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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com intuito de estimular a formação de mestres profissionais habilitados a 

desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de interesse público, 

particularmente atender a área educacional, com vínculo ao mundo do trabalho e ao 

sistema produtivo, o curso Mestrado Profissional em Gestão, Planejamento e Ensino da 

Universidade Vale do Rio Doce (UninCor), apresenta em seu regimento, o pré-requisito 

para obtenção do título de mestre, o planejamento e construção de um produto, conforme 

um de seus objetivos específicos; “desenvolver pesquisas aplicadas, elaborando projetos, 

produtos e portfólios compatíveis com inovação científica no campo da gestão de 

instituições educacionais” (REGIMENTO PROGRAMA DE MESTRADO 

PROFISSIONAL GESTÃO, PLANEJAMENTO E ENSINO; 2017 p.07).  

 Silva e Del Pino (2016) argumentam que, programas na área do ensino são 

essencialmente de pesquisa translacional, ou seja, construção de pontes entre os 

conhecimentos acadêmicos e sua aplicação em produtos ou processos educativos na 

sociedade. Dentro desse contexto, foi desenvolvido propostas de projetos/aulas dentro de 

uma plataforma digital, no qual os gestores, direção e coordenadores pedagógicos, 

possam apresentar ao corpo docente da escola, através de uma abordagem 

transdisciplinar, conteúdos da educação física desenvolvidos não somente com caráter 

físico ou corporal, mas imbuídos de um conceito, de uma reflexão macro, de uma visão 

crítica e sobre tudo, dotados de uma atividade cognitiva no qual permita a educação física 

alcançar o mesmo status do que as outras disciplinas escolares presentes dentro do 

currículo.  

 Zaidan (2020), cita a importância da multiplicidade de formatos de recursos 

educativos que um mestrado profissional pode desenvolver, valorizando a relação teoria-

prática. Portanto, essa relação é a fundamentação da dissertação atrelada ao produto 

técnico/científico desenvolvido nesse trabalho. A revisão de literatura e a pesquisa de 

campo, tiveram como objetivo geral a realização de uma abordagem filosófica das 

atividades físicas e das atividades intelectuais, percebendo assim, o papel que a educação 

física escolar desempenhou ao longo dos tempos. Tal produto, pode ser classificado como 

material didático, pois se trata da construção de um site, onde está disponibilizado 

diversos artefatos como artigos científicos, Leis, textos didáticos e propostas pedagógicas
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para aulas de educação física, tomando como base temas contemporâneos transversais, 

determinados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). 

 Contudo, destaca-se o relatório do grupo de trabalho criado pela CAPES, no qual 

define produto técnico como, resultado de uma atividade docente, podendo ser realizado 

individualmente, algo que se pode ver e ler, contemplando múltiplas orientações ou 

sugestões de métodos de trabalho, além de ser elaborado ou projetado, anteriormente ao 

conhecimento do cliente (BRASIL, 2019). 

 Nota-se que o produto produzido, está apresentando respostas aos principais 

problemas levantados na pesquisa, e constatados nos resultados e discussões. É 

demonstrado que apesar da educação física ser entendida pelos gestores, como a única 

disciplina responsável pela educação corporal do indivíduo, e por isso ser considerada 

inferior frente os demais componentes curriculares, é possível mesmo frente à dicotomia 

corpo e mente, a educação física ser trabalhada e ministrada de forma transdisciplinar, 

integrada aos demais componentes curriculares, possuindo tanto uma prática corporal de 

movimento, quanto uma prática cognitiva, fazendo com que essa união seja eficaz na 

formação de um cidadão capaz, crítico, participativo e integrado ao ambiente socio-

econômico-cultural.   
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 Mesmo havendo nos dias atuais, diversas abordagens pedagógicas para a 

educação física escolar, existe ainda a dualidade corpo e mente na práxis educativa dessa 

disciplina. Uma vez que, o culto ao corpo é valorizado pela sociedade contemporânea, a 

mesma enxerga como único processo de conhecimento a dimensão cognitiva, o que leva, 

a uma necessária análise de como as diretrizes educacionais abordam as práticas corporais 

no ambiente escolar, e como os gestores percebem as aulas de Educação Física. Dentro 

desse contexto, foi construído uma ferramenta eletrônica, com objetivo de orientar 

gestores e professores quanto a integração do corpo e da mente, do físico e do psíquico 

nas aulas de Educação Física. 

