
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS ENTRELUGARES DA MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO 

BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE DO CURSO DA 

UFSJ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

SÃO JOÃO DEL REI - MG 
FEVEREIRO -2020

 



  

                           AROLDO LUÍS IBIAPINO CANTANHEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OS ENTRELUGARES DA MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO 
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE DO CURSO 
DA UFSJ. 

 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação, Processos Socioeducativos e Práticas 
Escolares, do Curso Mestrado em Educação da 
Universidade Federal de São João Del Rei, como 
requisito para obtenção do título de Mestre em 
Educação.  
 
Linha de pesquisa: Discursos e Produção de 
Saberes nas Práticas Educativas.  

Orientador. Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes 
 
 
 
 
 

 
 
 

SÃO JOÃO DEL REI-MG 
FEVEREIRO-2020 



  
  



  
    AROLDO LUÍS IBIAPINO CANTANHEDE 

 
 
OS ENTRELUGARES DA MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO 
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE DO CURSO 
DA UFSJ. 
 

Banca examinadora: 

 

 
 
 
 

SÃO JOÃO DEL REI-MG 
FEVEREIRO-2020 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum 

donec requiescat in Te”  

 

(Santo Agostinho). 

 

 

“A alma mais forte e mais bem constituída é 

aquela que os sucessos não orgulham e que não 

abate com os revezes”. 

 

(Plutarco) 

 

“Para cada florim investido na guerra, cem 
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RESUMO 

 
O presente trabalho se constituiu em uma pesquisa qualitativa que buscou descobrir qual o 
significado de cursar a disciplina Mídia-Educação no Bacharelado em Educação Física da 
UFSJ, na perspectiva dos discentes. De maneira específica, objetivou entender quais os 
mecanismos atuantes para que esses significados surjam e, ainda, quais representações 
sobre a disciplina são mais visíveis para os alunos do Bacharelado. Aceitaram participar 
do presente trabalho 12 acadêmicos matriculados no Bacharelado em Educação Física (de 
um total de 20) que foram contatados por e-mail, por um aplicativo multiplataformas de 
mensagens instantâneas e contato pessoal. Utilizou-se para a coleta de dados o 
procedimento de Grupos de Discussão. A análise dos dados obtidos se deu por meio da 
Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. Para isso, foi utilizado o Software Livre WEFT-
QDA, uma ferramenta de código aberto para a análise de dados textuais. Como resultado 
da análise dos dados, três categorias que abarcavam as falas dos participantes foram 
criadas, sendo elas: (i) Expectativas quanto a Mídia-Educação; (ii) Relevância Crítica da 
Mídia-Educação; e (iii) Contextualização didático-pedagógica. Como resultado constatou-
se que a Mídia-Educação teve seu reconhecimento no Bacharelado. A visão apresentada 
pelos participantes apontou para uma valorização da análise crítica aprofundada para as 
mídias e a necessidade de maior relação da disciplina com contextos específicos da área de 
atuação do Bacharel, sobretudo no que dizia respeito aos esportes e ao fitness.  As 
indicações dos alunos sobre o estudo da mídia como temática inerente ao seu campo de 
atuação, vincularam-se aos seus interesses com relação ao que buscam em sua (futura) área 
profissional. Os sujeitos investigados ratificaram a necessidade de continuidade desta 
disciplina, embora sem unanimidade no que diz respeito à sua obrigatoriedade. Constatou-
se também uma lacuna na formação para a produção midiática e instrumentalização 
tecnológica. Outro dado foi que os alunos possuíam uma percepção do Bacharelado (ao 
menos durante o decurso da disciplina Mídia-Educação) distante de um olhar unificador 
do campo da Educação Física, apresentando uma forte tendência em apontar para uma 
separação das modalidades de formação. É válido levar em conta que as percepções dos 
acadêmicos desta pesquisa ainda estão sujeitas a modificações, uma vez que estavam 
cursando o segundo semestre do curso (em um total de oito semestres) e, portanto, ainda 
poderão encontrar ao longo de suas trajetórias formativas outras experiências que venham 
a ampliar ou mesmo ratificar as percepções por hora manifestadas. 
 
 
Palavras-Chave: Bacharelado. Educação Física. Mídia. MÍdia-Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ABSTRACT 

 
The present work constituted a qualitative research that sought to discover what is the 
meaning of studying the discipline Media-Education in the Bachelor’s Degree of Physical 
Education at UFSJ, from the students' perspective. Specifically, it aimed to understand 
which mechanisms are at work for these meanings to emerge and, further, which 
representations about the discipline are more visible to the students of the Bachelor's 
Degree. Twelve academics enrolled in the Physical Education Bachelor's Degree (out of a 
total of 20) accepted to participate in this work, who were contacted by email, through a 
multiplatform instant messaging and personal contact application. The Discussion Groups 
procedure was used for data collection. The analysis of the data obtained was done through 
Content Analysis by Laurence Bardin. For that, we used the Free Software WEFT-QDA, 
an open source tool for the analysis of textual data. As a result of the data analysis, three 
categories that encompassed the participants' statements were created, namely: (i) 
Expectations regarding Media-Education; (ii) Critical Relevance of Media-Education; and 
(iii) Didactic-pedagogical context. As a result, it was found that Media-Education had its 
recognition in the Bachelor’s Degree.The view presented by the participants pointed to an 
appreciation of in-depth critical analysis for the media and the need for a greater 
relationship between the discipline and specific contexts in the area of the Bachelor's 
Degree activity, especially with regard to sports and fitness. The students' indications about 
the study of the media as a theme inherent to their field of activity, linked to their interests 
in relation to what they seek in their (future) professional area. The investigated subjects 
confirmed the need for continuity of this discipline, although without unanimity regarding 
its mandatory nature. There was also a gap in training for media production and 
technological instrumentalization. Another fact was that the students had a perception of 
the Bachelor's Degree (at least during the course of the Media-Education discipline) far 
from a unifying look in the field of Physical Education, showing a strong tendency to point 
to a separation of the training modalities. It is worth taking into account that the perceptions 
of the academics in this research are still subject to change, since they were attending the 
second semester of the course (in a total of eight semesters) and, therefore, they will still 
be able to find other educational paths throughout their training trajectories. experiences 
that will expand or even ratify the perceptions per hour expressed. 
 
 
Keywords: Bachelor's Degree. Physical Education. Media. Media-Education 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Durante a formação inicial no ensino superior são muitos os objetos de estudos que 

chamam a atenção do discente em sua busca por conhecimento e por subsídios à prática 

profissional futura. Foi por conta desta busca que, no momento inicial da minha vida acadêmica, 

no curso de Educação Física, na época ainda formando em duas modalidades, durante os anos 

de 2007 a 2011, pude me deparar com um grupo de extensão em Educomunicação na instituição 

que estava vinculado. Esse grupo era encabeçado pela Professora Doutora Ana Rosa Vidigal, 

sendo formado por diversos alunos de graduação. A princípio, a participação estava 

condicionada apenas a cumprir alguns requisitos curriculares próprios da graduação (atividades 

acadêmicas científico-culturais), no entanto com o desenrolar das atividades percebi um tema 

abrangente, o qual perpassava por assuntos de meu interesse. 

Participar deste grupo, fez com novos olhares pudessem acontecer sobre essa temática e 

como ela poderia estar presente em contextos da Educação Física, norteando ações de ensino-

aprendizagem nos ambientes em que eu estaria inserido. É plausível lembrar que à época deste 

meu primeiro contato com a Educomunicação (2008) já havia um número considerável de 

possibilidades referente as mídias, contudo eram poucas e não tão desenvolvidas, as plataformas 

comunicativas (celular, programas de computador, aplicativos, etc.) hoje comuns, que poderiam 

ser usadas no contexto educacional daquele momento. 

Muito embora não tenha concluído a graduação na Instituição que me impulsionou no 

estudo das questões midiáticas, no ano de 2015 me graduei por outra Instituição e continuei a 

me aprofundar no tema e suas nuances educacionais. Dessa forma, concluí a especialização lato 

sensu em Produção de Material Didático utilizando o Sistema Linux. Nessa especialização, feita 

na Universidades Federal de Lavras, desenvolvi uma planilha de análise da psicomotricidade 

em escolares da Educação infantil de uma escola pública, utilizando a planilha CALC do 

LibreOffice. Finalmente, buscando compreender melhor o campo da Mídia-Educação, bem 

como de suas interfaces com a Tecnologia da Educação e Comunicação e suas possibilidades 

na Educação Física, ingressei no stricto sensu da Universidade Federal de São João Del Rei 

onde pude ater-me ao estudo deste tema e suas perspectivas inerentes a formação da Educação 

Física, em especial no Bacharelado.  

É por essa perspectiva, de entender a Mídia-Educação na formação dos bacharéis em 

Educação Física, que decorre esta dissertação e de como tal formação pode afetar, direta ou 

indiretamente a prática profissional.  

Em meio as mudanças que a Educação Física tem passado nos últimos anos, vislumbrar 
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como a Mídia-Educação é delineada dentro dessa modalidade de formação parece ser um 

caminho que pode auxiliar os Bacharéis na sua prática educativa e profissional. 

Na atualidade, a sociedade contemporânea vem atravessando diversas mudanças das mais 

variadas ordens e em muitos aspectos e, dentre essas mudanças, estão as questões que se referem 

as mídias e as tecnologias (MENDES; MEZZAROBA, 2012). Essas questões têm tomado uma 

proporção tão grande que “perpassam todo o corpo da sociedade contemporânea, estando 

presentes na vida de adultos, idosos, jovens e crianças.” (GUIMARÃES; WIGGERS; 

TOCANTINS 2015, p.1).  

Nessa perspectiva, ao trazer essa temática em direção à Educação Física, entende-se a 

possibilidade de sua contextualização dentro da área. Dito isto, se faz necessário entender como 

são constituídas as formas de interação da Mídia-Educação com as particularidades em que a 

Educação Física está inserida socialmente e ainda o que ela produz.  

Assim, utilizando-se de um prisma teórico-metodológico  entendido como Mídia-Educação 

na Educação Física, Pires, Lazarotti Filho e Lisbôa (2012) discorrem de como seria essa 

aproximação entre Mídias e a Educação Física: 

  
Esse termo expressa uma tentativa de aproximação ao conceito de Mídia-Educação, 
que representa o atual estágio de estudo desta área, que se encontra na interface entre 
educação e comunicação. Este entrecruzamento de conhecimentos forjou um campo 
de saberes e práticas pedagógicas que visa a capacitar os sujeitos/alunos para intervir 
com autonomia numa cultura amplamente imbricada às TICs (p, 57) 

 

Talvez em um olhar rápido e pouco atento, pode parecer que, as variadas possibilidades 

inerentes a Mídia-Educação na Educação Física estejam atreladas apenas a formação de 

professores de Educação Física (Licenciados) (CAUDURO, 2013). É verdade, como afirmam 

Oliveira e Andrade (2012, p.224) que por conta da “preocupação com a formação acadêmica e 

aperfeiçoamento da prática docente, (...) uma quantidade considerável das práticas com mídia 

acontece na Educação Física escolar”. Contudo, mais uma vez é necessário rememorar que não 

é somente no campo escolar que se concentram as necessidades de interação com as mídias. 

Mesmo nos espaços de atuação da Educação Física extraescolares, como nas academias, nos 

clubes esportivos, em instituições de saúde, de recreação e lazer, âmbitos que foram delimitados 

(não de forma pacífica1) à atuação do Bacharel, “(...) as mídias são as principais fontes de 

 
1 A separação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura e mesmo os argumentos epistemológicos para tal, sempre 
foram acompanhados de intensos debates e disputas, havendo até os dias atuais movimentos no interior do campo 
da Educação Física que questionam a formação dissociada em dois campos e mesmo a delimitação de que 
Licenciados da área não possam atuar fora do âmbito escolar. (PAIXÃO; CUSTÓDIO; BARROSO, 2014; SILVA, 
2011). 
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produção e transmissão de formas simbólicas e construção de sentidos(...)” (BETTI, 2004). Ora, 

por esse olhar, como destaca Pires (2002), a Educação Física deveria desenvolver dinâmicas de 

Mídia-Educação, aliando seus fundamentos à tematização da Cultura Corporal de Movimento2. 

Essa visão  aponta que uma formação inicial em sintonia com o mundo atual passaria pelo 

entendimento das questões midiáticas. Em um mundo no qual a mídia e as tecnologias de 

informação e comunicação “mudaram o sentido de temporalidade e espacialidade na relação 

entre os sujeitos”, entende-la pode ser uma atitude fundamental (VIDIGAL-DOLABELLA, 

2010, p.13). Com base nestes autores, a Educação Física não poderia estar aquém dessas 

demandas atuais e de relevância. Por conseguinte, à formação inicial caberia ensejar a  educação 

para, com e através das mídias em ambos os campos de formação da Educação Física e com 

seus respectivos sujeitos atuantes: os (futuros) Bacharéis e os Licenciados. Por essa perspectiva, 

não se poderia olvidar que na atualidade, momento no qual os meios de comunicação, por vezes, 

são controlados por forças nem sempre democráticas e que buscam lucrar de diferentes formas 

(economicamente também), esse entendimento toma ainda maior voga (BELLONI, 2001; 

GUZZO JUNIOR; SOUSA; MENDES 2014; MENDES, PAES, 2018). 

 Com isso em mente, disciplinas que envolvam a Mídia-Educação na Educação Física logo 

na formação inicial, seriam um desdobramento desejável, pois possibilitariam ao discente uma 

formação adequada às realidades atuais de interação da mídia com a área. 

Muito embora desejável, essa formação parece ainda ser pouco difundida nas instituições 

de ensino superior que oferecem a formação em Educação Física. Como exemplo disso, foi 

feito um levantamento para dar subsidio a este estudo, nos sites de 50 Instituições Federais de 

Ensino Superior de todo país. Foi possível constatar, por meio de uma busca nas matrizes 

curriculares dessas instituições, que apenas nove delas desenvolvem disciplinas tendo a mídia 

como foco. Entre essas, seis fazem isso tanto no Bacharelado como na Licenciatura designadas 

a seguir: a pioneira UFSM; a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN; a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; a Universidade Federal de São João Del Rei 

– UFSJ; a Universidade Federal de Goiás – UFG; e a Universidade Federal de Sergipe- UFS.  

Contudo, é sempre viável se ater ao que Sousa, Rizzuti, Borges e Costa (2016, p.5) chamam 

de “currículo anunciado e currículo praticado”, ou seja, o currículo apresentado nos sites das 

Instituições citadas, por vezes, podem não coadunar com o currículo praticado no dia a dia da 

 
2 A junção entre a cultura, o corpo e o movimento se tornam imprescindíveis para que se consiga um pleno 
entendimento sobre as questões motoras, circunscritas pela história e a cultura e compartilhados socialmente. 
Dessa forma “[…] o conjunto desses fenômenos ou manifestações expressivas corporais tem sido denominado 
cultura corporal de movimento” (SOARES, 1992). Assim, os esportes, jogos e brincadeiras, as lutas e artes 
marciais, as atividades expressivas e as ginásticas são a representação corporal dessa cultura. 
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instituição, o que inviabiliza conhecer a fundo a forma como a mídia é abordada. Mesmo assim, 

esse levantamento permite uma percepção de como se encontra, en passant, o estudo dos 

contextos midiáticos no âmbito da Educação Física nessas instituições. 

É válido ressaltar que, a instrumentalidade como apoio à prática educativa, embora 

perpasse a Mídia-Educação, não se constitui a sua totalidade. No entanto, os currículos das 

instituições avaliadas apresentavam, quase que invariavelmente, essa característica. 

Nesse sentido, a UFSJ, por meio da disciplina Mídia-Educação, tem estado entre as 

Instituições que, como novamente afirmam Sousa, Rizzuti, Borges, Costa (2016, p.105) 

perceberam “as demandas crescentes da Mídia-Educação (...)”. Ressalta-se aqui o entendimento 

sobre o tema feito pela UFSJ, apontado “para uma educação para as mídias que considere tanto 

a dimensão instrumental quanto a crítica.” Para maior compreensão faz-se aqui a transcrição da 

ementa da disciplina: 

 

Estudo da cultura das mídias e sua relação com a Educação Física. Processos de 
apropriação da cultura corporal de movimento a partir dos meios de comunicação de 
massa e novas tecnologias de comunicação e informação. Reflexão acerca da 
educação para as mídias e possibilidades de intervenção escolar a partir da educação 
física. 

 

No Curso de Educação Física da UFSJ, modalidade Licenciatura, a disciplina de Mídia-

Educação foi oferecida em caráter optativo até o primeiro semestre de 2018. Com o início do 

Bacharelado na instituição, a partir do segundo semestre do mesmo ano, a disciplina passou a 

ser obrigatória. A obrigatoriedade se deu tanto na matriz curricular da Licenciatura, como ao 

recém implantado curso de Bacharelado. Neste contexto, a oferta deixou de ser feita no quarto 

período vindo a fazer parte da grade do segundo. Outra mudança, se refere ao fato de que é 

cursada em turma única, pelos alunos das duas habilitações oferecidas na UFSJ. 

Isto posto e sendo o foco desta pesquisa o Bacharelado, várias perguntas são suscitadas 

sobre como a Mídia-Educação pode ser significada aos discentes dessa modalidade de 

formação. A começar, qual o significado que o estudo da mídia teria aos estudantes no 

Bacharelado pela perspectiva da Mídia-Educação na Educação Física? Que representações 

esses alunos têm sobre a temática e a disciplina? Quais as implicações podem advir do estudo 

das relações midiáticas com o seu campo de atuação? No que o estudo da Mídia-Educação 

Física pode acrescentar, e se há algo a acrescentar, aos discentes que serão futuros bacharéis? 

Haveria então, real utilidade do estudo da Mídia-Educação para essa modalidade de formação? 

Muito embora, como já foi delineado anteriormente, o estudo da Mídia-Educação possa ser 

visto como algo que estaria apontando apenas para a área escolar, partimos da premissa de que 
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é fundamental sua  utilização nos diversos contextos sociais e profissionais de atuação da 

Educação Física, incluindo aí os campos de ação do Bacharel (PIRES, 2002). 

