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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar quais áreas de conhecimento os alunos da 

primeira turma do curso de Educação Física da UFVJM direcionaram seus Trabalhos de 

Conclusão de Curso e quais relações/contribuições para a educação básica foram 

explicitadas. Os cursos de licenciatura em Educação Física no Brasil vêm sofrendo com 

um fato que prejudica o processo de pesquisa. Muitos alunos que ingressam nestes 

cursos, na verdade têm a perspectiva do mercado de trabalho do bacharel, e acabam 

direcionando suas pesquisas para área biológica ou para área dos esportes de 

rendimento, sem estabelecer qualquer relação com a educação básica, que para o 

licenciado é fundamental. A hipótese desse estudo é que muitos alunos dos cursos de 

Educação Física, especificamente da UFVJM, direcionaram suas pesquisas nos 

Trabalhos de Conclusão de Curso sem considerar e refletir a educação básica, área de 

atuação do licenciado. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter 

qualitativo. A base de dados da pesquisa foram os Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC’s) dos alunos do curso de Educação Física, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, disponibilizados na versão impressa e digital no departamento 

de educação física. Consideramos fundamental neste trabalho, o fato das várias áreas de 

conhecimento da Educação Física serem dependentes umas das outras. Assim devemos 

concluir que a área de humanas não pode ser desviculada das demais áreas de 

conhecimento e vice-versa. 

Palavras-chave: Educação Física; Educação Básica; Trabalho de Conclusão de Curso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física escolar está passando por um momento complicado no 

Brasil. Aliás, não só ela, mas a Educação em geral, visto que fatores como o 

desinteresse de alunos, de professores e até de gestores pelo processo ensino-

aprendizagem tem se instaurado em nossa sociedade. Assim, está sendo construído um 

ciclo vicioso, em que essas partes estão cada vez mais desmotivadas a tomar atitudes 

para romper com esse processo, o que consequentemente tem afastado este ambiente da 

sua função social original.  

O aluno parece estar na escola só para ter um diploma, os professores e gestores 

parecem estar trabalhando pensando apenas no salário, que na maioria das vezes ainda 

não é satisfatório. Para Finck (1999, p.184) “O enorme índice de evasão escolar, a 

repetência em massa, a péssima qualidade de ensino, o salário irrisório dos professores, 

os milhões de brasileiros analfabetos, enfim, o caos da educação brasileira revela que a 

escola não está cumprindo sua função social.” 

Portanto é de suma importância que os profissionais que podem de alguma 

forma modificar este ambiente, estejam primeiramente dispostos a fazê-lo e também 

estejam preparados para isto. Para estarem preparados, durante a graduação estes 

profissionais, além de se dedicarem para conseguir seu diploma, devem também 

procurar participar de projetos de extensão, projetos de ensino (como projetos de 

iniciação à docência), além de projetos de pesquisa, que são importantes para que estes 

profissionais desenvolvam formação profissional para dar significado e significância a 

sua prática, apesar desses processos não serem os únicos determinantes para formar um 

bom professor/profissional, visto que nem todas as instituições de ensino, como as 

privadas por exemplo, se baseiam no tripé ensino/pesquisa/extenção, e nem por isso 

podemos dizer que as mesmas não formam bons profissionais.  

Além dos projetos de extensão, destaca-se a importância dos projetos de 

pesquisa (que é o objeto de estudo deste trabalho) na formação inicial do professor. Para 

Pérez Gomes (1992, p.112 apud ROSA 2010, p.598) “por exemplo, a prática 

investigativa é um processo no qual o professor submerge no mundo complexo da aula 
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para a compreender de forma crítica e vital (...)”, que para a autora pressupõe o 

envolvimento e uma relação de intimidade com conhecimentos de natureza teórica. 

A mesma ainda nos remete a noções sobre a literatura específica relacionada à pesquisa 

de formação do profissional da educação básica, largamente difundidas em nosso país, 

como a prática reflexiva de Donald Schön (1992 apud ROSA, 2010), e a concepção de 

professor pesquisador de Keneth Zeichner (1998 apud ROSA, 2010), que prevêem o 

docente como protagosnista de sua profissão e não como meros executores de planos 

curriculares. Para ela é neste momento que o docente integra teoria e prática. 

Além disso, no manual de pesquisa e da pós-graduação (2011, p.3) a missão da Pró-

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é: 

Qualificar o corpo docente e consolidar a Pesquisa e a Pós-Graduação 

na UFVJM, por meio da formação de profissionais de alto nível e da 

produção de conhecimento, tecnologia e inovação, de maneira a 

contribuir para o desenvolvimento do país, em especial dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

 

Os cursos de licenciatura em Educação Física no Brasil vêm sofrendo com um 

fato que prejudica o processo de pesquisa. Muitos alunos que ingressam nestes cursos, 

na verdade têm a perspectiva do mercado de trabalho do bacharel, e acabam 

direcionando suas pesquisas para área biológica ou para área dos esportes de 

rendimento, sem estabelecer qualquer relação com a educação básica, que para o 

licenciado é fundamental. A hipótese desse estudo é que muitos alunos dos cursos de 

Educação Física, especificamente da UFVJM, direcionaram suas pesquisas nos 

Trabalhos de Conclusão de Curso sem considerar e refletir a educação básica, área de 

atuação do licenciado. 

