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apREsEntação
Denise Grosso da Fonseca e Roseli Belmonte Machado

Os desafios do mundo contemporâneo, o exercício 
da docência em cursos de licenciatura em Educação Física, 
aliados à participação em grupos de investigação que estu-
dam a formação de professores e a prática pedagógica em 
Educação Física, têm provocado um estado de permanente 
desacomodação. Tais inquietações nos levaram a organizar 
um livro que fala/trata de questões didáticas como parte do 
processo formativo de um professor.

A materialização desse propósito está nas páginas 
que seguem, organizadas em duas partes: a primeira de-
las, intitulada Inquietações Didáticas, apresenta uma con-
textualização da Educação Física na contemporaneidade; 
revisita fundamentos da didática e da pedagogia à luz de 
uma epistemologia construtivista; discute a busca de uma 
pedagogia relacional e retoma o planejamento de ensino 
como elemento constituinte/complementar da prática pe-
dagógica do professor. 

A segunda parte, intitulada Ilustrações Didáticas, 
coloca em pauta diferentes abordagens que refletem, sub-
sidiam e orientam o ofício de ensinar Educação Física na 
escola, trazendo referências teóricas e formas de ação que 
envolvem outros olhares sobre a prática didático-peda-
gógica da Educação Física. Dessa forma, nós (Denise, Gui-



8

lherme, Lisandra, Molina, Miriam, Roberto Carlos e Roseli), 
professores(as) de Educação Física, emprestamos  nossas 
reflexões e relatos, com a perspectiva de dinamizar o deba-
te, diversificar as possibilidades de ação e ampliar os hori-
zontes da Educação Física escolar, trazendo novos matizes 
para as inquietações e  ilustrações que nos propusemos a 
apresentar. Nessa perspectiva, os capítulos que compõem 
esta segunda parte enfocam as seguintes temáticas:

Os capítulos de Denise Grosso da Fonseca trazem 
situações da prática pedagógica que consubstanciam o en-
sinar e o aprender nas aulas de Educação Física, com base 
numa epistemologia construtivista e numa pedagogia re-
lacional, em diálogo com os fundamentos expostos na pri-
meira parte desta obra.  

O capítulo de Míriam Stock Palma, que trata da Edu-
cação Física na Educação Infantil, faz uma reflexão sobre a 
inserção da criança pequena no contexto educativo formal, 
salientando a diversidade de infâncias que se configuram 
na atualidade. Nesse cenário, a Educação Física se constitui 
em campo fértil para o atendimento das principais neces-
sidades da criança, nomeadamente o movimento corporal, 
seus jogos e brincadeiras. Por fim, são abordadas diferen-
tes estratégias de ensino a serem contempladas nos cená-
rios de aprendizagem infantil.

O capítulo da professora Roseli Belmonte Machado 
visa a possibilitar algumas reflexões acerca de conceitos e 
referenciais que cada vez mais tomam corpo na contempo-
raneidade. Na perspectiva dos Estudos Culturais em Edu-
cação, a discussão aponta o papel de algumas tecnologias 
de comunicação e de informação que operam na forma-
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ção atual de sujeitos, invadindo a escola e reconfiguran-
do esse espaço e as aulas de Educação Física. Por fim, são 
apresentadas possibilidades de trabalho que envolvem as 
tecnologias de informação e de comunicação e a Educação 
Física escolar.

O capítulo dos professores Guilherme Bernardi, 
Lisandra Oliveira e Silva, Roberto Carlos Garcia e Vicente 
Molina Neto visa a refletir sobre a experiência realizada 
em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Ale-
gre (RMEPA), a partir de um projeto desenvolvido nesse 
contexto. Os autores buscam mostrar como a escola pode 
ser entendida como um espaço de construção de relações 
sociais e humanas, lugar para estudar, para se encontrar e 
se confrontar com os outros, dialogar, aprender, discutir, 
transformar; um espaço em que o sujeito vive e se torna 
humano.

Desse modo, afirmamos que gostaríamos que as 
reflexões que trazemos nestas páginas possam auxiliar 
professores e estagiários de Educação Física a construírem 
sua docência numa perspectiva que alie o fazer pedagógi-
co com o cotidiano de cada escola e com as peculiaridades 
de cada turma. Na contramão de servir como um manual, 
propomos retomar aspectos necessários da prática pedagó-
gica, os quais, por vezes, ficam à margem de muitas discus-
sões. Talvez essa seja uma das medidas que colabore para 
legitimar a Educação Física nos espaços escolares.