Ante o que foi exposto,  buscamos compreender nesta pesquisa a seguinte questão-

problema: Qual o significado da disciplina Mídia-Educação no Curso de Educação Física da 

UFSJ para os estudantes da modalidade Bacharelado? Para tanto, foi utilizada uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, utilizando-se da realização de grupos de discussão com os estudantes 

do referido curso. . 

Especificamente, a pesquisa objetivou também:  

1) Entender quais são os mecanismos atuantes para que esses significados surjam; e 

2) Quais representações sobre a Mídia-Educação são mais visíveis para os alunos do 

Bacharelado. 

Assim, essa pesquisa se justificou ao admitir que, o Bacharel de Educação Física, também 

está atrelado às relações sociais imbricadas com as demandas midiáticas. Portanto, faz-se 

necessário  saber e entender os significados dessa relação (Mídia-Sociedade-Educação Física), 

buscando assim compreender como fomentar uma formação para uma “atuação esclarecida e 

esclarecedora” por parte dos Bacharéis no que diz respeito à Mídia-Educação. Nesse sentido, a 

identificação de como o discurso midiático e suas interações com o esporte, as atividades 

físicas, a saúde e outros contextos da Educação Física no Bacharelado são desenvolvidos e 

delineados no meio acadêmico, pode contribuir para uma prática profissional mais abrangente, 

humanística, crítica e de relevância à sociedade (PIRES, 2002, p.31; THOMPSON, 2001). 

Atualmente, alguns estudiosos do tema (OLIVEIRA; ANDRADE, 2012; DAMBROS; 

OLIVEIRA, 2016; MEZZARROBA; TORRI, 2016) já se dedicaram às questões que se 

relacionam com a mídia e suas interfaces com a formação acadêmica em Educação Física. No 

entanto, não foram encontrados estudos específicos a respeito do tema aqui tratado, qual seja, 

a relação da Mídia-Educação com a Educação Física na modalidade de formação Bacharelado. 

Constatamos isto por meio de uma busca no banco de teses da Capes, no Google Acadêmico, 

na Scientific Electronic Library Online (Scielo) e em vários periódicos da área da Educação 

Física, utilizando os termos “mídia”, “educação física”, “Bacharelado”. Os resultados dessa 

busca não apontaram para um farto número de achados, o que denota a existência de espaços 

ainda não preenchidos sobre o tema, o que também justificaria a pesquisa que ora se apresenta. 

A dissertação assim foi estruturada em quatro capítulos: i) o primeiro visa contextualizar o 

campo do Bacharelado e suas especificidades; ii) o segundo capítulo versa sobre conceituação 

da Mídia-Educação na Educação Física; iii) No capítulo três, vislumbram-se os procedimentos 

metodológicos utilizados;  iv) Tratar-se-á da Mídia-Educação na formação do Bacharel em 
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Educação Física da UFSJ. 
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1 CONTEXTUALIZANDO O BACHARELADO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

 O surgimento dos primeiros cursos de formação superior em Educação Física, segundo 

Vago (2002) e Paiva (2003), datam do final dos anos de 1920 e do início de 1930. Isso acontece, 

sobretudo, pelo enraizamento da Educação Física como disciplina nos currículos escolares do 

país. Ramos (1982) por sua vez, assevera que desde o final do século XIX, algumas práticas 

corporais já integravam esse âmbito sob a denominação genérica de Ginástica. Portanto, o que 

se pode depreender é que os primeiros cursos de formação em Educação Física são posteriores 

a prática institucionalizada no processo de escolarização.  

Nesse período histórico, vários estados brasileiros iniciam reformas de caráter educacional, 

onde a Ginástica é incluída como prática escolar (BETTI, 1998). E ainda, com a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, a Educação Física começa a ter destaque nas propostas 

governamentais, sendo inserida em diversas leis e tornando-se obrigatória no ensino secundário 

da época (RAMOS, 1982). 

Buscando-se uma maior sistematização da Ginástica dentro da escola brasileira, foram 

“importados” diversos métodos gímnicos advindos das escolas sueca, alemã e francesa. Nas 

palavras de Soares e Moreno (2015, p.1): 

 

[...] sob a denominação generalizante de "métodos ginásticos europeus", formas 
bastante particulares de pensar o corpo emergem, se aproximam e se distanciam. 
Surge então uma "ginástica" mais próxima da dança, do teatro e do circo, ao lado de 
outra mais "científica", talvez mais rígida e mais próxima do universo militar; uma 
ginástica que amplia os benefícios da natureza e de seus elementos e que se pretende 
existir ao ar livre; ou outra, mais metódica e próxima da medicina, que se desenvolve 
em ginásios bem específicos para tal; ou, ainda, formas mais ecléticas em que se 
podem identificar traços de cada uma das possibilidades apontadas. Estamos, assim, 
e a partir do recorte temático dos métodos ou das escolas de ginástica, diante não 
somente de distintas maneiras de exercitar-se, mas de diferentes formas de conceber 
e educar o corpo. 

 

Foram esses métodos, (com grande carga de pensamentos racistas, utilitaristas e eugênico-

higiênicos), comuns a Europa daquela época (DARIDO; RANGEL, 2005) que conferiram a 

Educação Física nacional as características que perdurariam (e de certa forma ainda perduram) 

até meados dos anos 1980.  

Por meio dessas características, pertinentes a esses métodos, os praticantes deveriam 

adquirir e manter a higiene corporal, bem como a moral e ainda, estarem aptos e preparados 

para a guerra.  

É valido lembrar, que o higienismo, imposto nas práticas da Educação Física à época, se 
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orientava em princípios anátomo-fisiológicos, buscando a criação de um indivíduo-máquina, 

submisso ao Estado, pronto para a guerra e acrítico (DARIDO; RANGEL, 2005). Já a eugenia, 

outra faceta que acompanhou de forma intrínseca os métodos ginásticos, seria o controle social 

e genético pelo qual a raça poderia ser melhorada ou empobrecida (GOLDIM, 1988). 

No âmbito da formação na Educação Física, feita em sua maioria sobre essas bases 

eugênico-higienistas já citadas, Azevedo et. al (2013) e Cancella (2014) mostram que, após a 

formação de professores ter acontecido em escolas militares dirigidas pela Marinha e pelo 

Exército (difusoras dos métodos ginásticos europeus),  passou a ser feita, também, por escolas 

civis. Exemplo disso é o curso da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD), 

na então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro ao final dos anos 1930. Esse novo 

direcionamento de formação em escolas civis levou à criação, em 1937, da Divisão de Educação 

Física do Ministério de Educação (GUTIERREZ, 1972). 

Outros cursos de Educação Física começam a ser criados em outros estados, valendo aqui 

ressaltar que, já traziam consigo uma vertente, a qual, até hoje tem suscita grandes discussões: 

 

Como a ENEFD era padrão para as demais escolas do país, essa ordem estabeleceu-
se e estendeu-se, talvez até por adequação, às disciplinas da área médica também. 
Desta forma, os profissionais que saíam formados por esse modelo de curso 
continuariam ser essencialmente técnicos, com uma fundamentação teórica de 
atendimento ao exercício, da técnica profissional, ainda desprovida de um corpo 
filosófico-sociológico consistente, apesar das disciplinas pedagógicas. (AZEVEDO et 
al., 2013, p.136). 

 

Nesta visão, as escolas de Educação Física, formavam professores incompletos e 

desprovidos de bases mais sólidas no contexto pedagógico e no estudo aprofundado das 

questões sociais, uma “Licenciatura Bacharelesca” (BARROS, 1995). 

Para Malcheski (2017), mesmo com a incompletude de formação, esse foi um período de 

grandes conquistas para a Educação Física em virtude da sua regulamentação dentro do ensino 

e o reconhecimento nacional da sua necessidade. No entanto, a autora deixa claro que neste 

momento histórico a Educação Física tinha praticamente um único objetivo, “a manutenção da 

higiene física e da moral e também, a intencionalidade de formar indivíduos fortes fisicamente” 

(p.1).  

Esse também é o pensamento de Soares (2007, p.100) ao externar que a Educação Física à 

época tinha finalidade de educação corporal: 

 

Impõem-se uma disciplina que pretende adequar o corpo ao trabalho fabril, tornando-
o assim mais dócil e submisso sob a ótica do poder e, ao mesmo tempo (e por isso 
mesmo) mais ágil, forte e robusto sob a ótica da produção como expressão do poder 
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e da ordem. Esta disciplina corporal foi elemento constitutivo da educação higiênica 
do trabalhador, a qual deveria se dar na escola, caso ele viesse a frequenta-la. E 
frequentar a escola tornava-se necessário para o tipo de desenvolvimento para o qual 
se encaminha a jovem sociedade republicana.  

  

Poucas mudanças aconteceram no decorrer dos anos que se seguiram e nenhuma outra 

grande novidade ou perspectiva surgiu, a não ser no campo teórico, contudo é importante 

ressaltar que as questões biológicas e eugênicas ainda continuaram a ser uma característica 

(BETTI, 1998). No entanto, com a tomada do poder pelos militares em 1964, ocorre um abrupto 

crescimento do sistema educacional (sem, contudo, que isso tenha implicado no aumento da 

qualidade da educação). É válido lembrar que, esse crescimento é norteado pela busca de apoio 

ao regime que estava instaurado àquela época no país (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Houve também nesse período, um considerável aumento do investimento no esporte, em 

virtude da busca por uma Educação Física que embasasse ideologicamente o regime por meio 

de êxito esportivo dentro e fora do país. Com esta perspectiva, criou-se a ideia do que hoje  pode 

ser chamado de esportivismo. Por essa premissa, a busca pelo rendimento e de bons resultados 

esportivos em competições nacionais e internacionais e a revelação de talentos, se tornariam o 

cerne dos conteúdos da Educação Física (DARIDO; RANGEL, 2005).  

O caráter do esportivismo era de um ensino eminentemente prático, com mínima 

necessidade teórica e em busca da eficiência física. Primeiramente, buscava resultados 

esportivos de renome, e em segundo lugar, visava o trabalho e a preparação da defesa dos 

interesses militares da nação (NUNES; RÚBIO, 2008; DEBIEN; CANTANHEDE, 2010). Por 

conta disso, Nunes e Neira (2018, p.04) afirmam que a identidade dos sujeitos da Educação 

Física eram a do “professor-técnico” e o “aluno-atleta. 

Por esse olhar, Dantas (2005, p.34) aponta para um exemplo bem vívido desta situação, o 

qual acontece na Copa do Mundo de 1970, na cidade do México, onde o Brasil conquistou o 

tricampeonato mundial de futebol, segundo o autor: 

 

A conquista da Copa de 70 é um forte aliado para o desenvolvimento do sentimento 
nacionalista, o "orgulho de ser brasileiro". Desta forma, as atividades esportivas 
passam a ser consideradas importantes na melhoria da "força de trabalho". [...] Para 
isso, são tomadas algumas medidas com o Decreto de Lei n. 69450/71 [...] A partir 
desse decreto a Educação Física passou a ser considerada como "a atividade que, por 
seus meios, processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, 
cívicas, psíquicas e sociais do educando [...]. 

 

Nessa conjuntura, o regime político aproveitou-se desta visibilidade, para fazer a política 

do panem et circenses conforme mostram Silva, Bezerra e Santos (2017, p.5) afinal, com esta 

manobra, o esporte (leia-se futebol) se tornaria uma representação da cultura nacional, estando 
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em constante foco de atenção pela sociedade (escondendo as dificuldades socioeconômicas do 

país). 

Em meio as inúmeras questões político-sociais no Brasil nesta fase histórica, algumas 

medidas trouxeram impacto à Educação Física. Encontra-se neste ínterim, como exemplo, a 

obrigatoriedade da Educação Física no ensino superior, por meio do decreto lei n° 705/69 

(BRASIL, 1969). Para Castellani Filho (1998), o referido decreto tinha como propósito 

favorecer o governo militar ao tentar desmobilizar os diversos movimentos contrários, afinal, 

as universidades representavam consistentes polos de resistência ao governo. Essa é uma 

opinião compartilhada também por Freitas (2006, p. 1) ao afirmar que o governo “manipulando 

a ideologia burguesa, através das práticas desportivas, afastava os estudantes e os trabalhadores 

dos movimentos sediciosos e revolucionários”.   

Já durante o final da década de 1970, acompanhando a efervescência em diversas áreas do 

conhecimento no Brasil, em especial a política, a Educação Física sofreu várias mudanças no 

pensamento dos seus modelos educacionais, contudo sem encontrar a sua relevância social, o 

que viria a acarretar uma busca mais aprofundada por seu lugar (DARIDO; RANGEL, 2005; 

DAÓLIO, 1997). 

É nesse momento que novas tendências, com pressupostos mais humanísticos, fazem a área 

(não toda) repensar e a discutir suas especificidades. Ao longo da década de 1980 há muita 

inquietação na área. Um exemplo disso é Medina (1989, p.12) que prega uma “revolução”, 

tendo em vista o amordaçamento das “manifestações corpóreas”, o qual impede “manifestações 

mais livres e espontâneas”, essas novas manifestações deveriam tomar o lugar do que era 

comum àquele momento (aptidão física e esporte). Nisso, Lima (1994) admite que é chegada 

uma crise de identidade, na qual surgem questionamentos de ordem política e epistemológica. 

Segundo Lima (2000) havia outros questionamentos também latentes para a área e seus 

profissionais: “a Educação Física é uma ciência? Qual seria seu objeto de estudo? Em qual lugar 

à Educação Física tem espectros de saberes? ” 

Para Camilo, Pitombeiras, Debien e Cantanhede (2010) um fato que deu início a novos 

entendimentos sobre a área foi a maior quantidade de titulações de mestres e doutores, formados 

no exterior. Isso fez com que a Educação Física travasse contatos com teorias contrárias a 

aptidão física e ao “esporte pelo esporte”, exclusivamente. Para os autores são constituídos 

novos pressupostos teóricos, pressupostos esses que se embasavam no marxismo e que 

buscavam romper com o status quo da área. Brasil (1998, p. 22) também tem esse olhar ao 

afirmar que, com essas novas percepções, foram fomentadas produções que apontavam novas 

tendências à Educação Física: 
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A criação dos primeiros cursos de pós-graduação em Educação Física, o retorno de 
professores doutorados fora do Brasil, as publicações de um número maior de livros 
e revistas, bem como o aumento do número de congressos e outros eventos dessa 
natureza foram fatores que também contribuíram para esse debate 
 

Foi essa dualidade de entendimentos (socioeducativa versus rendimento), associada a uma 

profunda tentativa da área de encontrar seu lócus social, que se originaram as bases para a futura 

separação da Educação Física em dois campos advindos do mesmo cerne. Muito embora com 

bases idênticas, suas atuações são distintas: uma cuida do desempenho, tendendo a ser 

biologista e voltada para as questões do rendimento esportivo; e outra influenciada por questões 

sociais, pedagógicas e educacionais e tem seus pressupostos em contextos escolares 

(ANTUNES, 2009). 

Faz-se necessário aqui uma digressão para lembrar que, há fatores que definem como são 

os caminhos da formação profissional, por isso é necessário que se esteja alerta às influências 

neste contexto, tais como, o mercado, as visões econômicas temporais, as questões culturais, a 

política de Estado sobre essa ou aquela profissão. Com a Educação Física acontece o mesmo, 

pois ela também foi influenciada por essas questões e não estava/está imune a esses 

acontecimentos (AZEVEDO et al. 2013). 

Entre 1970 e 1980, como visto, o Brasil passava por transformações sócio-políticas 

vultuosas, nesse período aconteceram: a abertura política do governo militar; o agravamento da 

situação econômico-financeira; o aumento da dívida externa de forma avassaladora. Aliada a 

essas demandas o país possuía uma baixa qualidade da saúde em conjunto a péssimos serviços 

públicos que não garantiam nada ao cidadão (CUNHA, 2000).  

Nesse arranjo, a reforma curricular dos cursos de Educação Física era algo visto como 

inevitável e que não deveria demorar. Essa reforma, para muitos, foi creditada a Resolução nº 

03/87, sendo fruto das intercorrências já citadas tanto na sociedade brasileira como, também, 

no meio acadêmico. É fato que, a Resolução 03/87 do Conselho Federal de Educação - CFE 

(atual Conselho Nacional de Educação), origem legal do curso de formação de Bacharéis em 

Educação Física é um ponto de virada na área. Esse documento foi o resultado de intensos 

debates (por vezes pouco amistosos, conforme TOJAL, 1995) que aconteceram no meio 

acadêmico entre o final dos anos 1970 até o início dos anos 1990. 

Visando embasar essa narrativa, apontam-se aqui os relatos de profissionais envolvidas  no 

processo à época. Azevedo et al. (2013) narram em um trabalho conjunto sobre a dicotomia 

Licenciatura Educação Física – Bacharelado, que o professor Alfredo Faria Jr. (participante 

ativo de propostas para a Educação Física nesse espaço histórico) em entrevista, afirmou que o 
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modelo curricular que se buscava para o Bacharel em Educação Física foi delineado quando de 

visitas aos Estados Unidos e a Alemanha. Dacosta (1998) mostra que nesses países não havia 

um currículo mínimo e as instituições eram mais livres para determinar o que cursar baseadas 

no mercado. Essa busca fora do país, se deu sob a tutela e patrocínio da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e serviu para nortear questões curriculares 

e dar os subsídios necessários para a futura Resolução 03/87 e do Parecer 215/87 do CFE. 

A fragmentação do currículo foi apresentada nos diversos debates realizados sobre o tema 

e nesses encontros, era possível perceber que havia um desejo real para que a Educação Física 

pudesse ter duas habilitações em formações específicas. Azevedo et al (2013) narra a fala de 

Faria Jr sobre essa situação: 

 
(...) a partir daí ficou bem nítido àqueles que defendiam a ideia de um profissional 
generalista e aqueles que defendiam uma segmentação da profissão, partindo da ideia 
de habilitação. (...) em resumo, (...) ficou muito evidente pro Ministério da Educação 
que havia uma fragmentação (...).  Então, foi realizado o evento de Curitiba, que (...) 
procurou levar pessoas que defendiam a proposta da fragmentação, mas que nas 
discussões entre o encontro de Florianópolis e o encontro de Curitiba já tinha perdido 
a força. 
 