Entende-se que a Educação Física é constituída por diversas áreas do 

conhecimento, como biológicas e humanas, e esta última é a que mais tem produção de 

conhecimento para problematizar e orientar a prática pedagógica. Assim, compreende-

se que as discussões a partir das outras áreas que não seja vinculada a humanidades é 

importante para a licenciatura, tanto que em sua matriz curricular muitas disciplinas 

fazem parte dela, mas a ausência de conhecimento da área humanas, que possibilita o 

profissional da licenciatura vincular o conhecimento dessas outras com a educação, 
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contribui para que o ciclo vicioso, ao qual nos referimos anteriormente, intensifique 

ainda mais  a crise de identidade que a Educação Física enfrenta, já identificada por 

Finck (1999) há duas décadas. 

Diante disto este trabalho teve como objetivo identificar quais áreas de 

conhecimento os alunos da primeira turma do curso de Educação Física da UFVJM 

direcionaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso e quais relações/contribuições para 

a educação básica foram explicitadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 História da UFVJM e do curso de Educação Física 

 

A UFVJM é uma universidade em construção, que na flor dos seus 8 anos de 

idade já ocupa o 71º lugar no ranking universitário (Folha, 2013) em 192 instituições 

avaliadas, podendo-se destacar os cursos de Agronomia, 4º lugar no ranking de 

avaliação de mercado, Fisioterapia, 11º lugar no ranking de avaliação de ensino, e 

Nutrição, 13º lugar no ranking de avaliação de ensino. O curso de Educação Física 

ocupa o 22º lugar no ranking de avaliação de ensino, e o 115º lugar no ranking de 

avaliação de mercado. 

Antes de se tornar universidade, a instituição era a Faculdade Federal de 

Odontologia de Diamantina (Fafeod), que foi fundada em 30 de setembro de 1953, pelo 

então Governador do Estado de Minas Gerais Juscelino Kubitschek, por meio da Lei 

Estadual nº 990, de 30 de setembro de 1953, e federalizada em 17 de dezembro de 1960, 

contando apenas com o curso de Odontologia. No ano de 1997 foi criado o curso de 

graduação em Enfermagem, e em 04 de outubro de 2002 transformou-se em Faculdades 

Federais Integradas de Diamantina (Fafeid), contando com seis novos cursos, Farmácia-

Bioquímica, Fisioterapia, Nutrição, Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. Foi 

elevada à condição de UFVJM em 06 de setembro de 2005, contando com 10 novos 

cursos, Ciências Biológicas, Educação Física, Química, Sistema de Informação e 

Turismo no Campus Diamantina, e Administração, Ciências Contábeis, Economia, 

Serviço Social e Matemática no Campus Teófilo Otoni. Sua publicação de 

transformação para univerisade no Diário Oficial da União aconteceu em 08 de 

setembro de 2005, por meio da Lei nº 11.173, de 06 de setembro de 2005, mas seu 

início efetivo se deu em setembro de 2006. 

Na cidade de Diamantina estão localizados o Campus I, situado no centro da 

cidade, onde surgiu os primeiros cursos, e o Campus JK, contando com seis faculdades 

e 24 cursos, como descreveremos a seguir. Na Faculdade de Ciências Agrárias são 

disponibilizados os cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. Na 
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Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde são disponibilizados os cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação 

Física (Licenciatura), Nutrição e Odontologia. Já na Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnológicas são ofertados os cursos de Química (Licenciatura) e Sistemas de 

Informação. A Faculdade Interdisciplinar em Humanidades possui os cursos de 

Humanidades, Geografia (Licenciatura), História (Licenciatura), Letras 

Português/Inglês (Licenciatura), Letras Português/Espanhol (Licenciatura), Pedagogia 

(Licenciatura) e Turismo. A Faculdade de Medicina disponibiliza o curso de Medicina. 

E o Instituto de Ciência e Tecnologia oferta os cursos de Ciência e Tecnologia, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. 

Na cidade de Teófilo Otoni está sediado o Campus Avançado do Mucuri, que 

abriga duas faculdades com nove cursos de graduação, como será descrito a seguir. A 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas conta com os cursos de 

Administração, Ciências Cotábeis, Ciências Econômicas, Matemática (Licenciatura) e 

Serviço Social. No Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia são ofertados os 

cursos de Ciência e Tecnologia, Engenharia Civil, Engenharia Hídrica e Engenharia de 

Produção. 

No Campus Janaúba são disponibilizados os cursos de Ciência e Tecnologia, 

Engenharia Física, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia 

Metalúrgica e Química Industrial. Já no Campus Unaí são ofertados os cursos de 

Ciências Agrárias, Agronomia, Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária e Zootecnia. 

Como ingresei no curso de Educação Física em sua primeira turma, ainda me 

lembro de chegarmos para o primeiro dia de aula em agosto de 2006, e depararmos com 

um cartaz dizendo que as aulas só começariam em setembro, devido ao adiamento da 

posse dos professores. Nossos primeiros professores, exclusivos do departamento de 

Educação Física, foram o Walter Luiz da Silva, o Dr. Gilbert de Oliveira Santos e a MS. 

Cláudia Mara Niquini. Atualmente, além destes professores o Departamento conta com 

os professores Dr. Fabiano Trigueiro Amorim, Ms. Fernando Joaquim Gripp Lopes, 

Dra. Flávia Gonçalves da Silva, Ms. Geraldo de Jesus Gomes, Ms. Hilton Fabiano 

Boaventura Serejo, Dr. José Rafael Madureira, Ms. Leandro Ribeiro Palhares, Ms. 

Leandro Batista Cordeiro, Dr. Marco Fabrício Dias Peixoto, Ms. Priscila Regina Lopes 

e Ms. Sandra Regina Garijo de Oliveira.  
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2.2 Formação do professor de Educação Física e sua atuação na escola 

 

Segundo Bracht et. al. (1992) a palavra currículo, originária do latim curriculum, 

significa corrida, caminhada, percurso, de modo que por analogia, o currículo escolar 

representa o percurso do homem no seu processo de apreensão do conhecimento 

científico escolhido pela escola, ou seja, seu projeto de escolarização. 

