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INTRODUÇÃO
 Desde 1980 o campo da formação dos professores de EF começa a

questionar o seu papel e os conhecimentos que o constituem (CRUZ, 2019);
 Diferentes posicionamentos disputam espaço sobre as funções sociais,

autonomia e legitimidade da área que vão desde aqueles que defendem
um foco nas dimensões biológicos e psicológicas até outros que
argumentam para as dimensões sociológicas e socioculturais (BRACHT,

1992);
 A divisão dos cursos de Bacharelado em Licenciatura em Educação Física a

partir das resoluções 03/87 e 07/04.

OBJETIVOS
 GERAL: analisar (de forma preliminar)

dois PPC (Projetos Pedagógicos de Curso)
dos curso de Bacharelado e Licenciatura
da EEFD/UFRJ
 Analisar as disciplinas que compõem

os

grupos:

“relação

ser-humano

sociedade” e “didático-pedagógica”;

RESULTADOS
 Proximidade do Bacharelado nas dimensões didático-pedagógicas com a área desportiva e “fitness”, considerada uma área mais técnica –
PIZANI e RINALDI, 2014);
 O tema “LAZER” é discutido somente no curso de Bacharelado, na dimensão “relação ser-humano sociedade” (SILVA et al., 2018
http://congressos.cbce.org.br/index.php/3cbel/3cbel/paper/viewPaper/10413 )
 A Dicotomia presente no campo entre as Ciências Sociais e as Ciências Naturais (SOUZA et al., 2014
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/21520/16396 ).

TECENDO
CONSIDERAÇÕES...
 Dicotomias ainda presentes nos dois cursos;
 Forte vínculo do curso de Bacharelado a uma

área mais técnico-científica e desportiva
(SOUZA et al, 2014; PIZANI e RINALDI, 2014);
 Urgência de uma visão mais integrada ao

campo (IORA et al, 2017), no que concerne
as dimensões sociais e humanas.