É fato que, por conta dessa indefinição pré-Resolução 03/87, foi necessário ao CFE 

delinear um parecer para a regulação do currículo da Educação Física. O parecer de número 

215/87 pode ser considerado a célula mater desse processo, ao propor a separação dos cursos 

de Licenciatura e Bacharelado. Nas palavras de Azevedo et al. (2004, p. 139) 

 
Essa resolução, além de propor a implantação da Licenciatura e/ou Bacharelado, 
propôs também um aumento da carga horária do curso – passando de três para quatro 
anos a sua duração, e que as disciplinas fossem distribuídas pelas seguintes áreas de 
conhecimento, divididas em duas partes, com respectivas porcentagens em carga 
horária: 1) formação geral, subdividida em: a) área de conhecimento de cunho 
humanístico – compreendendo o conhecimento filosófico, do ser humano e da 
sociedade, com apenas 20% da carga horária total destinada – e b) área de 
conhecimento de cunho técnico – compreendendo a área de conhecimento técnico, 
com 60% da carga horária total destinada; e 2) aprofundamento de conhecimentos, 
compreendendo 20% da carga horária total. 

 

Na prática, essa conjuntura permitiu a criação dos Bacharelados, mas manteve a 

Licenciatura Plena para atuação em ambos os campos por meio de uma formação generalista 

(CARMO, 1998). 

Nesse processo, duras críticas a separação das áreas continuaram a ser fomentadas, como 

no caso de Taffarell (2012). A autora afirma que esse desmembramento se constituiu em uma 

espécie de desregulamentação do trabalho, pois, esse ajuste especializado da formação inicial, 

fragilizaria o trabalhador pela delimitação da área em que iria trabalhar. 
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Both (2011, p. 60) concordando com as críticas de Taffarel, alerta que com a fragmentação 

aconteceria a gradativa diminuição da importância da Educação Física como componente 

curricular obrigatório e para uma realidade na qual a “[...] prestação de serviço, terceirizado e 

precário, com poucos direitos trabalhistas e a concentração na lógica da privatização e da 

mercantilização [...]” se consolidaria. 

Diferindo dessa análise, os que militavam na pretensa formação separada por modalidades, 

viam nisso possibilidades de um bom desenvolvimento do campo e da profissão como um todo. 

A separação, segundo os seus apoiadores, poderia focar na especificidade de cada formação, o 

que acarretaria crescimento de produções científicas, em especial na Educação Física como um 

braço do campo da saúde. Nesse sentido, até a Licenciatura em Educação Física se beneficiaria, 

por conta do processo de especialização que a separação de modalidades traria (AZEVEDO et 

al.,2013; GASPAR, 2013; ANTUNES, 2009). 

Como já foi anteriormente delineado, era comum aos cursos de Educação Física a 

predominância do currículo eminentemente tecnicista-biológico como vertente norteadora, 

além da esportivização do estudante (e futuro professor) de Educação Física, com intencional 

foco no ensino do esporte (MANOEL; TANI, 1999). Dessa forma, a necessidade de uma 

mudança curricular, buscando uma formação mais profunda, mesclando a capacitação 

profissional com elementos da política, das questões sociais, de questões éticas, se fazia cada 

vez mais necessária (PINTO, 1988; HUNGER, 1994). 

Dentro desse contexto histórico, já nos anos 1990, o MEC convocou o ensino superior 

brasileiro em suas mais diversas representações, para um amplo debate em torno da 

reformulação dos cursos superiores nacionais. Concomitantemente a isso, diversos 

profissionais foram designados para esse debate participando de comissões que deveriam 

elaborar elementos norteadores para a educação superior. Essa conjuntura, no decorrer dos 

arranjos legais que iam sendo feitos, resultou na exigência de que os cursos de formação de 

professores da Educação Física passassem a ter uma organização própria em seus currículos 

distinta do Bacharelado. Dessa forma, a Licenciatura em Educação Física não deveria ser uma 

escolha atrelada a uma formação generalista como era feita até aquele momento. Assim, formar 

professores de Educação Física deveria ser feito por um projeto de caráter integral, e com 

certeza, diferente do Bacharelado (OURIQUE; OURIQUE, 2014). 

É pertinente entender que a legislação sobre o tema, trazia certa confusão sobre o 

ordenamento curricular, sendo que algumas instituições insistiam em formações incongruentes 

com as novas tendências implementadas pelas regras legais. Nas palavras de Ribeiro (2012, 

p.48) é possível entender essa situação: 
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Este currículo dividido por áreas do conhecimento ocasionou certa flexibilidade nas 
IES, que criaram uma conceituação de Licenciatura ampliada, estabelecendo-se uma 
formação geral dentro da Educação Física que não ficava restrita apenas à escola. 
Como a profissão não era regulamentada, as IES organizavam seus currículos 
baseados em uma Licenciatura ampliada, que de certa forma, poderia causar certa 
confusão na formação profissional e direcionamento no mercado de trabalho por 
dificuldade de distinção entre os profissionais. 

 

No entanto, no ano de 2002, a Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores para a Educação Básica. Essa 

nova estrutura que surgiu àquele momento desconsiderava as diretrizes curriculares dos cursos 

de Educação Física que haviam sido, como já foi visto, pensadas e planejadas por convocação 

do MEC ao final dos anos 1990 (AZEVEDO et al, 2013; BENITES; SOUZA NETO; 

HUNGER, 2008).  

Essa nova norma parece ter trazido algumas incertezas, pois não se sabia o que aconteceria 

com os currículos de formação em Educação Física. Diante disso, em 2004 são aprovadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Educação Física por meio da 

Resolução 07/2004. Essa resolução vem estabelecer a organização curricular dos cursos de 

Educação Física em âmbito não escolar, ou seja, o Bacharelado. 

 

1.1 Aspectos legais do Bacharelado 
 

A legislação que rege a formação do Bacharel foi delineada com o intuito de conferir real 

autonomia às instituições de ensino na definição dos seus próprios currículos (NUNES; 

VOTRE; DOS SANTOS, 2012). Isso deveria acontecer por meio da organização de um 

arcabouço que buscasse entender como a sociedade e o Bacharel interagiriam nos mais diversos 

níveis e contextos. Por isso, em 2004 a resolução CNE/CES nº 7 de 31 de março de 2004 e o 

Parecer CNE/CES nº 58 de 18 de fevereiro de 2004 são estabelecidos, e juntos passam a 

fundamentar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação 

Física. 

Segundo as Diretrizes apontadas pela Resolução 07/2004, o Profissional advindo do 

Bacharelado tem como área precípua de trabalho, o campo não-escolar. Aqui faz-se necessário 

um rápido afastamento para uma explicação relevante. A Resolução 07/2004 nomeia o 

Bacharelado com o termo “Graduação” sem levar em conta que este termo é quase, 

invariavelmente, utilizado como sinônimo de “Grau de Ensino Superior” (MICHAELIS, 1998), 

ou seja, todo aquele que é graduado tem uma formação universitária podendo ser Licenciado, 
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Bacharel ou Tecnólogo. Por conta desse emprego errôneo de significados, diversas consultas 

foram feitas ao CNE, visando esclarecer qual a terminologia seria a mais adequada, sendo que 

o referido órgão referendou o termo Graduação. É necessário entender também que este termo 

trouxe grande confusão aos profissionais de Educação Física em função da Lei 9696/98, lei essa 

que regulamentou a Profissão de Profissional de Educação Física e instituiu os Conselhos 

Federal e Regionais de Educação Física (Sistema CONFEF-CREF) (BARBONI; DIAS 

JUNIOR, 2017).  

Sobre a atuação do Bacharel em Educação Física, infere-se que a sua atuação se constitui 

da seguinte forma: 

 

[...] clubes, academias, áreas de lazer, iniciação esportiva e atividades físicas fora da 
grade curricular escolar, empreendimentos físico-esportivos, bem como em 
secretarias de esporte e lazer das redes municipal e estadual, em projetos sociais, 
associações esportivas e recreativas, centros de reabilitação física e de educação para 
pessoas com deficiência, em órgãos públicos e de iniciativa privada nos setores de 
administração, organização esportiva, recreativa e de lazer, em esportes marítimos e 
atividades físico-esportivos de praia, em prestação de serviço em condomínios, 
empresas e hospitais, em consultorias, projetos e eventos de esportes de aventura e 
ligados à natureza. Além desses mercados consolidados pela educação física, 
vislumbramos também possibilidades de campos de atuações em áreas emergentes: 
esportes marítimos e atividades físicas -- esportivas de praia, prestação de serviço em 
condomínios, empresas e hospitais, consultorias, projetos e eventos, equipes 
multiprofissionais (NUNES; VOTRE; DOS SANTOS, 2012, p.282). 

 
A princípio a Resolução 07/2004, como norma direcional, foi defendida como um 

mecanismo para possibilitar, por parte das instituições de ensino, o abandono de uma educação 

de simples transmissão de conhecimentos, a famosa “Educação Bancária” Freiriana 

(ALMEIDA; NOVO; ANDRADE, 2012). Contudo, Nozaki (2004) e Taffarel (2012) 

demonstram, de forma contrária a isso, que essa regulamentação na verdade, se deu por conta 

das reordenações dos sistemas de trabalho no campo da educação em todo o mundo – e 

obviamente na Educação Física. Nesse sentido, com a crise do capital mundial nos últimos anos 

do século XX, projetos neoconservadores, são postos em prática e atingem o campo de 

formação educacional em todas as suas áreas de formação. 

Nessa mesma direção, tem-se o apontamento de Freitas (2002) ao afirmar que as definições 

dessas novas diretrizes estão de acordo com o conjunto de propostas e políticas para o Ensino 

Superior, delineadas pelo Banco Mundial. Já David (2009, p.06) assevera que, ao se buscar 

compreender as razões e as necessidades para a existência do Bacharelado em Educação Física 

torna-se fácil de constatar que, o campo de trabalho ao qual ele se submete está a serviço dos 

interesses do mercado. O autor direciona seu pensamento da seguinte forma: 
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Sua concepção (o Bacharelado) se funda nos interesses da iniciativa privada, dos 
novos campos de trabalho, na perspectiva da ação empreendedora e, nos interesses 
capitalistas em seu aspecto mais atual, qual seja, o de inculcar mais um tipo de 
trabalhador assalariado (pretensamente livre) dentro da reestruturação produtiva que 
visa expropriar mais ainda o trabalhador e o produto de seu trabalho. 

 

É valido lembrar que as Diretrizes de 2004 receberam significativas adequações que foram 

promovidas por diversos atos, os quais são citados a seguir: Parecer CNE/CES nº 400/2005, 

Parecer CNE/CES nº 142/2007, Resolução CNE/CES nº 7, Parecer CNE/CES nº 274/2011, 

Parecer CNE/CES nº 255/2012.  

Passados onze anos da publicação da Diretriz de 2004, no ano de 2015, o Conselho 

Nacional de Educação convocou uma audiência pública para propor revisões nas Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação em Educação Física (Bacharelado). Houve então, por 

parte do órgão, a publicação de uma minuta que propunha em seu artigo 7º: “Os cursos de 

Bacharelado em Educação Física atualmente existentes entrarão em regime de extinção, a 

partir do ano letivo seguinte à publicação desta Resolução.” 

Essa minuta foi objeto de intenso debate público no dia 11 de dezembro de 2015 no 

respectivo Conselho Nacional, em Brasília, onde diversos grupos a favor e discordantes 

estavam presentes. A proposta foi duramente criticada pelo Conselho Federal de Educação 

Física e outros setores ligados as Instituições privadas que entendem que a formação única 

impossibilita o atendimento específico. Em contrapartida, os apoiadores da visão de apenas uma 

formação defendiam que apenas uma modalidade propiciaria um leque maior de oportunidades 

para o profissional de Educação Física. Nessa perspectiva, o profissional generalista estaria apto 

a abarcar com suas práticas profissionais todo os contextos possíveis na Educação Física, tanto 

na Educação Básica como Licenciado como nas outras vertentes como Bacharel. 

Após esse debate público, ficou decidido que, ainda haveria muito a ser discutido pelo 

Conselho Nacional de Educação, a sociedade e os representantes do campo (em suas mais 

diversas frentes) de maneira que outras audiências deveriam ser realizadas (BRASIL, 2015). 

Nesse cenário, no ano de 2018, uma nova Resolução, de nº 6, de 18 de novembro “Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras 

providências” (BRASIL, 2018, p 1). Novos arranjos de caráter curricular, didático-pedagógico, 

administrativos tomaram formas com essa nova regra. Na nova perspectiva, a formação em 

Educação Física deverá ocorrer, como descrito na Resolução, da seguinte forma:  

 

Art. 5º Dada a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades, sensibilidade 
e atitudes requerida do egresso para o futuro exercício profissional, a formação do 
graduado em Educação Física terá ingresso único, destinado tanto ao Bacharelado 
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quanto à licenciatura, e desdobrar-se-á em duas etapas, conforme descrição a seguir: 
I - Etapa Comum - Núcleo de estudos da formação geral, identificador da área de 
Educação Física, a ser desenvolvido em 1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, 
comum a ambas as formações. 
II - Etapa Específica - Formação específica a ser desenvolvida em 1.600 (mil e 
seiscentas) horas referenciais, na qual os graduandos terão acesso a conhecimentos 
específicos das opções em Bacharelado ou licenciatura (BRASIL, 2018, p.2).  

 

Com essas novas Diretrizes, o início da formação nas duas modalidades acontece em um 

mesmo momento, havendo, por parte do discente, a partir do quarto semestre, a escolha por 

Licenciatura ou Bacharelado. Uma nova formatação apontada por essa nova regra é que ela 

deixa claro também a possibilidade do retorno da formação dupla com expõe o Art. 30 do 

referido dispositivo: 

 

As Instituições de Educação Superior poderão, a critério da Organização do Projeto 
Pedagógico Curricular do Curso de Educação Física, admitir, em observância do 
disposto nesta Resolução, a dupla formação dos matriculados em Bacharelado e 
licenciatura (BRASIL, 2018, p.10) 

  
Como visto até aqui, não se pode negar o fato, no qual atualmente, a área vivencia processos 

de mudanças e de adequações a esses novos cenários e delineamentos que foram trazidos em 

virtude das proposições da Resolução 6/2018. Possivelmente, ainda haverá um espaço de tempo 

para que se assimile por completo a mudança. Não obstante a essas mudanças, a discussão sobre 

o campo e suas vertentes e ainda, a dicotomia que sempre se faz presente quando dos debates 

da Educação Física, não podem deixar de ser pauta para amplas discussões buscando assim, 

melhores condições para a Educação Física nacional. 

 

 
1.2 O Bacharelado e suas especificidades didático-pedagógicas 
 

Esta seção do trabalho se inicia com indagações feitas por Lima (2014, p. 09), que parecem 

ser de caráter primordial: “Será que o Bacharel em Educação Física não estaria, também, 

trabalhando com educação e com ensino? Não seria o Bacharel um professor de Educação 

Física? ”  

Essas indagações se tornam ainda mais pertinentes quando vislumbra-se o que Taffarel e 

Santos Júnior (2010, p. 35) afirmam: “No caso da Educação Física, [...] onde quer que atuemos 

(escola, academias, clubes, praças, etc.), o que nos unifica e nos dá identidade é o trabalho 

docente.”. Ora, ao se pensar em uma Educação Física como uma área que atende o ser humano 

nas diversas possibilidades citadas acima, seus profissionais (sem que se pese ser Licenciado 

ou Bacharel) deveriam ser formados sob a égide didático-pedagógica, afinal são professores. 
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Se de certo modo, a separação das modalidades impulsionou o aumento qualitativo para 

cada área, com pesquisas e estudos próprios e mais qualificados, por outro, essa busca por 

especificidades, aumentou ainda mais as visões unilaterais de cada campo. Essas visões 

acabaram por acentuar o desprezo pelo lado humanístico da Educação Física e o apreço pelas 

questões da área da saúde, dos esportes e da técnica (FENSTERSEIFER, 1999).  

Essas questões levaram a área a negligenciar um fator importante: a constituição didático-

pedagógica do Bacharel em Educação Física. Dessa forma, houve uma construção de ideias em 

uma espécie de lugar-comum, de que os conhecimentos que se relacionam com o ensino de 

forma didática, pertencem apenas à formação do Licenciado. Nessa visão, o Bacharel em nada 

se beneficiaria desse conhecimento, como apontam Taffarel e Santos Júnior (2010). 

Burkowski e Vasconcelos (2016) coadunam e complementam esse entendimento ao 

afirmarem que a dimensão pedagógica, de maneira aprofundada, para o Bacharelado, na 

formação inicial é incomum: 

 

Na formação dos Licenciados, a tradição é a preparação do acadêmico para a docência 
especializada - no presente caso, em Educação Física. Na modalidade de formação – 
Graduação, inspirada na organização dos Bacharelados que não se configuram como 
tradição no Brasil - em especial na Educação Física, não se tem relevado a dimensão 
pedagógica da formação do profissional. 
 
 

Por esse prisma é necessário recorrer às afirmações pertinentes de Pimenta (1999) e 

Dumbar (2005) sobre os saberes docentes. Em particular Pimenta (1999)  aponta que os saberes 

necessários à docência se formalizam em três categorias: são os saberes que se relacionam com 

a experiência, ou seja, aqueles constituídos como parte da vida do profissional. Esse 

conhecimento também é o conhecimento que pode ser prévio, próprio da vida de cada pessoa. 

Em segundo lugar tem-se o conhecimento adquirido, dado pela entidade formadora, no caso as 

Instituições de Ensino Superior; e finalmente os saberes didático-pedagógicos, que trata 

daqueles correlacionados à prática social de ensinar. 