No Projeto Pedagógico do curso de Educação Física da UFVJM, Niquini et. al. (2006) 

ao falarem sobre a organização curricular procuram primeiramente chamar atenção para 

a importância da formação ampliada, que se trata da pesquisa e da produção do 

conhecimento científico.  O desafio dessa proposta curricular é aliar o grande avanço 

tecnológico-científico pelo qual estamos passando, aos processos ensino-aprendizagem 

para atender a demanda social da população em geral. Para os autores, o profissional da 

Educação Física deve compreender, apropriar, dominar e acompanhar este avanço, para 

que tenha capacidade para atuar e intervir na sociedade. As disciplinas contempladas 

nesta proposta são Bioestatística, Metodologia do Trabalho e da Pesquisa Científica, 

Atividades Acadêmico-Culturais (AACC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I e 

II. 

Num segundo momento Niquini et. al. (2006, p.9) tratam da formação específica 

afirmando que “(...) o foco é o estudo das distintas manifestações clássicas e emergentes 

da cultura corporal de movimento humano e suas dimensões”. 

Uma delas é a dimensão do conhecimento Social da Cultura Corporal de Movimento. 

Esta contempla as disciplinas: História da Educação Física; Aspectos Filosóficos e 

Sócio-Antropológicos da Educação Física; Fundamentos de Direito, Legislação e Ética; 

Recreação e Lazer; Psicologia da Educação; Psicologia do Esporte e Estrutura e 

Funcionamento da Educação. Para Niquini et. al. (2006, p.10), esta dimensão: 

Compreende as bases das ciências humanas e sociais, que 

problematizam questões relativas à inserção do homem no seu 

contexto global, desvelando as determinações sócio-culturais que a 

definem. Devido à amplitude que tais campos de conhecimento vêm 

construindo historicamente, faz-se necessário aplicação específica de 

tais saberes para área de formação em questão. Neste sentido, as 

intervenções serão feitas buscando as especificidades da Educação 

Física. As bases fundamentais para este tópico são: a história, a 

sociologia, a antropologia, a psicologia, etc. 

 



15 

 

Outra, é a dimensão do conhecimento Biológico da Cultura Corporal de 

Movimento que compreende as disciplinas: Crescimento e Desenvolvimento Humano, 

Anatomia Humana, Fisiologia Humana e Bioquímica. Para Niquini et. al. (2006, p. 10): 

Dentre as especificidades da Educação Física está a necessidade do 

domínio dos conhecimentos sobre o corpo humano e seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, não se pode deixar de abordar as 

áreas de conhecimento que dão suporte científico para compreensão 

da vida humana em diferentes etapas de seu desenvolvimento. A base 

das ciências biológicas é de fundamental importância para a formação 

de profissionais que têm, no corpo humano em movimento, seu campo 

de análise, estudo e pesquisa. Assim como nas ciências humanas e 

sociais, também nas ciências biológicas devem ser aplicadas as 

especificidades desta área de conhecimento, selecionando suas 

explicações e implicações para o corpo humano em movimento e suas 

alterações físicas, químicas e biológicas. 

 

Já com relação a dimensão dos temas da Cultura Corporal de Movimento são 

elencadas as disciplinas Atletismo, Voleibol, Basquetebol, Futebol, Handebol, Ginástica 

I e II, Danças, Atividades Aquáticas e Lutas. Para Niquini et. al. (2006, p. 10): 

Estão concentradas neste conjunto de saberes as tradições e inovações 

da cultura corporal de movimento problematizados pela Educação 

Física. São as diferentes manifestações corporais historicamente 

construídas que vêm delimitando o campo de atuação, os 

conhecimentos e intervenções da Educação Física na sociedade. 

Dentre estas manifestações, são destacadas pela Educação Física 

brasileira as diversas formas de jogos, esportes, ginásticas, danças e 

lutas que podem ser tematizadas, problematizadas e estudadas pela 

área. Neste sentido, são abordadas as especificidades teóricas e 

práticas que envolvem estas manifestações. 

 

Destaca-se também a dimensão do conhecimento Técnico-Instrumental que está 

associada as disciplinas: Fundamentos de Cinesiologia/Biomecânica; Fisiologia do 

Exercício; Nutrição Aplicada a Educação Física; Testes, Medidas e Avaliação Física; 

Aprendizagem Motora; Treinamento Esportivo; Educação Física para portadores de 

necessidades especiais e Higiene e Socorros de Urgência. Para Niquini et. al. (2006, p. 

10): 

Nesta área do conhecimento, estão organizadas as bases teóricas e 

metodológicas aplicadas ao desempenho humano em identificação 

com as diferentes manifestações da cultura corporal do movimento. 

Neste sentido, a Educação Física abrange um grande domínio 

científico-técnico-funcional aplicado à formação do professor de 
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Educação Física: treinamento esportivo, aprendizagem motora, 

Educação Física para portadores de necessidade especiais e outros. 

 

Já com a dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico estão associadas as 

disciplinas: Metodologia do Ensino, Metodologia do Ensino da Educação Física, Prática 

de Ensino e Estágio Supervisionado I, II e III. Para Niquini et. al. (2006, p. 11): 

Os conhecimentos didático-pedagógicos centram as especificidades da 

docência que, independentemente do campo de atuação do 

profissional de Educação Física, fornecem subsídios teóricos para que 

sua atuação possa ser coerente, adequada, consciente e reflexiva.  

A problematização das dificuldades e das dinâmicas do processo 

ensino-aprendizagem, a partir de análise crítica, avaliação e 

questionamentos deste processo, fundamentam a prática pedagógica. 

