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INTRODUÇÃO
PROBLEMA:Quais as contradições expressas entre o currículo do curso de
Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca e a necessidade histórica de uma
consistente formação dos professores que os possibilite enfrentar as
problemáticas das escolas públicas?
OBJETIVO: analisar o currículo do curso de Educação Física da UFAL/Campus
Arapiraca e suas determinações para a formação de professores frente ao
desafio da atuação destes nas escolas públicas, a fim de compreender como
estão sendo formados os professores para trabalhar nesta contradição que é
a escola capitalista.

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO
BRASIL: SINALIZAÇÕES PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

PARÂMETROS TEÓRICOMETODOLÓGICOS

•Formação de professores;

•Pesquisa bibliográfica e documental;

•Função social do professor;

•Análise do Projeto Político Pedagógico
do curso de Educação Física
Licenciatura
da
UFAL/Campus
Arapiraca;

•Rebaixamento e esvaziamento
tanto dos conhecimentos adquiridos
durante a formação, quanto do
trabalho pedagógico desenvolvido
na Educação Básica.

•Método de análise de conteúdo: préanálise,
descrição
analítica
e
interpretação inferencial.

O CURRÍCULO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UFAL/CAMPUS ARAPIRACA
•O Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca,
da forma como está posto, respondeu às demandas de um determinado contexto social,
político e filosófico do momento histórico no qual estava inserido;

•Necessidade de reestruturação do currículo do curso de Educação Física da
UFAL/Campus Arapiraca, precisa ocorrer de modo que proporcione a auto-organização
dos estudantes, a automediação do processo educativo;
•Constatou-se que a reestruturação deste currículo precisa explicitar um projeto histórico
voltado para os interesses e necessidades da classe trabalhadora de superação do
sistema predominante de alienações.
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