Dentro dessa perspectiva, o Bacharel em Educação Física, deve estar habilitado a atender 

as demandas que lhe são confiadas pela sua área de atuação, se utilizando desses 

conhecimentos/saberes, inclusive aí, os didático-pedagógicos, objetivando assim, àquilo que 

poderia ser considerado como o arcabouço da profissão, à docência (NASCIMENTO, 2006). 

Ora, nesse contexto, também são passíveis de observações, as visões de Souza Neto, 

Alegre, Hunger e Pereira,  (2004), Oliveira (2006) e Nascimento (2006) que embora salientem 

que é fundamental a especificidade de cada área, o Bacharel deve desenvolver sua intervenção 

ancorado em conteúdos que lhe propiciarão uma prática profissional mais humanizada e 
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sensível às questões sociais. 

Já para Barros (1995), o profissional de Educação Física formado na modalidade 

Bacharelado, deveria ter seu olhar, voltado para os problemas que envolvem a sociedade, pois 

esse profissional, tal qual o da Licenciatura utiliza-se do aspecto social e de articulações do 

conhecimento humano para desenvolver suas atividades, entre elas o ensino, na sua área 

especifica de atuação. Essa característica só se consolidará ao Bacharel se ele for munido de 

conceitos que estão além do “biologismo tecnicista”. 

Nessa contextualização, novamente Pimenta (1999, p.26) assevera que os profissionais 

docentes, quaisquer que sejam suas formações, “em contato com os saberes sobre a educação e 

sobre a pedagogia, podem encontrar instrumentos para alimentarem suas práticas”.  

É necessário aqui, um espaço momentâneo de reflexão, tomando por base novamente o 

trabalho empreendido por Lima (2014), que traz algumas similaridades com a presente 

dissertação. O autor estudou a percepção da didática e metodologia de ensino em alunos do 

Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Em 

sua pesquisa, de análise bibliográfica feita em periódicos relevantes da área, ele encontrou 42 

trabalhos que versavam sobre as questões didáticas, sendo que desse número apenas sete eram 

sobre a didática no Bacharelado especificamente e o restante à Licenciatura. Entre esses sete 

artigos encontrados, seis tinham como objetivo o estudo dos esportes futebol e futsal e apenas 

um para o basquete, portanto, mais afeitos à pedagogia dos esportes coletivos.  

Com esses achados, o autor afirma que é perceptível “que a produção acerca das questões 

didáticas e metodológicas para a área do Bacharelado vem se restringindo a ações do professor 

de Educação Física no meio esportivo” (LIMA 2012, p.23), ou seja, estritamente ao campo da 

“pedagogia do esporte”. Outra percepção aventada é que isso pode estar ligado ainda a 

tecnicidade que permeou (e ainda permeia?) a Educação Física nacional. 

Ainda Lima (2014) demonstra que há uma dificuldade por parte dos futuros Bacharéis em 

significar as questões didáticas na sua modalidade de formação, para eles são conhecimentos 

simplórios e utilitaristas, desnecessários ao Bacharelado.  

Nesse contexto, vale reservar um espaço para ressaltar que, em muitas instituições, o 

Bacharel tem as questões relativas ao ensino (didática, contextos pedagógicos e educacionais) 

por vezes, deixadas de lado. Como exemplo, Iora, Silva e Prietto (2017) constataram, por meio 

de um estudo analítico, que ex-acadêmicos do Bacharelado em Educação Física da UFSM 

relataram dificuldades profissionais por não ter cursado disciplinas didáticas em sua formação 

inicial. Haveria uma priorização de temáticas entendidas como sendo de maior relevância para 

a formação inicial e atuação profissional do Bacharel. Assim o estudo da Anatomia, Fisiologia, 
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Biomecânica são tidas como “mais importantes” no currículo.  

Vale ressaltar, no entanto, que com o advento das novas Diretrizes para a Formação em 

Educação Física editadas no ano de 2018, essas dificuldades poderão ser diminuídas, tendo em 

vista a formação que agora se apresenta, onde as duas modalidades caminham juntas em um 

currículo comum, separando-se apenas para a formação em suas especificidades. 

Mesmo com esse desnivelamento de importância é impossível tentar separar o Bacharel da 

docência. É o que nos apresenta Nunes, Votre e Dos Santos (2012, p.283): 

 

Os Bacharéis em Educação Física frequentemente atuam como técnicos, treinadores, 
gestores e empreendedores entre outros, e são profissionais que também ensinam, mas 
com outro modo de intervenção. Esse é o grande desafio da formação do Bacharel em 
Educação Física no Brasil. Há uma necessidade de construir e recontextualizar a 
matriz de conhecimentos específicos desse campo de atuação. 

 
 
Sabe-se que as modalidades de formação diferem entre si e cada uma delas traz consigo 

particularidades, olhares diferenciados sobre o corpo e o movimento (DAÓLIO, 1995). 

Contudo, não se pode esquecer que, essas particularidades estarão sempre alicerçadas pelos 

saberes da Educação Física como campo e área do conhecimento.  

Finalmente, Lima (2014) afirma que os fundamentos de uma prática profissional do 

Bacharel, alicerçada em contextos didáticos ainda não se consolidou. 
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2 MÍDIA-EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
2.1 Conceituando Mídia-Educação 
 

Os contextos midiáticos e sua utilização são estudados desde os anos 1920, quando o 

interesse sobre esta temática estava ligado a questões de caráter mercadológico e comerciais. 

Buscava-se subsídios para usar a mídia a seu favor ou produzir meios para se defender de suas 

tentativas de persuasão (WOLF, 2001). 

A concepção de uma educação para a mídia, hoje entendida como Mídia-Educação, teve 

suas origens nos anos 1950, ela buscava ser um contraponto à cultura disseminada pelos meios 

de comunicação (BÈVORT; BELLONI, 2009). Atualmente, a Mídia-Educação trata da 

interação entre os processos educacionais e a cultura dos meios de comunicação (procurando 

perpassar em todas as formas de mídia, da imprensa à internet). Para Belloni (2001), a Mídia-

Educação, caracteriza-a da seguinte forma: 

 

“Mídia-Educação (ou educação para as mídias) diz respeito à dimensão “objeto de 
estudo” e tem importância crescente no mundo da educação e da comunicação. 
Corresponde à media education, em inglês; educations aux medias, em francês; 
educación em los médios, em espanhol, educação e media em português; e 
comunicação educacional que se refere mais à dimensão “ferramenta pedagógica” e 
vai se desenvolvendo como uma nova “disciplina” ou campo que vem substituir e 
ampliar a “tecnologia educacional” (também não tem ainda termo consagrado no 
Brasil” (BELLONI, 2001, p.3) 

 

No entanto, como observa Fantin (2005), entre o surgimento dos primeiros delineamentos 

das propostas de Mídia-Educação até o entendimento contemporâneo que vem se 

estabelecendo, novas interpretações e tendências para o processo de análise da mídia foram 

surgindo, de maneira que várias correntes de pensamento tomaram formas. Em relação ao que 

tange o cenário da Mídia-Educação no contexto mundial, a autora ainda indica que, muito do 

que sabemos está ligado a modelagem teórica que embasou a Mídia-Educação ao longo dos 

tempos.  

Deste modo, a Mídia-Educação teve sua primeira premissa em proteger os jovens das 

influências de caráter alienador da cultura nos Estados Unidos no início do século XX. Nesse 

sentido, “sua principal característica é o debate preventivo contra os meios (...)” vistos como 

alienadores (MENDES, 2008, p.28). 

Outra maneira de se entender a Mídia-Educação e sua utilização, em especial a partir dos 

anos de 1960, se deu na educação do público para o cinema, sobretudo no contexto francês e 

italiano (FANTIN; RIVOLTELLA, 2010). A autora afirma que as ações da Mídia-Educação 

eram providas de uma intencionalidade que buscava a compreensão e de apreciação do cinema 
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de forma crítica. Contudo, essa perspectiva se mostrou intransigente e fechada em si mesma, 

pois apontava única e exclusivamente para o cinema. “Tal visão ‘discriminatória’ trouxe alguns 

problemas, como o questionamento a respeito do juízo de valor que privilegia a análise de tipo 

textual e a desconsideração sobre os processos de interpretação e leitura”. (FANTIN, 2006, 

p.44) 

Para Mendes (2008, p.28) sobre essa compreensão exclusivista, o autor assevera que: 

 

Assim, o que se viu não foi o fomento a uma leitura crítica que revelasse a estrutura 
econômica e política dos meios e suas práticas de consumo, mas, ao contrário, as 
preocupações direcionaram-se para a análise e compreensão dos códigos e estruturas 
narrativas próprias da linguagem cinematográfica. 
 

Nesse momento histórico é importante saber que a Mídia-Educação, a partir dos anos 1980, 

passa a ser considerada como uma mediadora da produção da linguagem e da expressão 

cultural. Nessa conjuntura, a Mídia-Educação se dedica ao entendimento da significação dada 

às mensagens pelos próprios sujeitos e sua recepção contextual (OROZCO,1991; MARTÍN-

BARBERO, 2001; MENDES, 2008). 

Há ainda outra percepção da Mídia-Educação que propõe a transcendência do domínio do 

tecnicismo puro e simples e se baseia em um pressuposto no qual a educação é um processo 

ativo, que forma cidadãos que podem se valer do uso das mídias para assegurar direitos e ter 

uma participação ativa na sociedade (BELLONI, 2007). Por essa ótica existe uma educação 

para as mídias e também com e através delas. 

Essa percepção vem concordar com Rivoltella (2009), em que o autor afirma que a Mídia-

Educação, abarca contextos de educar para, sobre, com e através das mídias, buscando 

compreende-la de forma crítica, instrumental e expressivo-produtiva.  

Nesta perspectiva, Sousa e Mendes (2014), baseando-se em Buckingham (1993), afirmam 

que o termo Mídia-Educação não se reporta apenas a uma formação pautada no uso das mídias, 

onde o indivíduo se transforma em um mero “apertador de botões”, um operador de tecnologias. 

A Mídia-Educação objetiva a formação de pessoas que tenham a capacidade de interagir de 

maneira crítica com o discurso e a cultura midiática, considerando que eles formam nossa 

subjetividade e compõem nossa forma de ver a vida, o mundo e os fatos sociais. 

Assim, o que os autores apontam é que a Mídia-Educação não é feita, exclusivamente, em 

uma dimensão instrumental, ou unicamente como instrumento de apoio pedagógico, mas como 

sendo “o compromisso de reflexão (sobre os meios) e produção (através dos meios) crítica de 

conteúdos culturais.” (MENDES, 2008). É o “uso das tecnologias com fundamento.”  e, nesta 
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direção, saber produzir através da mídia é um importante instrumento de cidadania, o qual, deve 

ser uma possibilidade comum e constante na ação dos profissionais de educação (PRETTO, 

2001, p.4; GIRARDELLO; LAPA, 2018).  

A visão dos autores ainda concorda com o que é delineado pela UNESCO (2002, p.3), na 

qual a Mídia-Educação é entendida da seguinte forma: 

 

Por Mídia-Educação convém entender como sendo o estudo, o ensino e a 
aprendizagem dos meios modernos de comunicação e expressão, considerados 
como parte de um campo específico e autônomo de conhecimentos, na teoria e na 
prática pedagógicas, o que é diferente de sua utilização como auxiliar para o ensino e 
a aprendizagem em outros campos do conhecimento, tais como a matemática, a 
ciência e a geografia. (grifo meu) 

 

As bases apresentadas acima, demonstram a possibilidade da Mídia-Educação ser um 

instrumento de aprendizado e de delineamento de competências educacionais, sendo assim 

parece ser uma temática fundamental a ser ensinada no meio social e acadêmico (BELLONI, 

2001; BONILLA; PRETTO, 2015). Assim, a Mídia-Educação não se torna mais uma opção, 

ela é “vital para os professores, para que estejam melhor preparados para orientar seus alunos 

na investigação crítica com e sobre as tecnologias de comunicação da informação (...)” (FUNK; 

KELNNER; SHARE, 2016, p.2). 

Como Betti (2004) evidencia, em uma sociedade em que a interferência da mídia no âmbito 

da Cultura Corporal de Movimento é algo patente, deixar de lado a importância que a Mídia-

Educação traz, pode acarretar em perdas das mais diversas, inclusive em questões educacionais 

e no âmbito da Educação Física. Há, para o autor, uma nova circulação de “saberes” 

desarticulados das bases tradicionais a que estavam vinculados, pois agora esse saber está ao 

toque de um simples botão e não mais ou apenas na pessoa de um professor em uma sala. O 

conhecimento, o aprendizado e seus agentes, agora, perpassam a temporalidade e podem estar 

atrelados ao ciberespaço, fazendo-se presentes em redes aprendizado das mais diversas 

(VIDIGAL-DOLABELLA, 2010). 

Embora tenha se dedicado ao campo da Educação, os escritos de Paulo Freire muito 

contribuíram para a Comunicação e o desenvolvimento de princípios críticos às mídias. Para o 

autor, um ponto impossível de ser olvidado nos contextos da comunicação se encontra no fato 

de que, o papel da educação com as mídias está em ultrapassar a ingenuidade textual, dos sons 

e imagens. Superando essa ingenuidade, tornar-se-á possível a percepção de que não há 

neutralidade nos contextos midiáticos (FREIRE, 1992; PERUZZO, 2017). 

Por conta desse “olhar freiriano”, ignorar as ações da mídia não deveria ser mais uma 
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possibilidade plausível para quem educa, em qualquer forma de educação (como no 

Bacharelado). É impossível ignorá-la, bem como o imaginário que ela cria, as percepções que 

fomenta e as ideias que propaga. Ignorar essas e outras inferências sobre a mídia e os contextos 

que dela emanam é deixar de avançar na própria percepção dos processos de manipulação de 

muitos tons a circundar sociedade (FREIRE, 1992). 

 

2.2 Mídia-Educação na Educação Física 
 
 

O pioneirismo do estudo da Mídia-Educação na Educação Física se dá durante a década 

dos anos 1990, quando um coletivo de estudiosos, que viria ser reconhecido como “Grupo de 

Santa Maria”, se articularam por meio do Laboratório de Comunicação, Movimento e Mídia da 

Educação Física (LCMMEF) do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal de Santa Marai (PIRES et al., 2005). Esse laboratório continuou seu pioneirismo ao 

criar o primeiro periódico na área, a Revista do Laboratório de Comunicação, Movimento e 

Mídia. Os pesquisadores também foram os responsáveis pelo delineamento do Núcleo de 

Pesquisa e Comunicação e Esporte no INTERCOM em 1996 (SOUZA, SILVA; PIRES, 2009). 

Outro agente relevante no âmbito da constituição do diálogo entre a Mídia-Educação e a 

Educação Física foi o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Ao criar um espaço para a 

propagação das discussões sobre o tema, no ano de 1997, no Grupo de Trabalho Temático 

“Comunicação e Mídia” do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte - CONBRACE 

(AZEVEDO; PIRES 2008), foi criado um local de aprofundamento do estudo das relações entre 

mídia, esporte e Educação Física. Isso acarretou no aumento da produção de pesquisas que 

tinham como cerne a compreensão das inter-relações que aconteciam nesse âmbito específico.  

Por conta das perspectivas e novos olhares que a Mídia-Educação na Educação Física tem 

construído, há um crescente número de estudiosos dessa temática que buscam consolidá-la país 

afora, como por exemplo o LABOMÍDIA/UFSC (com extensão na UFS e UFSJ), o 

LEFEM/UFRN, Grupo MEL (UFBA), entre outros. Isso pode demonstrar o aumento dos 

esforços e de estudos e ainda, do interesse dos que tentam entender as interações midiáticas 

com a Educação Física. 

Na atual sociedade, a Cultura Corporal de Movimento está cada vez mais sendo alinhada 

(forçosamente às vezes) com o que é disseminado pelas mídias. São essas mesmas mídias que 

impulsionam discursos fragmentados sobre os benefícios que podem advir da prática do 

esporte, do lazer, ou do fitness, como exemplos. Dessa forma, torna-se patente que a formação 
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do profissional de Educação Física deveria ser feita buscando o desenvolvimento consciente, 

crítico e atento ao que a mídia aponta (PIRES, 2002). 

Em meio a uma geração nascida sob o domínio tecnológico, que está em constante imersão 

na mídia e ainda, sendo bombardeada por seus discursos, os profissionais de Educação Física 

deveriam ter maiores arcabouços da Mídia-Educação, buscando assim um exercício 

profissional mais amplo (KELLNER; SHARE, 2008).  

Embora a mídia possa ser, se bem utilizada, um potencial instrumento humanístico, ela 

também serve a função ideológica. Na concepção de Thompson (2000, p.78) a ideologia se 

apresenta quando o “sentido (apontado pela mídia) está a serviço da dominação”. Assim, o uso 

da mídia por grupos que detêm o poder, permanecendo inacessíveis a outros grupos, nada mais 

é do que um exemplo dessa dominação levando a cabo a ideologia.  

É plausível, portanto, o pensamento de Guareschi e Biz (2005) ao admitirem que a 

ideologia faz com que os poderes mantenham seus segredos mesmo que vinculem notícias e 

permanecem em silêncio, falando só o que lhes é interessante. Nessa ótica, quando não se atenta 

para essas nuances, impede-se um aprendizado altamente relevante no contexto das interações 

humanas com as mídias e a sociedade (SOUSA; MENDES, 2014). 

 Por conta disso, a integração das mídias e das tecnologias de informação e comunicação, 

buscando desenvolver sua adequação aos contextos educacionais é sem dúvida um direito a 

todos os sujeitos. Cabe à Educação Física assumir-se como uma delineadora e mediadora dos 

debates e das relações que tangem todo esse ambiente específico, interseccional entre a Mídia-

Educação na Educação Física nas suas interlocuções com a Cultura Corporal de Movimento 

(PIRES; LAZAROTTI FILHO; LISBOA, 2012). 

Faz-se conveniente aqui explicitar que, embora os estudos sobre Mídia-Educação ao 

relacionarem-se com a Educação Física estejam em franco desenvolvimento, ainda não existe, 

um substancial referencial sobre o tema. Isso tem se refletido na práxis e na formação inicial de 

professores de Educação Física, pois esse espaço, ainda não ocupado, tende a dificultar a forma 

com que o tema é desenvolvido (SANTOS et al., 2014). 