Neste sentido, busca-se os conhecimentos das metodologias de ensino, 

das intervenções da didática e da pedagogia aplicadas ao ensino da 

Educação Física, tendo em vista suas especificidades em relação a 

outros conhecimentos da cultura humana, nas escolas ou em outros 

espaços de educação. 

 

Tais dimensões devem possibilitar ao futuro professor de educação física atuar 

na escola de modo a proporcionar ao aluno: 

 Aprendizado e conhecimento para perceber seu corpo de forma permanente 

e contínua, bem como suas limitações, para que possa superá-las, e suas 

potencialidades, para que possa desenvolvê-las, de maneira autônoma e 

responsável. 

 Aprendizado para conviver consigo, com o próximo e com o meio ambiente. 

 

Segundo CBC (Currículo Básico Comum) (Minas Gerais, 2005) é necessário 

que se discuta a Educação Física, através da proposta da Unesco para a educação no 

século XXI, redimencionando suas finalidades a partir de quatro pilares. São eles: 

aprender a conhecer e a perceber; aprender a conviver; aprender a viver; aprender a ser. 

Para o CBC (Minas Gerais, 2005, p. 17) é através de vivências corporais e 

interações sociais éticas que o aluno: 
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• Apropria-se de conhecimentos sobre o corpo e suas práticas, 

desenvolve sua identidade; 

• Aprende, gradativamente, a articular seus interesses e pontos de vista 

com os dos demais: 

• Apreende o conhecimento sobre si, sobre o outro e sobre o mundo; 

• Aguça sua curiosidade e seu espírito investigativo; 

• Amplia sua capacidade de escutar e dialogar, de trabalhar em equipe, 

de conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente; 

• Percebe-se como integrante responsável, dependente e agente 

transformador do meio ambiente, na perspectiva de sua preservação; 

• Educa-se para o lazer; 

• Aprende a ser cidadão consciente, autônomo, responsável, 

competente, crítico, criativo, sensível; 

• Aprende a viver plenamente sua corporeidade, de forma lúdica, 

tendo em vista a qualidade de vida, promoção e manutenção da saúde. 

 

As vivências corporais implica no professor propiciar aos alunos o contato com 

os diferentes conteúdos da cultura corporal, mas, já a algum tempo, nas aulas de 

Educação Física os esportes ocupam um lugar de destaque. Não que isso seja algo ruim, 

aliás este é um dos eixos curriculares que fazem parte da Cultura Corporal de 

Movimento, e que devem ser tratados na escola. Entretanto, a hegemonia dos Esportes 

nas aulas pode ser explicada pela tendência pedagógica baseada na apitidão física, que 

prevalecia nas escolas em um passado relativamente recente. Essa tendência é criticada 

na maioria dos documentos atuais de metodologia da Educação Física, mas superá-la 

está sendo algo muito difícil devido aos atuais moldes da sociedade capitalista. “A 

perspectiva da Educação Física escolar, que tem como objeto de estudo o 

desenvolvimento da aptidão física do homem, tem contribuído historicamente para a 

defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista 

(BRACHT, 1992, p.24).”  

Esta perspectiva tende a educar alunos de forma alienada para se preocuparem a 

disputar a qualquer custo uma posição privilegiada na sociedade competitiva de livre 

concorrência, fazendo com que ele perca sua capacidade de contestar e modificar seu 

ambiente, para que as classes dominantes cada vez mais dominem.  

Diante da crítica dessa tendência surge a perspectiva da Educação Física que tem 

como objeto a reflexão da cultura corporal. Para Bracht (1992), nesta, as aulas são 

baseadas em elementos que podem ser identificados através da representação simbólica 

das várias situações vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 
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desenvolvidas, como a mímica, o contorcionismo, a dança, as lutas, os esportes, os 

exercícios ginásticos, entre outors. O autor busca referenciá-la através da história da 

espécie humana, que começou como um ser quadrúpede, e se transformou bípede 

devido aos vários desafios impostos pela natureza. Com isso os alunos devem entender 

que o homem não nasceu pulando, correndo, caçando, mas que ele desenvolveu estas 

capacidades. 

Assim, podemos perceber a importância do desenvolvimento da noção de 

historicidade da cultura corporal, para esta tendência. O aluno deve se ver como sujeito 

histórico, capaz de escolher como quer ser, e que também é capaz de interferir na 

sociedade em que vive. 

Algo novo que aparece nessa nova proposta de ensino é o sentido lúdico, que 

busca desenvolver nos alunos a criatividade para adotar uma postura de produzir e criar 

cultura, tanto no trabalho como no lazer. Outro fator inovador também é a adoção de 

valores como a solidariedade, a cooperação em detrimento do individualismo, da 

disputa. 

Esta concepção visa que se desenvolva conteúdos de acordo com a necessidade 

da escola, e consequentemente com os anseios do contexto social no qual ela está 

inserida. Bracht (1992, p.28) afirma que “nessa perspectiva o Esporte, enquanto tema da 

cultura corporal, é tratado pedagogicamente na Escola de forma crítico-superadora, 

evidenciando-se o sentido e o significado dos valores que inculca e as normas que o 

regulamentam dentro de nosso contexto sócio-histórico.” Ou seja, é necessário que o 

professor desenvolva o esporte da escola, e não o esporte na escola, não se devendo 

deixar de lado os elementos técnicos e táticos, contudo também não se deve tratá-los 

como conteúdos únicos e exclusivos da aprendizagem. Assim o professor deve fazer o 

aluno entender que o jogo é feito de erros e acertos, que seria monótono se todos 

acertassem o tempo inteiro, transformando com isso o erro em um ato educativo em 

detrimento do sentimento de fracasso. 