 É importante que os gestores, principalmente os não especialistas na área da 

educação física, compreenda a origem, e os diversos processos pelos quais a educação 

física escolar percorreu, e as diversas formas possíveis de ser desenvolvida, de acordo 

com as diretrizes vigentes, tanto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) a nível nacional, quanto no Currículo Referência de Minas 

Gerais. 

 Lück (2009) aponta, é competência da gestão pedagógica a orientação vertical e 

horizontal de todas propostas do projeto pedagógico, e a contínua contextualização, 

estabelece ainda, a elaboração e atualização do currículo escolar, e a articulação de 

projetos entre as diversas áreas de conhecimento, de modo a estabelecer uma orientação 

integrada. 
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3 FINALIDADE 

  

 Atendendo a portaria n˚ 080, de 16 de dezembro de 1998 da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o produto técnico tecnológico 

é uma exigência de apresentação de trabalho final, além de possuir a finalidade de trazer 

para a prática a teoria acadêmica, fomentar a sociedade com produtos ou serviços que 

busquem aprimorar métodos de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1998).  

 Fruto da pesquisa e discussão da dissertação, o produto possui caráter prático, de 

aplicação, voltado para a instrumentalização do ensino no contexto social, possibilitando 

a aproximação entre a produção científica e o desenvolvimento de técnicas, tecnologias 

e inovações (NIEZER, et al. 2015). 
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4 OBJETIVOS 

 

 Oferecer aos gestores educacionais, através de uma plataforma digital de acesso 

livre e gratuita, artefatos que contenham a epistemologia das atividades físicas, das 

atividades intelectuais e da educação física no Brasil e no mundo, contribuindo para uma 

interação entre os componentes curriculares. De maneira mais específica destacamos: 

- Oferecer acesso a importantes legislações nacionais e estaduais com relação à educação 

e em especial a educação física, no qual gestores possam se embasar e elaborar o projeto 

político pedagógico de sua instituição; 

- Apresentar textos didáticos e informativos, fornecendo conteúdos filosóficos e 

propostas metodológicas da educação física no Brasil ao longo dos tempos; 

- Permitir acesso a artigos científicos, que tratam sobre a educação física escolar, e a suas 

diversas abordagens pedagógicas; 

- Propor aos gestores pedagógicos, modelos de aulas contextualizadas, onde conteúdos 

tipicamente ligados à educação física, possam ser desenvolvidos de maneira 

transdisciplinar, potencializando o processo ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5 PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

 Atendendo a especificidade do mestrado profissional, como pré-requisito da 

conclusão do curso, e ainda, com o caráter pedagógico de unir a teoria à prática, foi 

desenvolvido um material didático digital, de livre acesso, criado conforme a revisão 

bibliográfica da dissertação. 

 Trata-se de um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet, 

executado em um servidor interpretador, voltado para criação de páginas eletrônicas, sites 

e blogs, denominado WordPress. É uma ferramenta adotada por pessoas que queiram uma 

página mais personalizada com diversos recursos (WIKIPEDIA, 2020). A escolha desse 

sistema foi devido a facilidade do seu uso, tanto para a construção da página quanto para 

sua navegação e acesso, como também pela gratuidade.  