Cabe considerar que, com o avanço tecnológico da humanidade, são acrescidas 

significativas formas no modo como os indivíduos se comunicam, construindo redes de 

comunicação que são feitas baseadas em óticas das mais diversas. O trabalho, as questões 

sociais, políticas, econômicas e outras são formas de construir essas interações. Por conta disso, 

esta “rede” de comunicações, além de permitir uma conexão de longo alcance, cria diferentes 

alternativas de relacionamento e novas experiências que envolvem a dinâmica dos aparatos 

tecnológicos. Belloni (2001, p.7) entende todo o processo da seguinte forma: 
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O impacto do avanço tecnológico (entendido com um processo social) sobre processos 
e instituições sociais (educação, comunicação, trabalho, lazer, relações familiares, 
cultura, imaginário, identidade, etc.) tem sido muito forte embora percebido de modos 
diversos e estudados a partir de diferentes abordagens  
 
 

Nesse sentido, a Educação Física não pode se isentar nem se ausentar de ser um agente 

transformador destes novos arranjos sociais e de entender o impacto tecnológico e do uso da 

mídia que recaiu sobre eles. A este respeito, Pires (2002, p.18) mostra que há diversas linhas de 

pesquisas ocupadas em estudar a relação entre Mídia e Educação Física. Essas linhas buscam 

conceituar e entender as relações que acontecem no entrelaçamento do tema com a área. Para o 

autor é evidente que a identificação desses entrelaçamentos se dá quando: 

 

[...] os meios de comunicação de massa se apropriam e veiculam temas da área, 
especialmente aqueles que têm como principal objeto a produção/veiculação do 
esporte tele-espetáculo ou a construção da imagem social de corpo. 

 

Em virtude de vários conteúdos da Cultura Corporal de Movimento se transformarem em 

espetáculos apropriados pela mídia, a Educação Física passou a ter mais um papel para a 

sociedade: a de compreender o impacto que vem sendo gerado pela exaustiva propagação de 

informações midiáticas à sociedade sobre aspectos da Cultura Corporal de Movimento, 

(impacto este que se deu, sobretudo, sobre o esporte).  Como afirma Betti (2004), cada vez mais 

a influência da mídia tem se tornado mais abrangente e visível, principalmente ao transformar 

a Cultura Corporal em novos modelos de consumo. 

Ante o exposto e nesse cenário, torna-se crucial que a Educação Física, também se insira 

na busca por um aprofundamento neste contexto para uma prática otimizada e relevante. Afinal, 

as mídias exercem forte influência no cotidiano do profissional de Educação Física, não 

podendo esse profissional ficar à margem das transformações que se apresentam, devendo 

problematizar e refletir, buscando ser instrumento de mudança (PIRES, 2002). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO  

3.1 Caracterização do estudo: da seleção dos sujeitos e dos procedimentos de coleta de 
dados. 
 

A presente pesquisa teve um caráter qualitativo e exploratória, por meio de grupos de 

discussão. A pesquisa qualitativa tem por preocupação aspectos da realidade que não se 

caracterizam pela quantificação, sendo assim, busca compreender e explicar de forma mais 

aprofundada o dinamismo das relações de caráter social. Nesse prisma, a referida pesquisa 

opera com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes que 

não podem ser alçados quantitativamente (MINAYO, 2001). 

A seleção dos indivíduos para esta pesquisa teve, como regra de inclusão, que os 

participantes:  

 

a) Estivessem matriculados no Bacharelado em Educação Física;  

b) Deviam estar cursando a disciplina Mídia-Educação na UFSJ; e  

c) Aceitassem e assinassem o Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

Os alunos foram contatados pelo pesquisador por meio de envio de e-mail, mensagens no 

aplicativo de mensagens instantâneas e contato pessoal. Aceitaram participar do estudo um 

número de 12 alunos, (7 mulheres e 5 homens) com idade entre 17 a 26 anos, de um universo 

total de 20 participantes passíveis de inclusão.  

É relevante cientificar que, o pesquisador autor desta dissertação, é Licenciado em 

Educação Física e era aluno do Bacharelado da UFSJ o momento desta pesquisa, contudo, em 

função do decurso de sua pós-graduação no stricto sensu estava com sua matrícula trancada. 

A coleta dos dados foi realizada por meio da estratégia de grupos de discussão, orientados 

por um roteiro semiestruturado. Para Weller (2006), Manrique e Pineda (2009) e Godoi (2015) 

o grupo de discussão é um grupo convidado para uma pesquisa, coordenado por um 

pesquisador, tendo como objetivo a participação ativa dos referidos sujeitos em discussões 

coletivas abertas e orientadas acerca do objeto de investigação. Essa forma de discussão permite 

que memórias, lembranças, atitudes possam ser recuperadas e exploradas de forma coletiva. 

Outro importante ponto dessa metodologia está na outorga da liberdade para expressar sua 

opinião sobre determinado tema proposto. Contudo, é necessário ter em mente que o grupo de 

discussão requer um afastamento do pesquisador para que ele não acabe por “contaminar” o 

grupo com suas análises e percepções. Assim, esse afastamento visa compreender lócus de 

produção de sentidos carregados da trajetória social de cada indivíduo participante (GODOI, 
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2015).  

Foram realizadas duas sessões de grupos de discussão com os acadêmicos do curso de 

Bacharelado de Educação Física da UFSJ. As referidas sessões aconteceram nos dias 21 e 22 

de novembro de 2018, nos campi Dom Bosco e Tancredo Neves, respectivamente. As sessões 

de discussões tiveram a duração média de 50 minutos, foram gravadas em formato digital por 

meio de uma câmera de um laptop e posteriormente transcritas, visando ser submetidas a análise 

de conteúdo. 

Os discentes que aceitaram participar foram, antes da coleta de dados, informados sobre o 

objetivo da pesquisa e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a leitura 

e assinatura no termo, em concordância com a sua participação, deu-se o início o grupo de 

discussão. A divisão dos alunos em dois grupos aconteceu de forma aleatória e também de 

maneira a contemplar a disponibilidade de comparecimento nos locais indicados para a pesquisa 

(campi Dom Bosco e Tancredo Neves da Universidade Federal de São João Del Rei/MG). 

 
 

3.2 Tratamento dos dados segundo a análise de conteúdo 
 
 

Os dados coletados foram transcritos e organizados a partir da Análise de Conteúdo 

segundo Laurence Bardin (1977). Henry e Mocovici (2011, p. 38) afirmam que “tudo o que é 

dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma Análise de Conteúdo”, uma vez que seu 

objetivo primaz é “fornecer, por condensação, uma representação dos dados brutos” (BARDIN, 

1977, p. 149).  

Bardin (1977, p.42) ainda sobre a Análise de Conteúdo, afirma que ela é:  

 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/ recepção (várias inferidas) das mensagens.  
 

 

Nesse método de análise, o pesquisador deve trabalhar com as palavras e as suas 

configurações que, ao serem isoladas, atribuem valores relacionais com a mensagem. A leitura 

do pesquisador responsável pela análise não é, portanto, uma leitura à letra, mas, do realce de 

um sentido que se encontra em segundo plano (BARDIN, 1977).  

A Análise de Conteúdo tem as seguintes divisões:  

 

1. Pré-análise;  
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2. Codificação;  

3. Categorização; 

  

A pré-análise é a primeira etapa da organização constituindo-se na organização do material 

visando sua utilidade à pesquisa. Dessa forma, o pesquisador deve sistematizar as ideias ao 

iniciar o processo analítico com a leitura flutuante, que implica em conhecer inicialmente o 

material e criar familiaridade com ele. 

Ainda na pré-análise, uma segunda ação é a escolha dos documentos, com os quais o 

pesquisador irá trabalhar em seu corpus de análise. Ainda nessa fase o pesquisador formula os 

objetivos gerando o quadro teórico no qual os resultados da análise serão tratados (BARDIN, 

1977, p. 126). 

O pesquisador então deve explorar criteriosamente o material, pois é nesta fase que “ocorre 

à descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado). Ao 

cumprir a exploração do material, o pesquisador elenca possíveis categorias e realiza o 

agrupamento por analogia (BARDIN, 1977).  

Na segunda fase, ou fase de codificação, são escolhidas as unidades de codificação. A 

definição das categorias acontece classificando os elementos constitutivos nos documentos por 

meio da exploração do material e identificando as unidades de registro e a contagem 

frequencial. Essa ação identifica a unidade de significação e capta os sentidos do que foi 

comunicado, codificando segmentos de conteúdo. Finalizando essa etapa, o pesquisador deve 

fazer a identificação das unidades de contexto nos documentos, permitindo assim, a 

compreensão das unidades de registro. 

Para Bardin (1977) a codificação é a transformação dos dados textuais visando uma 

representação do conteúdo e do que essa mesma representação expressa. Com os dados 

transformados, o pesquisador pode ter conhecimento do que o texto quer afirmar ou inferir. Ao 

final da definição das unidades de registro e análise, obtidas pela codificação o passo seguinte 

é a categorização. 

 Na terceira fase, a categorização, que como afirma de Franco (2012, p.63) é “uma operação 

de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. Assim, nessa etapa 

acontece a categorização, a qual possibilita realizações de inferências ou “procedimento 

intermediário que vai permitir a passagem, explícita e controlada, da descrição à interpretação.” 

(FRANCO, 2012, p.32).  

A Figura 1, baseado em Benites (2013) demonstra como é o processo de AC adotado pela  
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presente pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

É relevante observar que, nesta apresentação de dados, optou-se pela análise temática que 

“consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença pode 

significar alguma coisa para o objetivo escolhido. É uma regra de recorte do sentido (...)”. Esse 

método de identificação é utilizado “para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de 

valores, de crenças, de tendências, etc.” (BARDIN, 1977 apud URQUIZA; MARQUES, 2016, 

p.121). 

As unidades de registro da pesquisa foram identificadas utilizando-se o Software Livre 

WEFT-QDA, uma ferramenta de código aberto para a análise de dados textuais, como 

transcrições de entrevistas, notas de campo e outros documentos de caráter qualitativo. 

  
3.3 Formação e Progressão das categorias  

 

O processo de formação das categorias, ateve-se ao delineamento de  Bardin (1977), o qual, 

após a seleção do material e a leitura flutuante, deu-se a codificação.  A codificação se apresenta 

por meio da repetição das palavras que foram constituídas em unidades de registro (palavras) 

dentro das unidades de contexto (contexto onde as palavras apareciam), possibilitando assim a 

categorização.  

Dada a quantidade de categorias que se formaram (11) por conta das respostas dadas às 

Figura 1. Sistematização da Análise de Conteúdo 

Fonte: BENITES, (2013, p.17). 
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perguntas do roteiro, o pesquisador, baseando-se em Silva e Fossá (2015), adotou uma 

progressão temática. Esta progressão visa resumir todo o conteúdo das categorias em categorias 

temáticas. Por conta disso, foi possível abarcar todas as percepções dos grupos de maneira a 

não perder a especificidade inerente aos contextos abordados. As novas categorias temáticas 

encontradas foram: 

 

I. Expectativas quanto a Mídia-Educação e uso de plataformas midiáticas; 

II. Relevância Crítica da Mídia-Educação; e 

III. Contextualização didático-pedagógica 

 

Cada uma dessas novas categorias permite uma melhor aproximação daquilo que realmente 

os acadêmicos falaram, melhorando a percepção do investigador para entender os contextos das 

falas dos entrevistados (SILVA; FOSSA, 2015). 
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4 A MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM     
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFSJ. 
 

Utilizando de sua autonomia e estando amparada pelas Diretrizes Curriculares para a 

formação do Bacharel em Educação Física, a UFSJ implantou, a partir de 2018, o curso de 

Bacharelado em Educação Física que, a princípio aproveitaria toda a estrutura docente-

administrativa da Licenciatura (BRASIL, 2018). 

O referido curso é oferecido anualmente sendo disponibilizadas 20 vagas e tem por objetivo 

segundo Brasil (2018): 

 

(a) Atuar junto aos diversos segmentos da organização social, pública e particular, 
instituições, centros especializados na prática de exercícios físicos, clínicas de 
reabilitação, creches, hotéis e tudo o mais que se relacionar com a Educação Física, o 
Esporte, a Saúde e o Lazer; (b)  Desenvolver atitudes éticas, reflexivas, críticas, 
inovadoras e democráticas; (c) Incentivar a busca constante de comprovações 
científicas na área da Educação Física e Desportos, para além do senso comum; (d)  
Conscientizar sobre a importância da prática regular, consciente e planejada do 
exercício físico visando à melhoria da qualidade de vida da população em geral. 

 
 

Como visto acima, a formação do Curso de Educação Física na modalidade Bacharelado 

prevê uma formação ampla. Diversas áreas contribuem para a aquisição do conhecimento desta 

área de formação, tais como: a Anatomia, a Fisiologia, a Biomecânica na área biológica; há 

ainda, diversas disciplinas de cunho sócio-humanístico oferecidas ao discente, dentre elas a 

Mídia-Educação na Educação Física, foco desta dissertação. 

Na modalidade Bacharelado da UFSJ, a disciplina Mídia-Educação Física é ofertada a 

partir do ano de 2018, de forma conjugada com a Licenciatura e objetiva: 

 
Contextualizar historicamente a Mídia-Educação; 

Refletir sobre as inter-relações entre o contexto midiático contemporâneo e a cultura 
corporal de movimento; 

Conhecer as possibilidades pedagógicas e metodológicas da Mídia-Educação; 

Realizar análises e produções midiáticas com possibilidades de aplicação no âmbito 
da Educação Física escolar e extra-escolar; 

Elaborar propostas de interlocução escolar entre os pressupostos da Mídia-Educação 
e o âmbito da Educação Física. 

 
 
Os objetivos acima apresentados se enquadram no pensamento de Pires, Filho e Lisbôa 

(2012, p.55-56), pois apontam para a apropriação “teórico-metodológica em associação com a 

área (...) de mídia no interior do campo, consolidada atualmente por meio do conceito de Mídia-

Educação”. Há ainda a percepção no que tange a reflexão entre o contexto midiático e a Cultura 
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Corporal de Movimento como afirma Pires (2005, p.06): 

 
Seria nossa tarefa, refinar as informações veiculadas, desfazer possíveis equívocos 
induzidos pelo discurso midiático sobre esporte e tentar consolidar essa possível 
tendência à prática esportiva, através de estratégias que democratizem o acesso e a 
permanência (...) em programas esportivos regulares, que atendam a objetivos 
coeducativos e emancipatórios através do esporte, (...). 

 

Em suma, a disciplina de Mídia-Educação na Educação Física busca problematizar as 

discussões sobre mídia, buscando entender criticamente o discurso emanado dela e por ela e 

ainda, apontar caminhos, “com propostas práticas no uso da instrumentalização midiática” 

(BELLONI, 2001). 

 Ressalta-se também, em especial, a expertise que a disciplina possui, por já ser delineada 

na Licenciatura. Dessa forma, os discentes do Bacharelado podem cursar uma disciplina que já 

têm embasamentos teóricos-metodológicos mais consistentes, tendo em vista o leque de ações 

que já foram desenvolvidas no decurso do oferecimento na formação dos Licenciados. 

É digno de nota que a disciplina, ofertada no Bacharelado, foi acompanhada pelo 

pesquisador/autor desta dissertação, tendo em vista que desenvolveu seu estágio de docência 

obrigatório da Pós-Graduação em Educação na disciplina. Esse acompanhamento permitiu uma 

observação aprofundada do ambiente de estudo (alunos do Bacharelado cursando a disciplina 

Mídia-Educação) e ainda do delineamento das ações didático-pedagógicas por parte do docente. 

Após essa breve introdução sobre a Mídia-Educação na Educação Física e seu 

delineamento na UFSJ, este trabalho tratará da análise dos dados e suas categorias. 

 

4.1 Expectativas quanto a Mídia-Educação e uso de plataformas midiáticas 

 

Após os delineamentos apontados na Análise de Conteúdo de Bardin (1977) a primeira 

categoria temática a ser analisada foi a Categoria I “Expectativas quanto a Mídia-Educação e 

o uso de plataformas midiáticas ”. Nessa categoria delimitou-se um recorte intitulado a Escolha 

do Bacharelado.  

De forma geral, a escolha pelo Bacharelado está atrelada a experiências anteriores dos 

participantes com modalidades esportivas e/ou fitness (no caso a musculação), as falas apontam 

para essa direção, como pode ser visto a seguir: 

 

Aluno 1: “porque já lido com o esporte e com a musculação.”;  

Aluno 2. “Eu vim para o Bacharelado sem saber muito como seria. Eu era ligado ao 
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esporte por isso eu vim.”;   

Aluno 8: “Sempre tive interação com essa área do esporte e educação física”; 

Aluno 9: “eu sempre me identifiquei muito com o esporte”;   

Aluno 10: “a minha família tem uma academia e já está no ramo a bastante tempo e eu 

trabalho lá com musculação feminina já.”. 

 

 As narrativas apontadas coadunam com o pensamento de Krung e Krung (2017), Borges 

e Bennelli (2012) e Tavares (2009) que afirmam ser o esporte e as experiências esportivas a 

principal razão para que a Educação Física (em ambas as modalidades) seja escolhida como 

formação superior. Os autores também denotam que essa escolha está associada as vivências 

de cada participante, mas também da esportivização massiva que se encontra atrelada aos 

conteúdos da Educação Física na Educação Básica.  

Gonçalves Junior, Lemos e Correa (2013), em pesquisa que visava saber quais eram os 

motivos que levavam a escolha da Educação Física como formação superior, também 

perceberam que o esporte era a resposta que mais emergia entre os seus entrevistados. Razeira 

et al. (2014) encontraram respostas similares, tendo como resultado o gosto pelo esporte e a 

prática esportiva anterior ao ensino superior como mola propulsora para a escolha da Educação 

Física. Também concordam com os dados desta pesquisa Coutinho, Machado e Nardes (2005), 

Dumbar (2005), Maschio et al. (2008); Krug e Krug (2008) que correlacionam a escolha da 

Educação Física com a prática esportiva anterior ao meio acadêmico ou ainda o fato de apreciar 

o esporte. 