Atuar na escola nessa perspectiva implica que o futuro professor tenha amplos 

conhecimentos não apenas da cultura corporal, mas também de como o corpo “executa” 

na dimensão biológica a cultura, de como ela pode ser ensinada, e pode, além de 

aprendizado e lazer, ocasionar saúde. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo. A base 

de dados da pesquisa foram os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) dos alunos do 

curso de Educação Física, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, disponibilizados na versão impressa e digital no departamento de educação 

física. Os seguintes aspectos foram respeitados como critérios para inclusão durante a 

pesquisa: 

 TCC’s apresentados e devidamente aprovados, referentes a turma que 

concluiu o curso no primeiro semestre do ano de 2010, período em que a 

primeira turma de educação física finalizou a licenciatura. 

Foram encontrados 18 TCC’s, apresentados na tabela abaixo: 

 

TABELA 1: Relação das referências dos TCCs apresentados e aprovados no primeiro 

semestre de 2010 

SOUZA, Alexandre Luiz de Oliveira. A 

incidência de lesões na prática do futebol 

de campo: uma revisão. Trabalho de 

Conclusão de Curso, Diamantina, 

UFVJM, jun 2010. 

FERREIRA, Aline Rosemarq de Souza. A 

criança e o não brincar durante o período 

do recreio: um estudo de caso. Trabalho 

de Conclusão de Curso, Diamantina, 

UFVJM, jun 2010. 

MOREIRA, Vanessa Mara. Análise da 

prática da caminhada não-supervisionada 

em locais públicos da cidade de 

Diamantina-MG. Trabalho de Conclusão 

de Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

SALES, Cristiano Carvalho; SILVEIRA, 

Rubiana Dângela. Comparação da aptidão 

física entre idosas praticantes de 

hidroginástica e idosas inativas. Trabalho 

de Conclusão de Curso, Diamantina, 

UFVJM, jun 2010. 

MACHADO, William Campos. A 

musicalidade da capoeira na educação 

PINTO, Bruna Cristina Ferreira. Os 

sentidos e significados da educação física 
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física escolar. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

escolar para alunos (as) do ensino médio. 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

SÁ, Amanda Antero de. Da Inglaterra 

para o mundo, do Uruguai à Coréia-Japão, 

do 2x3x5 ao 3x5x2: um passeio pela 

História do futebol, pelas Copas do 

Mundo e pelos Sistema de Jogo utilizados 

pela seleção brasileira. Trabalho de 

Conclusão de Curso, Diamantina, 

UFVJM, jun 2010. 

PEREIRA, Letícia Gomes; SANTOS, 

Thyago Thacyano de Souza. Programas 

institucionais de incentivo às práticas de 

atividades físicas para promoção da saúde 

no Brasil e a intervenção do professor de 

Educação Física. Trabalho de Conclusão 

de Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

PEREIRA, Artur Ferreira. Prevalência do 

músculo palmar longo em acadêmicos da 

UFVJM. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

SIQUEIRA, Daniela Souza. Educação 

Inclusiva e a Educação Física da cidade de 

Diamantina: Uma abordagem sobre a 

teoria e a prática. Trabalho de Conclusão 

de Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

ARAÚJO, Carolina Morais de. Educação 

Física escolar e cidadania: contribuindo 

para uma intervenção disruptiva. 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

Diamantina, UFVJM, jun 2010a. 

NASCIMENTO, Cássio Felipe. Futebol e 

suas interfaces com os interesses culturais 

do lazer. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

MIRANDA, Daniely Godinho. Inclusão: a 

acessibilidade física como fator 

auxiliador. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

PIRES, Mariana Tereza Pereira. A Música 

Infantil e o Desenvolvimento Humano. 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

ARAÚJO, Juliana Gonçalves. Produções 

acerca da Educação Física na Educação 

Infantil a partir da Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. Trabalho de 

Conclusão de Curso, Diamantina, 

AMBRÓSIO, Natália Fontes Alves. 

Diferentes percentuais para o cálculo da 

meta específica na aquisição do arremesso 

para três pontos no basquetebol. 

Trabalho de Conclusão de Curso, 
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UFVJM, jun 2010b. Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

OLIVEIRA, Poliane Teixeira Costa; 

VIGATO, Tainára Cassimiro. Avaliação 

do índice de massa corporal e do 

percentual de gordura em praticantes de 

uma academia. Trabalho de Conclusão 

de Curso, Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

FÚRFURO, Érica Carvalho; SILVA, 

Rodrigo Gonçalves. Fatores de riscos para 

doenças cardiovasculares em praticantes 

de atividade física em academia. 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

Diamantina, UFVJM, jun 2010. 

 

Após a leitura dos TCCs, os mesmos foram analisados a partir dos seguintes 

critérios: 

 Identificação das áreas de conhecimento que os TCCs estavam vinculados, a 

partir da tabela CAPES sobre distinção das grandes áreas de conhecimento; 

 Identificar se há explicitação dos trabalhos com a educação básica;  

 Se não há explicitação, analisar sobre as possibilidades de relações entre o 

trabalho e a educação básica 

 Se há explicitação, analisar sobre as relações feitas com a educação básica. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Primeiramente, procuramos verificar quais áreas de conhecimento que cada 

trabalho estava vinculado. Desta forma, classificamos os trabalhos de acordo com a 

tabela CAPES sobre distinção das áreas e subáreas de conhecimento, como pode ser 

observado na tabela 2. A relação dos TCCs por área de conhecimento é apresentado na 

tabela 3. 