 O produto pertence dentro da área do ensino, de número 46, ao grupo de produto 

de comunicação, subtipo programa de mídia social, onde o mesmo recebe como 

definição:  

“O produto implica na existência de um intermediário tecnológico para que a 
comunicação se realize. Trata-se, portanto, de produto midiatizado. Mídia 
compreende o conjunto das emissoras de rádio e de televisão, de jornais e de 
revistas, do cinema e das outras formas de comunicação de massa, bem como, 
das recentes mídias sociais em suas diversas plataformas” (BRASIL, 2019 p. 
63). 
 

 O layout possui cinco páginas desenvolvidas com as seguintes características: 

 

5.1 Página Inicial 

 

Apresenta o título do site “A Educação Física, integrada ao ambiente escolar de 

corpo e mente”, e uma breve descrição dos artefatos disponibilizados. Logo a baixo 

existem vários blocos que dão um spoiler dos assuntos abordados no site, além de acesso 

aos links das demais páginas. 

 

5.2 Pesquisador 

 

Essa página apresenta um mini currículo profissional e acadêmico, e o endereço 

eletrônico para acesso ao currículo completo do pesquisador via plataforma do CNPQ. 
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5.3 Sobre 

 

 Página onde está inserido o propósito do produto, sua missão, sua visão e seus 

valores.  

5.3.1 Missão 

 

 Essa página foi pensada com o objetivo de apresentar conteúdos científicos, 

filosóficos e didáticos a gestores educacionais e professores de educação física que atuam 

principalmente na educação básica. 

 

5.3.2 Visão 

 

 Funcionar como ferramenta, no qual, proporcionará nos próximos anos, aos 

profissionais da área da educação básica, reconhecer a importância da disciplina 

curricular educação física, fazendo com que a mesma seja percebida não apenas como 

tecnicista, corporal ou higienista, mas também como conhecimento teórico 

contextualizado, fazendo uso dos temas transversais. 

 

5.3.3 Valores 

 

A Educação deve ser ofertada de maneira democrática e igualitária, sendo a 

educação física inserida nesse contexto não de maneira dualista, mas sim de maneira 

integral, pautada em práticas pedagógicas de respeito, inclusão, formação cidadã, 

cooperação e protagonismo, proporcionando uma formação plena do indivíduo. 

 

5.4 Artigos  

 

Essa é a principal página do site, onde se encontra os artefatos ou conteúdos 

elaborados pelo autor, como os textos e modelos de aulas, o acesso as Leis, e a 

publicações científicas referentes a educação física escolar, todas tendo entre os autores, 

o próprio pesquisador.
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5.4.1 Legislações 

 

Estão disponíveis através de links três legislações importantes, a LDB atualizada 

em 2017, o Currículo Referência de Minas Gerais atualizado em 2018, e a Lei 9696/98 

que trata da regularização da profissão de educação física no Brasil.  

Essas legislações aparecem no texto da dissertação, fundamentando parte do 

trabalho, e servem como referencial para as diretrizes das quais a educação física deve 

atender.  

Com isso, consideramos que o acesso rápido a esses documentos, possam ajudar 

em especial aos gestores, a sanar dúvidas, a elaborar projetos, documentos e ou diretrizes 

internas na sua instituição escolar.  

 

5.4.2 Textos Didáticos 

 

O primeiro texto trata-se do “Corpo e mente durante os séculos”, um breve resumo 

do primeiro capítulo da dissertação, apresentando como a dualidade corpo e mente foi 

percebida ao longo dos séculos, tendo como ponto de partida a Paidéia Grega (educação). 

O segundo texto, também apresenta conteúdo discutido na dissertação, mais 

precisamente no segundo capítulo, a história da educação física no Brasil, em especial 

nos séculos XIX e XX.  

Esses dois textos permitem aos gestores e demais interessados, a compreenderem 

um pouco da epistemologia da educação física, e a entenderem o real valor dessa 

disciplina dentro do currículo escolar.  