Tal como nas pesquisas citadas, a maioria dos alunos participantes da presente pesquisa 

apresentam o forte apelo e imersão no meio esportivo. 

Esses apontamentos parecem indicar que a Educação Física está ainda muito ligada a 

percepção de que ela se limita apenas ao esporte e a sua prática. Infere-se então, a luz do 

pensamento de Kunz (1991), o entendimento de que o esporte, não é por si só um fenômeno 

natural, mas resultado da intervenção da sociedade moderna. Sendo assim, o apelo do esporte 

também traduz os desejos dessa sociedade e, de certa forma, contamina dinamicamente seus 

participantes e talvez isso ainda esteja permeando a Educação Física escolar em nosso país. 

Essa herança das propostas do século passado, continua a fazer com que os estudantes percebam 

e confundam a Educação Física como sinonímia de esporte. Como afirmam Razeira et al. (2014, 

p.1), a escolha profissional está atrelada “à bagagem cultural e de experiências (talvez 

esportivas) que os acadêmicos possuem antes do ingresso no curso”.  

Não se pode esquecer, contudo, que, como Martinez (1982, p.23) já alertava no século 
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passado, a “multiplicação dos meios de comunicação cria uma rede sutil que envolve o homem 

onde quer que se encontre e o submete à sua influência e poder”. Dito isto, é compreensível que 

muito daquilo que os participantes do estudo demonstram, sofreu influência midiática que pode 

ter contribuído para a sua escolha nessa modalidade de formação. 

É válido também ter em mente que, as plataformas midiáticas atuais oferecem conteúdos 

que podem contribuir  para a massificação do entendimento da esportivização por meio do 

Esporte-Espetáculo3. Esses conteúdos podem ter sido outra possível fonte norteadora da escolha 

profissional, tendo em vista que às plataformas e conteúdos sobre esporte e fitness foram 

apontadas de forma massiva pelos acadêmicos, como será visto à frente.  

Ainda na Categoria I, tem-se outro recorte intitulado “Conhecimento 

anterior/preconcepção sobre a disciplina Mídia-Educação no Bacharelado”. Os dados 

coletados e que formaram esse recorte apontam para o total desconhecimento do que seria a 

disciplina, como pode ser visto nas falas dos acadêmicos participantes: 

 

Aluno 1: “Eu não imaginava que teria essa disciplina na graduação e quando vi o nome 

dela fiz uma ligação mais como instrumentos da mídia” 

Aluno 5: “Não, não imaginava que teria uma disciplina especifica assim”. 

Aluno 7: “Não, não tinha a menor ideia.” 

 

Além de não conceberem o que seria a Mídia-Educação, como demonstrado, alguns dos 

participantes tiveram inferências de se tratar de uma disciplina que estaria ligada a 

Licenciatura/Educação, já outros entrevistados tiveram a percepção de que a disciplina estava 

ligada ao Jornalismo de cunho esportivo. 

 

Aluno 2. “Não tinha ideia de que essa disciplina pudesse ser ofertada, pelo nome pensei 

que ia ser algo com relação a Licenciatura.”; 

Aluno 3. “eu não imaginava, e como o aluno 2 falou, eu também pensei que tinha algo 

haver com educação”; 

Aluno 8. “Aproveitando lembrei que fiz uma associação do nome Mídia-Educação a algo 

voltado para a Licenciatura”; 

Aluno 6: “pensei que era voltada para questões do jornalismo”; 

 
3 Esporte - Espetáculo é aquele praticado no alto rendimento, mas que têm suas características reproduzidas no 
esporte educacional a despeito das necessidades que este último possui (PRONI,1998). 
 



46  
Aluno 11: “tinha uma ideia de que era mais jornalístico” 

 

Essa percepção da Mídia-Educação como sendo de um campo diferente, (educacional ou 

jornalístico) pode estar alicerçada na concepção de que a Mídia-Educação ainda não é 

vista/sentida nos currículos em Educação Física. Uma ilustração disso seria o estudo de Sousa, 

Rizzuti, Borges e Costa (2016) de mapeamento da disciplina Mídia-Educação em 

Universidades Federais de Minas Gerais. Esse trabalho apontou apenas para um curso de 

Bacharelado em Educação Física possuidor da disciplina em seu currículo à época do estudo. 

Dambros e Oliveira (2016) reforçam a ideia apresentada pelas falas dos entrevistados ao afirmar 

que a Mídia-Educação ainda é pouco conhecida socialmente, a não ser pela sua faceta 

instrumental. Para os autores, também é muito provável que, as ações de Mídia-Educação sejam 

ainda mais raras nos espaços de ensino de conteúdos esportivos, do lazer e da saúde.  

Outra percepção que os dados apontam é a cisão que parece já estar alicerçada entre as 

formações acadêmicas, quais sejam, a Licenciatura e o Bacharelado, sendo esse um dado que 

acompanha diversas falas feitas no decorrer desta dissertação. 

Batista (2015) assevera que, entre o fim dos anos 80 até meados dos anos 2000, o MEC 

“incentivou” de maneira forçosa que as Instituições de ensino superior que possuíam 

licenciaturas (História, Matemática, Letras, Geografia, Física, Química, Matemática, Biologia 

e Educação Física) passassem a ter cursos distintos. Como consequência dessa conjuntura 

inicia-se uma fragmentação dos diversos campos do conhecimento com a criação dos seus 

respectivos Bacharelados. O autor aponta que essa ruptura deixou externar a percepção de que 

o Bacharel seria um cientista, um pesquisador, alguém embrenhado em laboratórios fazendo 

ciência. Por outro lado, o Licenciado seria  apenas um professor, um profissional “prisioneiro” 

de uma sala de aula. Esse entendimento tem se perpetrado no meio acadêmico e alcançado 

caminhos que possivelmente foram ao encontro de uma sociedade que, por diversos fatores, 

aceitou esse arranjo de coisas e permitiu a formulação de um ideário de maior prestigio ao 

Bacharel em detrimento do Licenciado (BRACHT, 1999).  

Ao partilharem de representações dicotômicas semelhantes às descritas por Bracht (1999), 

parte dos acadêmicos entrevistados acabou por associar a palavra “Educação”, presente no 

nome da disciplina estudada, a algo que deveria ser circunscrito estritamente ao âmbito das 

Licenciaturas e não da formação de um Bacharel. Ao Bacharel, portanto, não caberia o estudo, 

quiçá a atuação, em uma perspectiva pedagógica ou educacional.  

Mais uma vez é necessário rememorar que a Educação Física, independente da modalidade 

de atuação, não pode ter seus pressupostos educacionais deixados de lado ou abandonados 
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afinal, corre-se o risco, se isso acontecer, da dicotomia Licenciatura/Bacharelado tornar-se cada 

vez maior. 

O último recorte da Categoria I a ser analisado foi o “Acesso, utilização de plataformas 

midiáticas e conteúdos mais acessados” pelos entrevistados. 

Em relação a esse recorte, os participantes narraram que a internet pelo celular é a 

plataforma mais utilizada, e em relação ao conteúdo, o maior foco foram os temas “fitness e 

esporte”. Exemplificando essa percepção, seguem-se as falas dos participantes dos grupos: 

 

Aluno 1. “Eu uso muito a internet e meu foco quando não estou fazendo trabalhos da 

faculdade se resume na busca por coisas relacionadas a musculação. Na internet tem muita 

coisa variada pra ver. Dificilmente eu vejo outras coisas”. 

Aluno 2. “Eu gosto muito de coisa de academia que nem o “aluno 1” falou, na internet a 

gente consegue ter um leque grande de coisas para ver” 

Aluno 3. “A minha mídia favorita é a internet e eu gosto de pesquisar sobre as questões 

do mundo fitness, da academia e das coisas do Bacharelado” 

Aluno 4. “No meu caso eu prefiro a internet, mas a televisão também. Eu vejo (...) 

esporte.” 

Aluno 5. “Eu era muito focado nas redes sociais, agora eu fico na internet mesmo, para 

poder me informar. E gosto de coisas relacionadas ao muay thai que é um esporte que gosto 

muito”. 

Aluno 8. “Ultimamente eu estou usando mais a internet, mais a internet mesmo. Eu 

procuro muita notícia sobre esporte; O que mais me interessa é o esporte. Eu gosto de usar 

mais o celular pra dispor dessas informações” 

Aluno 10. “Eu uso mais a internet como a maioria, em especial o Instagram. Eu acesso 

muito conteúdo da área do fitness, né?”  

As falas que surgem vão ao encontro de estatísticas recentes sobre a internet, como por 

exemplo, os do portal alemão Statista que disponibiliza informações estatísticas bianuais, 

coletadas de vários institutos de pesquisa e empresas do ramo pelo mundo afora. 

O portal aponta que o Brasil é o maior mercado da América Latina e o quarto maior do 

mundo em números de usuários. Projeta-se que a taxa de penetração da Internet deve crescer 

para cerca de 61% em 2021, contra 56,8% em 2016. 

O uso mensal da internet no Brasil passa das 25 horas (2017) enquanto a média da América 

latina é de 18,6 horas. Para uma percepção mais aprofundada dessa quantificação, isso quer 

dizer que 90% dos internautas brasileiros acessam a internet diariamente.  
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A internet de conexão móvel acessada por smartphone é a opção de conexão mais utilizada, 

ultrapassando as conexões por linha fixa. Em 2017, havia mais de 81,4 milhões de usuários de 

internet móvel no Brasil, ou seja, cerca de 40% da população brasileira. Prevê-se que até 2021 

esses números girem em torno de 112,7 milhões usuários.  

O aplicativo WhatsApp de mensagens instantâneas lidera o ranqueamento de uso no país, 

com um alcance de 93% da população que navega na internet. O facebook vem em segundo 

lugar com um alcance de 79%, seguido pelo YouTube e Instagram (STATISTA RESEARCH 

DEPARTMENT, 2017). 

Já para o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação 

– CETIC, em sua pesquisa (anual) “TIC Domicílios”, divulgada em 2019, há um crescimento 

de 67% para 70%, dos usuários da internet no Brasil, o que corresponde a 126, 9 milhões de 

pessoas. 

Outros dados da pesquisa apontam que a maioria das conexões está em regiões urbanas 

(74%), mas que as zonas rurais também estão em franco crescimento de acessos (49%) sendo 

que 46,5 milhões de domicílios têm acesso à internet. Nas camadas mais pobres da população 

brasileira, (as classes D e E - de 1 a 4 salários mínimos) também houve um aumento da conexão 

à internet (43%) (CETIC, 2019). 

Diante dos dados expostos, nota-se que os participantes fazem parte dessa considerável 

parcela da sociedade que se utiliza da internet com os mais variados motivos e tem nos seus 

celulares a porta para a sua conexão (GIRARDELLO; FANTIN, 2009).  

Em meio as demandas da cultura digital na qual a sociedade está imersa, o Profissional de 

Educação Física, deveria buscar formação visando a prática pedagógica situada neste contexto 

digital contemporâneo (SEIBEL; ISSE, 2017;BIANCHI; PIRES; VANZIN, 2009). 

Outro ponto que não pode ser deixado de lado, se encontra no fato dos participantes 

demonstrarem a sua pré-disposição ao aprendizado por meio da internet e nesse âmbito pelas 

mídias sociais.  Cada vez mais os caminhos para a aprendizagem se abrem e na atualidade, dado 

ao avanço tecnológico e a internet, pode-se aprender de tudo. Nesse sentido, Barefoot e Szabo 

(2016) apontam para um novo modelo de educação, no qual, os usuários têm agora mais 

autonomia tanto de tempo como de interesses. 

Está ótica parece apontar para uma necessidade de maior preparação, visando encarar esses 

desafios, tão atuais em aprender-ensinar inseridos em um contexto tecnológico amplo e que se 

transforma com muita rapidez (BERALDO; MACIEL, 2016). 

Como representantes de um recorte da sociedade, os participantes da pesquisa também 

comunicam realidades comuns a essa mesma sociedade, de forma que reverberam o que se 
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passa nela (ASSMANN, 1994). Nesse sentido, a conexão com a internet para o aprendizado, 

no caso aqui, de contextos esportivos e do mundo fitness, indicam  não mais a excepcionalidade 

de como se busca o conhecimento na atualidade, mas a regra (VIDIGAL-DOLABELLA, 2010). 

Sendo assim, há algo de urgente tendo o uso da Mídia-Educação na Educação Física como 

orientadora à cultura digital, embasando a criticidade necessária aos conteúdos, à produção e à 

circulação de produtos midiáticos (MEZZAROBA; TORRI, 2008). Como preconiza Belloni 

(2001) há uma necessidade imprescindível de uma educação midiática visando a utilização 

dessas ferramentas tecnológicas de forma crítica e criativa. 

Avançando em direção a outra perspectiva imposta com as falas dos participantes dentro 

dessa temática, percebe-se que, o fitness é outro conteúdo de grande valência à percepção dos 

acadêmicos. 

Com as demandas inerentes ao “Culto ao Corpo”4 que a sociedade tem experimentado na 

contemporaneidade, a figura do Profissional de Educação Física ficou mais aparente, 

principalmente àquele que se especializa em prestar atendimento individual a determinado 

cliente ou a grupos, a figura do personal trainer. 

Algumas falas inferem uma busca por maior conhecimento especializado no fitness: “Eu 

gosto muito de coisa de academia”; “coisas relacionadas a musculação”; “pesquisar sobre 

as questões do mundo fitness, da academia”; “Eu acesso muito conteúdo da área do fitness.” 

Somam-se a essas falas as narradas pelos alunos 1 e 10 que já se encontravam trabalhando 

com musculação à época de suas participações neste trabalho. 

É plausível que as asseverações dos pesquisados reflitam o conhecimento dos nichos de 

mercado em relação à atuação do Bacharel, experiências anteriores e pretensões futuras nas 

atividades de esporte e fitness.  

Para melhor entendimento desse aspecto é necessário ressaltar que o Brasil é o maior 

consumidor de fitness da América Latina e o terceiro das Américas, a movimentação 

relacionada a essa vertente, bem como tudo o que a envolve, gerou no ano de 2018 o montante 

de 2 bilhões de dólares (IHRSA, 2018). Por conta disso, a escolha do Bacharelado coaduna com 

uma realidade de mercado que não pode ser negada.  

Ao adentrar neste “culto ao corpo”, uma nova responsabilidade recai sobre os Bacharel em 

Educação Física: discernir, qualificar e contextualizar as informações inerentes ao tema fitness. 

 
4 Culto ao Corpo entendido neste trabalho é “ um conjunto de práticas e cuidados despendidos ao corpo, que têm 
como preocupação principal a maior aproximação possível de um padrão de beleza estabelecido socialmente, que 
coloca a pele clara, os cabelos lisos, as formas retilíneas e a magreza como ideais de corpo belo, não se resumindo, 
portanto, à prática de atividade física, mas envolvendo consumo de cosméticos, alimentos da linha diet, acessórios 
e outros” (CASTRO, 2003, p. 5). 



50  
Contextualizações essas, que estão imbricadas aos discursos da mídia, tais como o uso de 

anabolizantes, anorexia, vigorexia, suplementação, nutrição, contextos fisiológicos dos 

exercícios, métodos de treinamento, etc. Esses são assuntos que inundam a cibercultura na 

atualidade e necessitam ser tratados com informações advindas de pessoal hábil no uso da e 

pela Mídia-Educação. Por conta dessa formação o Bacharel também pode ser um filtro para as 

inúmeras informações (nem sempre corretas e plausíveis) que estão em constante circulação na 

mídia e ser disseminador de propostas qualificadas de uso das novas tecnologias digitais de 

informação e comunicação em relação ao corpo.   

É plausível a percepção de que o campo da Educação Física é permeado por inúmeras 

contextualizações midiáticas, principalmente nas redes sociais, tendo temas inerentes à Cultura 

Corporal de Movimento a serem discutidos e contextualizados. Desses loci, emergem 

informações das mais diversas, pois tudo está a apenas um toque. Sites especializados, blogs 

fitness, experts em musculação, a “aula-do-momento-que-promete-deixar-o-corpo-perfeito”, 

aplicativos de métodos de treinamento, são exemplos que permeiam todo esse ambiente, 

demandando cuidados e uma preparação para intervir neste espaço midiático. Nesse ínterim, a 

Mídia-Educação se torna ferramenta indispensável a todos os profissionais de Educação Física, 

auxiliando-os a ser intérprete e orientador da cultura digital. 

 

4.2 Relevância Crítica da Mídia-Educação 
 

No tocante as Categoria II “Relevância Crítica da Mídia-Educação, os participantes 

evidenciaram que a disciplina proporcionou o desenvolvimento de uma visão crítica para com 

a mídia em seus diversos aspectos. Essa percepção se deu, principalmente, quando do estudo 

dos conteúdos que tinham a análise dos conceitos “vendidos” pela mídia. Essa venda acontece 

nos mais variados ambientes propagadores, como a internet e a televisão. As impressões dos 

acadêmicos sobre esse tema são os seguintes: 

Aluno 1: “A capacidade de enxergar a mídia com outros olhos, com um olhar muito mais 

crítico.” 

Aluno 2: “mas o que pude aprender é o quanto a mídia tem poder de manipulação sobre 

a gente sem que a gente perceba”.  

Aluno 4: “Eu nunca tinha parado para pensar em analisar as notícias. (...) e isso por conta 

da matéria (...) eu aprendi a analisar” 

Aluno 6: “A gente aprende a analisar criticamente as coisas, as notícias.” 

Aluno 7: “A meu ver todos foram contaminados com a análise mais crítica sobre a 
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influência midiática e isso que eu levo para a vida. E profissionalmente também” 

Aluno 10: “eu aprendi a como a (disciplina de) mídia nos induz, a ler a notícia 

(criticamente)”. 