 

TABELA 2
1
: Apresentação dos valores absolutos e percentuais referentes a 

classificação dos trabalhos em grandes áreas 

Grande Área Número de 

Trabalhos 

Percentual (%) 

Ciências da Saúde 7 39,0 

Ciências Humanas 

Ciências Biológicas 

Multidisciplinar 

8 

1 

2 

44,5 

5,5 

11,0 

Total 18 100 

 

TABELA 3: Relação de TCCs analisados por área de conhecimento 

 

 

Ciências da Saúde 

A incidência de lesões na prática do futebol de campo: uma 

revisão  

Diferentes percentuais para o cálculo da meta específica na 

aquisição do arremesso para três pontos no basquetebol 

                                                 
1 Esta tabela foi produzida de acordo com critérios do autor deste trabalho, de modo que os dados apresentados foram 

uma interpretação do mesmo da tabela CAPES sobre distinção das grandes áreas de conhecimento. 



23 

 

 

 

 

 

Ciências da Saúde 

Análise da prática da caminhada não-supervisionada em 

locais públicos da cidade de Diamantina-MG 

Avaliação do índice de massa corporal e do percentual de 

gordura em praticantes de uma academia 

Programas institucionais de incentivo às práticas de 

atividades físicas para promoção da saúde no Brasil e a 

intervenção do professor de Educação Física 

Comparação da aptidão física entre idosas praticantes de 

hidroginástica e idosas inativas 

Fatores de riscos para doenças cardiovasculares em 

praticantes de atividade física em academia 

 

 

 

 

 

Ciências Humanas 

 

 

 

 

 

Produções acerca da Educação Física na Educação Infantil a 

partir da Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

A Música Infantil e o Desenvolvimento Humano 

Os sentidos e significados da educação física escolar para 

alunos (as) do ensino médio Educação Inclusiva e a 

Educação Física da cidade de Diamantina: Uma abordagem 

sobre a teoria e a prática 

A criança e o não brincar durante o período do recreio: um 

estudo de caso  

Da Inglaterra para o mundo, do Uruguai à Coréia-Japão, do 

2X3X5 ao 3X5X2: um passeio pela História do futebol, 

pelas Copas do Mundo e pelos Sistemas de Jogo utilizados 

pela seleção brasileira  

A musicalidade da capoeira na educação física escolar 
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Ciências Humanas 

Educação Inclusiva e a Educação Física da cidade de 

Diamantina: uma abordagem sobre a teoria e a prática 

Inclusão: a acessibilidade física como fator auxiliador 

 

Multidisciplinar (sociais 

e humanidades) 

Educação Física escolar e cidadania: contribuindo para uma 

intervenção disruptiva 

Futebol e suas interfaces com os interesses culturais do lazer  

Ciências Biológicas Prevalência do músculo palmar longo em acadêmicos da 

UFVJM 

 

Como pudemos observar nas tabelas apresentadas, os TCCs abordaram diversas 

áreas do conhecimento ligadas a Educação Física, o que evidencia o amplo horizonte de 

interesses da primeira turma de Licenciatura em Educação Física da UFVJM. 

Durante nossa interpretação da tabela CAPES tivemos alguns problemas com 

relação à algumas limitações que a mesma apresentou, já que no TCC “Diferentes 

percentuais para o cálculo da meta específica na aquisição do arremesso para três pontos 

no basquetebol”, que associava discussões sobre esporte, aprendizagem motora e 

estatística, tivemos uma dúvida referente à que área ela estaria associada. Acabamos 

associando-a à grande área das Ciências da Saúde, à área da Educação Física e  à sub-

área da Educação Física. 

Outro ponto importante que temos que destacar é que o fato dos trabalhos 

estarem vinculados a área das Ciências Humanas, não garante que os mesmos tenham 

uma relação explicita com a Educação Básica, já que durante a análise destas relações é 

possível que os leitores se perguntem se há uma contradição entre elas e a tabela 3. 

Depois de verificar a quais áreas de conhecimento cada trabalho estava 

vinculado, procuramos identificar se há explicitação dos trabalhos com a Educação 

Básica, de modo que nos trabalhos em que houve essa explicitação, procuramos analisar 

sobre as relações feitas com a mesma, e nos trabalhos em que não houve, procuramos 

analisar sobre as possibilidades de relações. 
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Abaixo segue uma tabela, para ilustrar a existência ou não dessas relações: 

 

TABELA 4: Apresentação dos valores absolutos e percentuais referentes a verificação 

da existência ou não de relação dos trabalhos com a Educação Básica 

Relação com a Educação Básica Número de 

Trabalhos 

Percentual (%) 

Houve relação 8 44,45 

Não houve relação 10 55,55 

Total 18 100 

 

  Inicialmente, será apresentado as explicitações feitas pelos autores entre seus 

objetos de estudo e a educação básica. O TCC "A criança e o não brincar durante o 

período do recreio: um estudo de caso" possui uma relação explicita com a educação 

básica, visto que este estudo teve o objetivo de apresentar as práticas mais comuns 

desenvolvidas pelas crianças durante o recreio, discutindo alguns motivos que levam as 

mesmas a optarem por não brincar durante esse momento. Ferreira (2010, p.34) chegou 

a conclusão de que “o não “controlar” o recreio das crianças, expressa o sentido da 

liberdade, das escolhas individuais, que devem ser uma premissa constante nesse 

tempo/espaço. Inclusive, o direito de optar em não brincar.” 