 

5.4.3 Aulas Contextualizadas 

 

Ficarão à disposição dos gestores e demais interessados dois exemplos de como a 

aula de educação física, mesmo possuindo um conteúdo específico e tradicional, pode ser 

ministrada de maneira transdisciplinar, permitindo que o aluno tenha condições de refletir 

muito além da parte tecnicista, ou motora, ou seja, o conteúdo que é trabalhado 

diariamente como prática corporal, pode se transformar em um conteúdo de caráter 

cognitivo, em um conteúdo com inúmeras possibilidades pedagógicas.  

A primeira sugestão de aula, é com o atletismo, especificamente modalidades de 

corridas, onde é proposto trabalhar desde a semântica da palavra “corrida”, até os cálculos
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 de velocidade extraídos dessa prática. Foi apresentado também outras opções de 

contextualizar o assunto, como as diferentes etnias se destacam nas corridas, a questão do 

gênero e até características fisiológicas. 

Na segunda proposta de aula, o conteúdo também é tradicional, o futebol, porém, 

desenvolvido não de maneira corporal, motora ou tecnicista, e sim, contextualizado com 

a disciplina de história e geografia, além de explorar temas transversais como consumo, 

publicidade e vendas.  

 

5.4.4 Artigos Científicos 

 

Estão disponíveis ainda, acesso a dois artigos científicos, publicados no ano de 

2020, com autoria do mestrando, artigos esses que apresentam conteúdos da educação 

física em nível escolar. Um deles com o título, “O esporte como ferramenta didático-

pedagógica no contexto escolar”, traz a importância de se trabalhar o esporte, conteúdo 

esse o mais difundido nas aulas de educação física, de maneira crítica, emancipatória, 

social, cultural e educacional, possibilitando assim aportes pedagógicos para uma 

constante formação e desenvolvimento do aluno. 

O outro artigo, de autoria do mestrando e do seu orientador, com o título, 

“Dificuldades de aprendizagem e proficiência motora em interface com a educação 

física”, teve como objetivo examinar as relações que se dão entre algumas capacidades 

motoras e os diferentes métodos de avalição em que se pode diagnosticar indicadores de 

dificuldades de aprendizagem. Esse trabalho apresenta uma reflexão ampliada, para 

mostrar a importância da educação física nos anos iniciais, e suas contribuições no 

processo ensino-aprendizagem.    

 

5.5 Contatos 

 

 Página onde os visitantes podem mandar mensagens, sugestões, críticas, 

propostas ao pesquisador, permitindo assim um constante aperfeiçoamento do sistema. 

Importante ressaltar que esse produto não se apresenta de forma acabada, o que 

limitaria seu objetivo, é uma ferramenta que poderá ser continuamente atualizada, 

inovada, atendendo assim a um processo também dinâmico de ensino-aprendizagem. 

 



13 
 

Figura 1 

 
Fonte: https://educacaofisicacorpoemente.wordpress.com/__trashed/  
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6 PUBLICO ALVO E APLICAÇÃO 

  

 Como o foco da pesquisa e da linha de trabalho é a gestão educacional, esse 

produto, site, foi concebido para atender os diretores e pedagogos escolares, funções essas 

responsáveis por elaborar, acompanhar e aperfeiçoar o projeto político pedagógico. Sendo 

ainda, responsáveis por monitorar e avaliar os processos educacionais, os mesmos, devem 

propor reflexões sobre essa práxis educativa, inclusive a contextualização e interação 

entre os diversos componentes curriculares.  

 Esse interesse inicial, não impossibilita que professores de educação física, ou os 

professores das demais áreas, façam uso das ideias e modelos disponíveis no sistema. 

 O endereço eletrônico foi enviado a Secretária de Educação do Município de Pará 

de Minas, local da realização da pesquisa de campo, onde foi direcionado ao grupo dos 

gestores municipais, onde todos tiveram acesso ao sistema.  

 Até o momento de elaboração desse documento sobre o produto, o sistema 

apresentou 364 visualizações e 97 visitantes ao endereço eletrônico, conforme figura a 

seguir: 

 

Figura 2: 

  
Fonte: https://wordpress.com/stats/year/educacaofisicacorpoemente.wordpress.com  
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