 

Defrontar-se com à influência avassaladora da mídia nesta cultura “fragmentadora” da 

contemporaneidade é um desafio para todo e qualquer educador e isso é inerente aos 

profissionais de Educação Física também. Assim, “aprender sobre o mundo editado pela mídia, 

a ler além das aparências, a compreender a polifonia presente nos enunciados, não é tarefa fácil, 

mas necessária.” (CALDAS, 2002, p. 136). 

Parece, a princípio, que essa compreensão foi alcançada pelos acadêmicos participantes do 

estudo, tendo em vista as respostas que surgiram nos grupos de discussão. Essas novas 

percepções, concebidas pela participação na disciplina Mídia-Educação na Educação Física, 

abraçam o pensamento de Kellner e Share (2008, p.689) ao afirmarem ser urgente entender o 

que é propagado pela mídia “no contexto da contínua expansão da transformação tecnológica e 

econômica, a alfabetização crítica da mídia é um imperativo para a democracia (...).” e ainda: 

“A educação midiática deve ser relacionada à educação para a democracia, na qual estimula os 

alunos a serem participantes informados e letrados midiáticos em suas sociedades.” (p. 709). 

Pode-se depreender então, que a disciplina causou um impacto positivo e relevante, a ponto 

de desenvolver novas interações com as questões midiáticas, fornecendo subsídios para 

mudanças de entendimentos na maioria dos participantes. Como futuros Bacharéis em 

Educação Física que estarão lidando com facetas de uma área de grande inserção midiática 

(saúde, esporte, fitness, etc), analisar o discurso em que essas falas são construídas é de 

relevância (SOUZA; SILVA; PIRES, 2009; PIRES; LAZZAROTTI FILHO; LISBOA, 2012). 

As questões apresentadas pelos participantes, nestas duas categorias, quais sejam,  

“Expectativas quanto a Mídia-Educação e uso de plataformas midiáticas” e  “Relevância 

Crítica da Mídia-Educação” coadunam, em certa parte, com o que a definição de Mídia-

Educação aponta, ou seja, as questões de análise crítica. Contudo, Fantin (2006) afirma que a 

Mídia-Educação é mais do que análise midiática de forma crítica, pois ela: 

 
“implica a adoção de uma postura (além de crítica) criadora de capacidades 
comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está 
sendo oferecido pelas mídias, para interagir significativamente com suas produções e 
para fazer/produzir mídias também”. (grifo meu) 

 

Nessa ótica, a Mídia-Educação deve propiciar, além dessa compreensão crítica, o acesso 

aos equipamentos e aos conteúdos; Além disso é inerente à Mídia-Educação, a criação, que 



52  
permite ao indivíduo ser receptor-produtor de conteúdo, viabilizando a constante interação 

dentro dos contextos sociomidiáticos (PRETTO, 2001; MENDES, 2008). Novamente, Fantin 

(2006, p.76) aponta que, “não se faz mídia-Educação só com leitura crítica e uso instrumental 

das mídias, sendo necessário aprender a escrever com e pelas mídias (...)”.  

Para Buckingham (1990, p.82), não se pode falar em Mídia-Educação, ao se excluir as 

atividades práticas de produção. Para o autor, “o aspecto da Mídia-Educação” capaz de gerar 

mais motivação é o prático, de produção midiática, pois nele, o aluno pode se autoexplorar 

emocionalmente e “expressar seu próprio entusiasmo e preocupações.” 

Não se pode olvidar, contudo, que essa produção também deve ser objeto de análise, de 

maneira a se perceber quais discursos estão sendo disseminados por ela. Por conta disso, 

Buckingham (1993, p. 84) assevera que: 

 

“No contexto da Mídia-Educação, a produção deve vir acompanhada da reflexão 
sistemática e da autoavaliação; os estudantes devem ser encorajados a tomar decisões 
informadas sobre o que e como estão produzindo. A Mídia-Educação pretende 
produzir participação crítica na mídia e não participação por si só.” 

 

Por esse entendimento, é necessário perceber que por conta de ser o primeiro oferecimento 

da Mídia-Educação no Bacharelado na UFSJ, pode ter havido uma percepção de que a 

disciplina se imbuiu em aprofundar-se na análise crítica no âmbito da cultura digital, deixando 

em menor relevo a produção midiática. Há poucas citações sobre a produção de mídias nas falas 

dos grupos e isso pode ser reflexo da ênfase destinada à formação crítica por meio de 

experiência analítica a respeito de produtos da mídia.. No entanto, em um mundo cada vez mais 

mergulhado em informações (por vezes erradas) sobre a Cultura Corporal de Movimento (e não 

somente sobre ela) advindas da cultura digital, superficializadas e atendendo a demandas nem 

sempre imparciais, é plausível que o Bacharel saiba como adentrar nesses contextos, dialógica 

e criticamente. Nessa ótica, vislumbra-se um profissional que não está apenas conectado as 

demandas midiáticas, mas que se apoia e se utiliza delas para a disseminação de práticas 

otimizadas, conteúdos estéticos sob a égide ética e desenvolvimento social. Nisso, a Mídia-

Educação na Educação Física, se vincularia ainda mais a uma formação de competências para 

as demandadas que se apresentam na contemporaneidade (FANTIN, 2006; FANTIN; 

RIVOLTELLA, 2010).  

Em suma, os dados obtidos possibilitam indicar que os entrevistados percebem a Mídia-

Educação como uma disciplina que os capacita a entender de maneira otimizada os contextos 

midiáticos atuais. Contudo, a análise crítica, exclusivamente, como foi percebida não é capaz 

de abarcar o que a Mídia-Educação propõe totalmente (BELLONI, 2001; TERUYA, 2006; 
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KELLNER; SHARE, 2008). 

 
4.3 A segregação pedagógica: o (não) lugar da Educação 
 

 
Ao passar à análise da Categoria Temática III “Contextualização didático-pedagógica”, 

que se refere aos processos que estão intimamente ligados a disciplina Mídia-Educação e são 

inerentes ao ensino e a aprendizagem da disciplina no Bacharelado na UFSJ, buscou-se 

entender:  

 

 a) O oferecimento da disciplina em conjunto Bacharelado/Licenciatura; 

 b) A questão da didática e da ação docente; e 

 c) As percepções sobre a continuidade do oferecimento da disciplina no Bacharelado. 

 

 De início, os acadêmicos participantes, interpelados sobre a “O oferecimento da disciplina 

em conjunto Bacharelado/Licenciatura” afirmaram que: 

 

Aluno 2 “Então dessa forma (separado) ia focar mais no campo.”  

Aluno 3. “Eu achei desnecessária. Pra mim tinha que ser separada e focar nas discussões 

da nossa área”.  

Aluno 4 “Já que é separado, então, tinha que ser separado tudo, né 

Aluno 5 “Desde o começo eu achei que não deveria ter juntado as duas turmas. Eu acho 

que se fosse separado o foco ia ser diferente do que foi” 

Aluno 6 “(...) provavelmente seria mais interessante se tivesse, um pouco mais, 

aprofundado dentro nossa área do Bacharelado”. 

Aluno 7 “acho que deveríamos fazer essa matéria separado.” 

As respostas demonstram uma visão que desaprova e contesta o delineamento da disciplina 

de forma integrada entre as duas modalidades de formação. Essa percepção, parece ser uma 

condição da dicotomia que acontece não só no contexto profissional, mas também, no meio 

acadêmico (IORA; SOUZA; PRIETTO, 2017). 

Os resultados apontam que os acadêmicos têm uma forte percepção de um Bacharelado 

apartado de questões didático-pedagógicas. Este dado, no entanto, não é fato somente dos 

alunos da UFSJ, mas de outras instituições também, como mostram os achados de Triani, 

Barros, Junior e Telles (2019, p.7): 
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A pesquisa com os estudantes de Bacharelado em educação física sobre ser 
profissional de educação física desvelaram indícios de representações sociais que 
associam a educação física à sua dimensão biológica isoladamente, desconsiderando 
a área em sua compleição, isto é, o grupo ilustra a educação física sem considerar as 
relações sociais e humanas, próprias da profissão que presta serviço para a sociedade. 

 

Mesmo sem estar completamente cientes da dicotomia que paira na Educação Física (eram 

discentes do segundo período à época da entrevista), as informações advindas de suas falas 

revelaram que há uma profunda concepção sobre essa separação de modalidades de formação. 

Isso pode ser visto pelas narrativas específicas como: “Já que é separado, então, tinha que ser 

separado tudo, né?”; “Pra mim tinha que ser separada”; “não deveria ter juntado as duas 

turmas”. 

Nessa ótica, “campo”, “área” e “foco” se referem a um lócus específico, distante da unidade 

para qual a Educação Física, deveria convergir. As falas apontam para uma separação que 

aparenta ser irremediável, na qual “separar” e “separação” são conjugados dentro de uma 

temática de afastamento. Dessa maneira, parece haver a construção de uma segregação contra 

as questões que se referem aos pressupostos de caráter educacional e, por conseguinte, à 

Licenciatura.  

As asseverações indicam também, não haver ainda a compreensão da Educação Física 

como campo que tem à docência como via precípua e aos pressupostos que são comuns as 

modalidades de formação. 

 Quanto a esse entendimento, essa “separação” advinda das falas dos acadêmicos, 

Mezzaroba e Zobolli (2013, p. 107) afirmam que a Licenciatura e o Bacharelado são “dois filhos 

de um casamento (in)feliz que em plena “juventude” foram, por forças políticas e 

mercadológicas, afastados entre si (...)”. Metaforicamente, os autores apontam para forças 

maiores que agiram no intuito de haver duas formações dentro da Educação Física. Nesse 

sentido é relevante o que Iora, Souza e Prietto (2012, p. 468) deixam claro:  

 

A divisão da Educação Física restringe o campo de atuação, mantém os professores 
reféns de competências aplicadas ao mercado de trabalho e promove a realização do 
registro no conselho da categoria. A formação fragmentada priva os trabalhadores de 
pensar as necessidades da sociedade de forma ampliada em favor do trabalhador, que 
reproduz o estabelecido na sociedade atual. 

 

Com isso em mente, torna-se compreensível que a separação das modalidades foi ao 

encontro de ambições de cunho mercadológico (reserva de mercado). Quanto a isso cabe aqui 

as afirmações de Proni (2010, p.796) e sua percepção sobre o tema: 
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Neste contexto, algumas faculdades, ao procurarem adequar a formação específica 
desses profissionais aos novos requisitos de um mercado de trabalho bastante 
competitivo, tentam contornar a dicotomia (...), ao passo que outras preferem 
aproveitar diferentes nichos de mercado e apostam na especialização (por exemplo, 
para atender a demanda crescente de atividades físicas para públicos específicos, 
como os portadores de necessidades especiais e os aposentados). Por sua vez, o 
mercado também cobra das faculdades a superação de certas carências, isto é, a 
formação de profissionais capacitados a ensinar algumas modalidades esportivas cuja 
demanda vem crescendo (tênis de campo, badminton, tiro desportivo, escalada), o 
mesmo ocorrendo com artes marciais, dança de salão e outras práticas lúdicas. 
 
 

Sob a égide de reconhecimento socioprofissional, criou-se uma percepção dessa separação 

ainda maior, como se o Bacharel fosse o detentor de uma importância profissional maior que o 

Licenciado. Novamente, Iora, Souza e Prietto, (2017) mostram que este afastamento e negação 

dos campos educacionais e pedagógicos da Educação Física parece ser, mesmo que 

inconscientemente disseminado, um ponto nevrálgico ainda a ser resolvido. Nessa forma de 

pensar, o Bacharelado seria a modalidade detentora das verdades técnico-biológicas da 

Educação Física e por isso mais importante aos olhos da sociedade. 

 Assim, há exemplos nítidos que apontam essa percepção mercadológica, dicotômica e que 

separa os atuantes na Educação Física em duas categorias: o Professor (Licenciado) do 

Profissional (Bacharel). Ghilardi (1998, p.2) aponta para isso: 

 

Com a criação do Bacharelado em algumas instituições, houve uma reformulação nos 
currículos dos cursos de preparação profissional em Educação Física, havendo a 
diferenciação e a separação do Licenciado (professor) do Bacharel (profissional), 
visando atender, do ponto de vista profissional, às necessidades do mercado e da 
sociedade, ou seja, professores ligados à Educação Física escolar e profissionais 
ligados a programas de atividade física no atendimento de diferentes necessidades da 
população A criação dos cursos de Bacharelado veio atender a um novo perfil de 
profissional que não está ligado ao ensino regular, mas a uma nova e crescente fatia 
do mercado constituído por clubes, academias, empresas, condomínios, personal 
trainners (...) 
 

Percebe-se então, que há uma nítida tentativa de deixar as duas modalidades em ambientes 

diferentes, em categorias profissionais díspares, com valências mercadológicas de maior ou 

menor importância. 

Taffarel (2012, p.18) afirma que o professor de Educação Física, docente por excelência, 

com formação em qualquer modalidade, sempre necessitará de bases humanísticas, sociais e de 

arcabouços didático-pedagógicos. Na fala da autora, não se pode esquecer que: a “docência, é 

a identidade profissional do professor de Educação Física” e isso aponta para uma forma de 

pensar para além das verdades desta ou daquela modalidade. 

 Não se pode perder de vista que os profissionais ao lidarem com a Cultura Corporal de 

Movimento, dialogam com as mais diferentes possibilidades dentro da escola ou fora dela. Em 
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outras palavras, as modalidades de formação não interferem (ou não deveriam) naquilo que é o 

ponto fulcral: ensinar é patente a ambos os profissionais da área e isso demanda discussões e 

possibilidades para além do tecnicismo biológico, da prática do lazer, do atendimento à saúde 

ou ainda, do ensino na Educação Básica (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Nessa ótica então, essa segregação educacional que se desvelou quando desta pesquisa, 

pode ser uma visão ainda pouca ampliada da Educação Física como um campo maior, à frente 

da dualidade das modalidades formativas. Por causa disso, entender esses pressupostos se torna 

essencial, de maneira que na formação inicial não se conceba um profissional que não entende 

a unidade que a Educação Física deveria possuir.  

De certa maneira parece que essas reminiscências ainda são frutos da forma como a 

Educação Física era pensada, reflexo do modelo de formação em que o esporte e a saúde eram 

travestidos de Educação Física (BRACHT, 1999; SOUZA NETO; ALEGRE; HUNGER; 

PEREIRA, 2004; DARIDO; RANGEL, 2005; TAFFAREL; SOUZA JÚNIOR, 2010).  

É presumível também, em função dos dados colhidos na pesquisa, que os acadêmicos ainda 

considerem (e confundam) o esporte, com a Educação Física e não uma faceta dela (MOREIRA, 

2012). Nessa visão, outras práticas, pensamentos, corpus temáticos (a Mídia-Educação na 

Educação Física?), abordagens, considerações didático-pedagógicas estariam aquém da 

significância que o Bacharelado possui, pois essa modalidade estaria em posição superior a 

todas as outras temáticas. 

Esse entendimento também foi observado por Triani, Barros, Junior e Telles (2019, p.1) ao 

analisarem estudantes que escolhem o Bacharelado, que há por parte deles, já no transcurso da 

formação, uma percepção que “desconsidera a dimensão humanística da área, evidenciando um 

olhar hegemônico para a dimensão biológica.” 

Cabe aqui também, ser explicado que, a desvalorização dos professores é um coadjuvante 

neste distanciamento entre as áreas de atuação. Enquanto o Bacharelado tem sido alçado a 

lugares maiores e mais altos, por conta do que a sociedade de consumo tem requerido na 

atualidade, como é o caso das atividades que se relacionam com o “culto ao corpo” (fitness), o 

professor tem perdido seu lugar na esfera social (CASTRO, 2003). 

As condições de formação, as dificuldades econômicas e de trabalho bem como os 

estereótipos e estigmas socias que a profissão de professor carrega sobre si é um afastador e 

também um limitador para a escolha profissional. Assim, essa situação também pode contribuir 

para a visão distorcida que consideraria a Licenciatura em um patamar de importância menor 

que o Bacharelado (JACOMINI; ALVES; CAMARGO, 2015; GATTI, 2012).  

Em vista do que foi apontado é plausível afirmar então que os contextos educacionais 
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ocupam um não lugar para os acadêmicos do Bacharelado. Sobre o não lugar, Augé (2005) o 

define como um espaço de passagem apenas, incapaz de dar forma a qualquer tipo de base 

identitária, sem base histórica e desprovido de sentimentos. Para o autor, o não lugar não tem 

significado suficiente para ser entendido como lugar, assim o que está interiorizado dentro dele 

está, de certa forma, inerte. No não lugar, os elementos que fazem vínculos efetivos que levariam 

à reflexão, são deixados de lado.  

Baseado nessas asseverações, parece que o entendimento dos acadêmicos sobre as questões 

educacionais se encontra, por enquanto, sem o devido referencial e dessa forma, não fizeram 

sentido quando do curso da disciplina, diferentemente dos significados relacionados à análise 

crítica. 

Nessa preocupante conjuntura, na qual os alunos rechaçam os contextos educacionais, uma 

formação acadêmica inicial, na qual o cerne da formação do profissional de Educação Física 

esteja maculado por essa visão dividida e permeada de segregação, poderá resultar em futuros 

profissionais desconexos da realidade e daquilo que a Educação Física pode propiciar 

(TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010).  

O próximo recorte da Categoria III a ser analisado é “A questão da didática e da ação 

docente”, esse recorte  teve sua discussão em torno de aspectos educacionais que se referiam a 

prática do professor da disciplina e sua didática. 

Neste recorte, os alunos manifestaram reações antagônicas e entendimentos contrastantes 

em relação à questão didática do professor. Um grupo de acadêmicos considerou a interlocução 

professor-alunos negativa e questionável. Essa percepção é constatada com o que foi expresso 

a seguir: 

Aluno 3: “Eu achei as aulas muito focadas em política” 

Aluno 4: “A matéria é boa, mas a didática é ruim.” 

Aluno 5: “É isso que eu te falei, a gente ficou muito desfocado, perdido às vezes.” 