O TCC “Os sentidos e significados da educação física escolar para alunos (as) 

do ensino médio” tem uma relação explicita com a educação básica, uma vez que este é 

um estudo que buscou investigar os sentidos e significados atribuídos por alunos do 

ensino médio de uma escola em relação a aula de educação física. Assim Pinto (2010, 

p.48) considerou ao final do trabalho, que os significados da Educação Física para os 

alunos 

estão nas relações e interações com os colegas e nos esportes. O 

esporte se faz presente nas aulas de Educação Física, sendo as 

atividades que os alunos mais se interessam, mas criticam a falta de 

criatividade e diversidade das aulas, citando o professor como algo 

negativo nas aulas. 
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Outra importante consideração feita pela autora é que para apreender a atenção 

dos alunos e mantê-los motivados, era necessário que a escola como um todo, se 

mobilizasse para repensar a metodologia aplicada às aulas de Educação Física, se 

adequando à realidade e à necessidade dos mesmos. 

No TCC “Educação Física escolar e cidadania: contribuindo para uma 

intervenção disruptiva” podemos perceber uma relação explicita com a educação básica, 

já que trata-se de um estudo sobre a cidadania e sua presença na educação e na 

Educação Física. Assim este estudo teve como objetivo buscar entender o conceito de 

cidadania por tantas vezes citados em documentos e pesquisas na área da educação e 

também na área da Educação Física escolar, além de apresentar algumas propostas 

existentes na área da Educação Física que mais se aproximam do discurso do termo. 

Araújo (2010a, p.31) considerou ao final do trabalho que a Educação Física escolar 

deve 

ser vista como opção para se construir uma base sólida que contribua 

para a formação do aluno cidadão capaz de lidar com o conhecimento 

e as possibilidades de maneira disruptiva, pois, vivemos em um 

mundo altamente exigente no que diz respeito a novidades. 

 

O TCC “Educação Inclusiva e a Educação Física da cidade de Diamantina: Uma 

abordagem sobre a teoria e a prática” tem uma relação explicita com a educação básica, 

uma vez que este estudo teve como objetivo investigar como o processo de inclusão é 

realizado nas escolas da rede regular da cidade de Diamantina que têm alunos com 

deficiência matriculados, e como os professores de Educação Física têm se comportado 

diante desse novo paradigma. Ao final Siqueira (2010) considerou que as escolas ainda 

não estavam preparadas para atender a estes alunos como eles necessitam, e que os 

professores de Educação Física não se sentiam qualificados para atenderem aos 

mesmos, além de relatarem a falta de cursos e recursos para otimizarem suas aulas. 

No TCC “Inclusão: a acessibilidade física como fator auxiliador” há uma relação 

com a educação básica explicitada, uma vez que o objetivo deste estudo foi descrever a 

realidade da acessibilidade nos espaços escolares e nos espaços da Educação física em 

três escolas da cidade de Diamantina. Miranda (2010, p.39) concluiu “que as escolas 

precisam ainda percorrer um longo caminho para efetivar as ações inclusivas no que se 



27 

 

refere à acessibilidade física e principalmente humana, mas ambas são ricas de 

possibilidades a serem exploradas”. 

No TCC “Produções acerca da Educação Física na Educação Infantil a partir da 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte” existe relação com a educação básica 

explicitada, de modo que este estudo objetivou investigar o que estava sendo publicado 

relacionando a Educação Física e a Educação Infantil, considerando a importância da 

inserção da Educação Físca neste nível educacional. Ao final Araújo (2010b) concluiu 

que os dados coletados permitiam afirmar que as publicações acerca da Educação Física 

Infantil apresentaram avanços, mesmo havendo poucos estudos, o que se agravava em 

certas regiões do país. 

No TCC “A Música Infantil e o Desenvolvimento Humano” pudemos observar 

relação com a Educação Básica, visto que este estudo teve como objetivo discutir a 

música no desenvolvimento infantil, tendo um capítulo somente para refletir sobre a 

música na escola. Refletiu também sobre o fato de conteúdos da Educação Física, que 

na Educação Infantil é chamada de Psicomotricidade, não terem a obrigatoriedade de 

serem lecionados por Educadores Físicos licenciados. Finalmente, Pires (2010) concluiu 

que na infância, a música pode ser um importante instrumento no processo de 

desenvolvimento humano, enfatizando que os professores de Educação Física devem 

usar a música nas suas aulas, devendo refletir e adequar sobre seus conteúdos. 

No TCC “A musicalidade da capoeira na educação física escolar” há uma 

relação explicita com a Educação Básica, uma vez que segundo Machado (2010, p.6) o 

objetivo desse trabalho era: 

mostrar que a capoeira pode ser uma área de conhecimento mais 

explorada dentro do ambiente escolar, mesmo que o professor não 

tenha uma grande experiência com os movimentos da capoeira, pois 

através da musicalidade é possível desenvolver um trabalho que pode 

ser prazeroso e enriquecedor, proporcionando aos alunos a 

oportunidade de se familiarizar com instrumentos musicais, músicas e 

aprendizados sobre a cultura afro-brasileira. 

 

Desta forma, ao final o autor ressalta que o professor de Educação Física 

realmente não precisa saber jogar a capoeira, mas que ele deve estar disposto a se 

capacitar através de pesquisas, por exemplo, e que a capoeira, como um elemento da 
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cultura brasileira, não pode ser deixada de lado. Ressaltou também a importância desse 

profissional querer e estar disposto a levar algo novo para suas aulas. 

Agora será apresentado os trabalhos que não explicitaram relação com a 

educação básica. No TCC "A incidência de lesões na prática do futebol de campo: uma 

revisão" o autor não faz uma relação explicita com a educação básica, mas podemos 

destacar algumas partes do trabalho em que podemos fazer essa relação, por exemplo, 

quando Souza (2010, p.38) afirma: 

O educador físico, tem como papel a intervenção, através da criação 

de programas preventivos e educativos desde a infância, para que as 

crianças aprendam, além de técnicas corretas e eficientes, a respeitar o 

adversário utilizando-se sempre da prática do jogo limpo.  