Aluno 6: “Ela (a matéria) está muito mais para o contexto escolar do que para o 

Bacharelado, do que dentro do contexto esportivo” 

Parece haver no tom apresentado, uma leitura de que os contextos da Mídia-Educação 

deveriam se refletir de forma mais específica, menos abrangente com os contextos político-

sociais, e novamente deveriam ser voltados ao Bacharelado, considerado em perspectiva menos 

humanística. Essa inferência pode ser vista nitidamente na fala de um dos participantes: 

Aluno 3 “Se dividisse a sala pra Bacharel e Licenciado, a gente ia abordar bastante coisa 

que está acontecendo na área.” (grifo meu). 

Por outro lado, de forma contraria aos entendimentos já citados, outro grupo de discentes 
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pode narrar que o professor delineou a disciplina de forma a haver aprendizado consistente em 

relação a Mídia-Educação e considerou satisfatória a didática do professor: 

 

Aluno 1: “Aprendi muito com a disciplina”  

Aluno 2: “Acho que ela (a disciplina Mídia-Educação) está sendo extremamente 

interessante o professor ensinou muito bem as estratégias midiáticas” 

Aluno 8: “Eu acho o professor bacana os temas propostos são bem plausíveis, aprendi 

muita coisa que vou levar pra minha vida.” 

Aluno 12 “(...) achei bastante interessante as discussões obtidas dentro de sala.” 

 

Dentro deste espaço da categoria, ainda constam o grupo de acadêmicos que concorda que 

recebeu um aprendizado consistente, mas que segundo eles, temas do Bacharelado ficaram sem 

ser contemplados nesse ensino.  

 

Aluno 7: “Foi boa a matéria, mas faltou (sic) algumas coisas. Porque as coisas que 

deveriam ser voltadas para o Bacharelado ficaram um pouco deixadas de lado.  

Aluno 9: “O jeito como o professor conduz as aulas é muito bom. Na minha visão faltou 

tempo para o professor se aprofundar mais em outras questões relativas a mídia e o 

Bacharelado”. 

Aluno 11: “eu daria uma nota máxima (para a disciplina), mas ainda ficou devendo essas 

questões da saúde, do esporte.” 

 

Como pode ser visto, três grupos apresentaram suas visões que diferiam entre si em relação 

aos contextos didáticos. Embora a percepção de uma didática boa em sua maioria, houve mais 

uma vez a demonstração de concepções de uma Educação Física separada e longe de contextos 

maiores e amplos como área. Foi possível então, verificar que há uma contínua busca por 

separação das questões sociopolíticas, humanísticas, pedagógicas e educacionais inerentes ao 

sustentáculo teórico de qualquer professor (BRACHT; CAPARROZ, 2007) por parte do da 

maioria dos acadêmicos desta pesquisa.  

A visão apresentada pelos alunos parece também ensejar uma espécie de purificação do 

Bacharelado da visão de caráter educacional e de suas interfaces com a política e com o social, 

como visto na fala que se segue: “Se dividisse a sala pra Bacharel e Licenciado, a gente ia 

abordar bastante coisa que está acontecendo na área”, ou “(...) mas ainda ficou devendo essas 

questões da saúde, do esporte.” 
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É importante afirmar que alguns discentes concordam que participaram de uma disciplina 

que trouxe aportes para a vida cotidiana e todos concordam sobre a aprendizagem da leitura 

crítica. No entanto, para eles a disciplina não se coloca como sendo algo transformador em sua 

prática profissional, a despeito das transformações que aconteceram no que tange à criticidade.  

Uma vez mais, fica patente que a dicotomia Licenciatura/Bacharelado é bem forte, embora 

não palpável, pois a percepção dos participantes ainda não é totalmente clara em relação a isso.  

Os dados apontam também, que o desconhecimento sobre o que seria a Mídia-Educação 

na Educação Física, já narrado no início deste trabalho, pode ter influenciado os acadêmicos a 

apontar essas questões. Afinal, não depreendiam que a contextualização da Educação Física, 

perpassa por uma visão que abraça diversas demandas que não as ligadas às habilidades dos 

Bacharéis apenas. Assim, discussões políticas, inerentes a sociedade como um todo, não podem 

deixar de ser retratadas e tratadas, pelo escopo da Mídia-Educação, que é uma área 

epistemologicamente fundamentada no âmbito social (FATIN, 2001). Nisso, torna-se válido ter 

em mente um dos objetivos da formação do Bacharel em Educação Física na UFSJ: 

“Desenvolver atitudes éticas, reflexivas, críticas, inovadoras e democráticas;”. Por essa ótica, 

deve-se ampliar os horizontes de entendimento, deixando o simplismo da atuação profissional 

de lidar apenas com esporte, lazer ou saúde de lado e atentar-se para contextos mais abrangentes 

(VERENGUER, 1990). 

O último recorte da Categoria III é “As percepções sobre a continuidade do oferecimento 

da disciplina no Bacharelado”. Apesar dos tensionamentos já apontados, os entrevistados 

indicaram que deveria haver a continuidade do oferecimento da disciplina, sendo necessário 

contudo, mudanças na ação docente, reverberando o discurso de especificidade da área. Os 

alunos participantes deixaram suas percepções sobre esses pontos da seguinte forma. 

Especificamente sobre a continuidade: 

 

Aluno 1: “Eu acho que sim, tipo, ela é sim importante para o curso, só que deveria ser 

trabalhada de forma diferente, mais voltada pra nossa área”.  

Aluno 2: “Sim deveria. É uma disciplina que faz a gente pensar.” 

Aluno 3: “Acho que deveria continuar, mas mais focalizada para a nossa área”.  

Aluno 4 “Também acho que deveria continuar”, é importante, mas igual a galera falou 

acho que a matéria não possui foco especifico no Bacharelado. 

Aluno 5 “Ela deveria continuar, mas não deveria ser obrigatória”. Não tenho mais 

nenhuma consideração assim a ser feita, mudar a obrigatoriedade.  

Aluno 6 “Eu acho que ela deveria ser oferecida, continuar, mas ser mais abrangente no 
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esporte, lazer, saúde.  

Aluno 7: “Também acho que deveria ser só optativa, continuar a ser oferecida, mas apenas 

optativa”. 

Aluno 9: “Eu acho que deveria continuar sim. (...) isso (a continuidade da disciplina) vai 

influenciar positivamente na nossa formação e dos futuros bacharéis. 

Aluno 10: “Sim, com certeza deve continuar sim. Acho que uma disciplina assim que logo 

no início do curso te faz pensar de forma social é muito bom.”  

Aluno 11: “Eu acho que sim, que deveria continuar sim (...) ela comunica muito com essa 

nova geração que está vindo agora e que sofre muito a influência midiática.” 

Aluno 12: “Sim.  A disciplina é importante para o curso e para a vida em geral”. 

 
Como visto, os registros apontam para o desejo da continuidade do oferecimento da 

disciplina, contudo, uma vez mais a ideia de uma área específica, separada e desconectada de 

um campo maior é supervalorizada. Os acadêmicos demonstram que a disciplina deveria 

continuar, mas que abrangesse os conteúdos específicos da “área”. Essa percepção, aponta para 

a aceitação da disciplina, de maneira total, apenas se vislumbrasse conteúdo do Bacharelado. 

Assim, mais uma vez, houve uma propensão a se pensar a Educação Física de forma separada 

e pouco ampla. 

 O desejo de que a disciplina não seja oferecida de forma obrigatória, foi outro dado 

extraído das respostas. Esse apontamento então, suscita outros questionamentos em virtude de, 

pelo menos momentaneamente, abrir frentes conflituosas com outras percepções já narradas, 

de forma dissonante. Afinal, se a disciplina é importante para a leitura crítica da mídia (apontada 

pelos participantes), essa percepção só ficou bem clara quando a disciplina foi cursada. Desta 

forma, sendo a disciplina optativa, os discentes se matriculariam nela? A importância da 

disciplina, como narrada pelos participantes, só se confirmaria quando cursada?   

Esses dados parecem mostrar que, a ideia de uma Mídia-Educação sendo considerada como 

necessária à prática profissional ainda não foi consolidada, mesmo com as afirmações anteriores 

dos acadêmicos de que a disciplina foi útil. Ora, em meio as demandas que se apresentam na 

contemporaneidade, deixar de lado o que o estudo das mídias oferece pode ser problemático. 

Sobre isso, Santos Diniz, Rodrigues e Darido (2012, p.18) afirmam sobre a Mídia-Educação e 

à Educação Física: 

 

Nesta perspectiva, é importante compreender o cenário produzido entre a 
Educação Física e a mídia, enfatizando o que muda na formação de alunos que 
estão inseridos no mundo da notícia, do dinamismo e do virtual, questionando 
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como esta pode ser uma ferramenta didática para as aulas, bem como sua 
contribuição para uma leitura mais crítica da realidade. 

 
 

Nesse mesmo aspecto, Betti (2001) afirma que é essencial que os educadores (quaisquer 

que sejam) assumam um posicionamento sem preconceito em relação às mídias com o intuito 

de problematizá-las. Para isso, ter um arcabouço teórico-prático é relevante, possibilitando que 

haja condições ótimas para o seu delineamento no campo profissional escolhido (no caso em 

questão, o Bacharelado). 

Por esse sentido, a Mídia-Educação na Educação Física tem um compromisso de caráter 

social como ferramenta de questionamento no âmbito da formação e dos discursos acadêmicos 

sobre o tema. Dessa forma, pode-se, no seio das experiências que serão trazidas a este debate, 

procurar a busca pelo esclarecimento e emancipação da sociedade no que tangem os escopos 

da Cultura Corporal de Movimento. 

Ora, dado ao que foi exposto, não se pode mais olvidar do papel da mídia, como ela 

significa e ressignifica os acontecimentos, seu poder na vida cotidiana e de como é onipresente. 

Por conta disso, a Educação Física deve estar alerta a essas demandas, e os que militam na área 

não podem se eximir de entender esse papel. No entanto, os Bacharéis em seu campo de atuação 

não podem esquecer que antes de tudo, são professores de Educação Física e lhes é requerido 

uma formação ampla e abrangente para sua prática profissional. É nesse escopo que uma 

formação sobre Mídia-Educação na Educação Física vislumbrará novas possibilidades e 

estratégias à pratica do no seu campo de atuação (BETTI, 2001; TAFFAREL, 2001; PIRES; 

LAZZAROTTI FILHO; LISBOA, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Uma das principais considerações que pode ser feita deste trabalho é que no curso da UFSJ 

de Bacharelado em Educação Física, a oferta de uma disciplina de mídia-educação, em formato 

integrado com licenciandos, não foi tido para os sujeitos da pesquisa como uma experiência 

pacífica, mas permeada pela demarcação de lugares (em sentido metafórico) simbólicos aos 

quais a referida disciplina ainda sucinta dúvidas, expectativas, aproximações e distanciamentos. 

É daí que se pode considerar que, para os investigados, a mídia-educação não ocupou um 

lugar preciso no currículo do curso, nem em suas representações e expectativas iniciais quanto 

a formação do Bacharelado. O que se pode depreender das falas é que a mídia-educação ocupa 

uma espécie de “entrelugar”. O “entrelugar” é o espaço intermediário, onde as fraturas da 

percepção das coisas podem encontrar lugar e os tensionamentos aparecer, sem contudo, 

abandonar as visões e os paradigmas inerentes a cada ser humano. Assim os entrelugares são 

meio caminho entre aquilo que deveria ser consolidado, mas que ainda não vislumbrou, por 

algum motivo a sua totalidade (BHABHA, 1998). 

O termo foi escolhido na presente dissertação com intuito de indicar um local fronteiriço, 

não tão preciso, de como os acadêmicos entendiam a disciplina Mídia-Educação. No decurso 

dos grupos de discussão, os acadêmicos, indicaram o aceite da disciplina Mídia-Educação como 

promotora de novos paradigmas à análise da mídia, no entanto, ao mesmo tempo, denotaram 

que a disciplina se ateve a poucos arcabouços teóricos que se relacionavam com o Bacharelado. 

Nesse aspecto percebe-se uma constituição intermediária de pensamentos e que ainda deve ser 

alimentada visando, dessa forma, a escolha (ou escolha alguma) de um lugar intencional  

propriamente dito.  

É valido  afirmar que esse sentido de lugar só poderá ser edificado e desenvolvido pela 

ação humana na tentativa de entender-se como ser (FERRAZ, 2010). Por essa perspectiva, a 

constante busca de identidade e conhecimento do campo da Educação Física e das modalidades 

de formação que dela emanam seria um meio pelo qual o entendimento desses entrelugares 

acontecesse e avançasse. 

Pode-se considerar também, a relevância que a Mídia-Educação prestou no que diz respeito  

à formação crítica dos participantes quanto às narrativas midiáticas e a necessidade de análise 

dessas mesmas narrativas. Nesse sentido, há uma unanimidade em afirmar que esse 

desenvolvimento adveio dos conteúdos ministrados pela disciplina Mídia-Educação na 

Educação Física, sem, contudo, deixar de lado as experiências dos acadêmicos participantes.  

Outro resultado descoberto no decurso desta pesquisa, se encontra no fato de que, os 
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acadêmicos trazem consigo uma percepção de separação entre as modalidades de formação 

(Bacharelado/Licenciatura) muito forte. Com isso, há um preterimento das relações com 

contextos que não são da “área do Bacharelado”. Essa percepção serve de alerta, ao apontar que 

os alunos do Bacharelado já vêm à formação inicial com entendimento de uma Educação Física 

em que suas modalidades de formação não estão em sintonia. 

Como apontado, ao responder sobre o significado do estudo da Mídia-Educação na 

Educação Física ao Bacharel, pode-se depreender que ele se liga ao fato da melhora da 

criticidade. Em decorrência disso, as representações que os acadêmicos demonstraram sobre o 

tema indicam que eles entendem a Mídia-Educação na Educação Física como necessária.  

Também nestas considerações finais é necessário relatar que as implicações da Mídia-

Educação para o Bacharel em Educação Física, percebidas nesta dissertação, não se afastam 

dos pressupostos já consagrados à Mídia-Educação: o ato de “educar para, sobre, com e através 

das mídias”. Assim, ela objetiva compreender a mídia criticamente, utilizando-se da 

instrumentalidade e as formas de produção midiáticas. 

Quanto ao que o estudo da Mídia-Educação pode acrescentar ao futuro Bacharel, os 

resultados indicam que houve substancial aprendizado. Esse aprendizado se referiu, como já 

visto, em grande parte a análise crítica, mas também às questões inerentes a instrumentalidade 

tendo como foco central o celular e as diversas formas de utilização dessa plataforma como 

meio de adquirir conhecimento inerentes a área do Bacharelado, entre outros assuntos.  

Como limite desta pesquisa, percebeu-se que os acadêmicos nada falaram sobre a produção 

midiática, ou seja, o fazer mídias. Embora tenha sido abordada na disciplina e ter havido 

produções feitas pelos acadêmicos utilizando celulares e programas de edição, essas práticas 

não trouxeram nenhuma ou pouca representação aos acadêmicos, de maneira que foi deixada 

de lado em suas falas. Infere-se que a dimensão criativa da mídia-educação pode não ter sido 

adequadamente equacionada na oferta da disciplina de modo a assegurar uma maior relevância 

na percepção dos investigados, uma lacuna que poderá tanto ser revista no curso, seja de um 

ponto de vista organizacional por parte dos docentes que assumirem esta disciplina, como 

também de um ponto de vista investigativo, suscitando novos estudos que deem continuidade 

a este estudo, pesquisando esta questão não inteiramente esgotada aqui.  

Outro limite que pode transparecer é o fato da pesquisa não conseguir encontrar os motivos 

das  percepções de rechaço dos componentes educacionais, podendo-se supor apenas que isso 

advenha da forma como a Educação Física foi disseminada aos acadêmicos nos diversos loci 

sociais anteriores à academia. No entanto, é necessário ponderar que as percepções dos 

acadêmicos desta pesquisa ainda estão sujeitas a modificações, uma vez que estavam cursando 
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o segundo semestre do curso (em um total de oito semestres). Portanto, os referidos alunos 

ainda poderão encontrar ao longo de suas trajetórias formativas outras experiências que venham 

a ampliar, ratificar ou mudar as percepções por hora manifestadas. Dessa forma, confirma-se aí 

a ideia de entrelugar e caminho (ainda) intermediário, no qual se encontram os alunos, por 

agora, apresentada nesta dissertação.  

Como proposta, seria interessante fazer nova verificação sobre essa temática quando os 

acadêmicos estivessem no último semestre de sua formação. Dessa forma, poder-se-á contrastar 

os futuros dados com os  aqui obtidos, buscando assim, perceber se os entrelugares se mantêm 

os mesmos ou avançaram para novos delineamentos.  
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ANEXO I: Roteiro-guia para os grupos de discussão. 

 
 
 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE GRUPO DE DISCUSSÃO 
 

Questões iniciais 
 
1 – Brevemente, o que levou vocês a escolherem a Educação Física e em especial a modalidade 

Bacharelado? 

2 – Esta pesquisa é sobre a disciplina de mídia-educação na formação do Bacharel, quais tipos 

de mídias (jornal, revistas semanais, tv, rádio, cinema, internet) cada um de vocês mais acessam 

e que tipo de conteúdo vocês buscam mais? 

Questões focais 

3 - Vocês imaginavam que teriam uma disciplina sobre mídia e mídia-educação no curso?  

4 – Numa nota de 0 a 10, que nota você daria para esta disciplina e por que? 

5 - Na opinião de vocês, é necessário ter uma disciplina como esta, de mídia-educação, na 

formação do Bacharel em Educação Física? Por que?  

6 – O que mais marcou vocês nesta disciplina? Comente por que? 

7 – O que vocês acharam desta disciplina ter sido realizada junto com a turma da licenciatura? 

Questões de encerramento 

8 – Vocês julgam que a disciplina, na forma como foi ofertada, trouxe subsídios para sua futura 

prática profissional? O que vocês levam desta disciplina para a atuação futura como 

profissionais de Educação Física? 

9 – E na vida pessoal de vocês? 

10 – Teria algo que vocês modificariam na disciplina ou que sugeririam que ela fosse diferente? 

11 - Por fim, esta disciplina deveria continuar a ser ofertada no curso? 