 

Outro ponto que podemos destacar é quando o autor discorre sobre prevenções 

primárias de lesões, que possui elementos que podem ser largamente discutidos na 

escola. São eles os alongamentos, a hidratação, o devido uso das vestimentas e 

equipamentos, entres outros. Também outro ponto de importante relação é no momento 

em que o autor cita o período crítico de lesões, que se dá na infância e adolescência, 

devido a situação de mudança hormonal, assunto que é importantíssimo ser discutido na 

escola, especialmente por alunos do ensino fundamental II e ensino médio vivenciarem 

tais mudanças. 

O TCC “Da Inglaterra para o mundo, do Uruguai à Coréia-Japão, do 2X3X5 

ao3X5X2: um passeio pela História do futebol, pelas Copas do Mundo e pelos Sistemas 

de Jogo utilizados pela seleção brasileira” também não há uma relação explicita com a 

educação básica. Entretanto, podemos observar pontos que podem representar esta 

relação, como quando SÁ (2010) faz um breve histórico do futebol, e cita o fato de que 

inicialmente este esporte era praticado somente pela classe dominante como forma de 

lazer nas escolas. Este é um fato que aguçaria a curiosidade dos alunos na escola. Além 

disso, podemos destacar o rico embasamento teórico sobre o futebol que este estudo 

poderia contribuir para educação básica, propiciando conhecimento sobre a história das 

copas do mundo, além de melhor compreensão dos sistemas táticos, conteúdo que faz 

parte do currículo da educação física escolar. 
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No TCC “Prevalência do músculo palmar longo em acadêmicos da UFVJM” não 

há uma relação explicitada com a educação básica. Neste trabalho Pereira (2010) 

objetivou avaliar a prevalênica do músculo palmar longo, para determinar a incidência 

de sua ausência nos acadêmicos da UFVJM. O autor concluiu que este músculo é um 

padrão anatômico em excelência, além de apresentar forte ligação com a assimetria da 

anatomia do próprio corpo. Como este é um tema muito específico, ficou difícil 

estabelecer relação com a Educação Física escolar. 

“Futebol e suas interfaces com os interesses culturais do lazer” detectou-se 

ausência de relação explicita com a educação básica, entretanto se fossemos ressaltar 

todas as relações que poderíamos fazer com a educação básica iríamos nos estender 

bastante. Além do rico embasamento teórico que perpassa pelos conceitos do futebol e 

do lazer, e ainda relacionando-os, este trabalho traz discussões socio-culturais que se 

inserem no futebol, mas que extrapolam para o nosso cotidiano, como no momento em 

que Daolio (1997 apud Nascimento, 2010) busca demonstrar a relação entre este esporte 

e o contexto social, destacando as expressões “passar a bola” e “fazer o meio de campo” 

que foram incorporadas pela sociedade. Assuntos como estes são importantes para se 

discutir na escola, uma vez que estes são meios para se desenvolver o conhecimento 

crítico dos alunos com um tema de grande apelo no meio deles. Nascimento (2010, 

p.31) ressalta a importância de se realizar outro estudo em que se avalie “como a 

Educação Física Escolar pode contribuir para que os diversos atores sociais possam 

usufruir do futebol, enquanto opção de lazer, de maneiras diversas, o que talvez seja um 

importante aspecto a ser “atacado” no âmbito da escola brasileira”. 

O TCC “Diferentes percentuais para o cálculo da meta específica na aquisição 

do arremesso para três pontos no basquetebol” não possui uma relação explicita com a 

Educação Básica. Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de diferentes 

percentuais para o cálculo da meta específica na aquisição do arremesso para três pontos 

do basquetebol, para sujeitos experientes. Ambrósio (2010) concluiu que o 

estabelecimento de metas não foi eficiente para fazer com que houvesse mudanças no 

desempenho dos grupos pesquisados, e que aparentemente o acréscimo de 10% ao 

desempenho no pré teste fez com que houvesse um maior comprometimento com a 

meta. Tendo em vista os atuais parâmetros da Educação Física escolar, torna-se difícil 

encontrar possibilidades de relação desse trabalho com a Educação Básica. 
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O TCC “Análise da prática da caminhada não-supervisionada em locais públicos 

da cidade de Diamantina-MG” não tem uma relação explicita com a Educação Básica, 

porém apresenta muitos aspectos que poderiam ser relacionados. Este trabalho apresenta 

muitos assuntos de importante relevância para a escola, como os exercícios aeróbicos e 

anaeróbicos, as variáveis do controle do exercício físico, e outros, mas temos que 

destacar as dicussões sobre os benefícios da caminhada, dos quais podemos citar o 

aumento do músculo cardíaco e respiratório, da elasticidade das artérias e o aumento do 

volume sanguíneo, além de benefícios emocionais, relacionados a liberação de 

hormônios. Segundo Moreira (2010) esta é uma atividade física que não expõe seus 

praticantes a lesões, desde que os mesmos utilizem vestimentas e calçados adequados, e 

não realizem esta prática em terrenos irregulares. 

O TCC “Comparação da aptidão física entre idosas praticantes de hidroginástica 

e idosas inativas” não tem uma relação explicita com a Educação Básica, contudo o fato 

de ser um estudo voltado para a população da terceira idade não nos tira as 

possibilidades de estabelecer essa relação, visto que a aplicação de exercícios de testes, 

como os que serão descritos a seguir, na Educação Física escolar poderia ser algo 

interessante para os alunos, já que estas práticas extrapolam o domínio da prática de 

Esportes nas aulas, além de servir de parâmetro para o próprio professor planejar novas 

ações pedagógicas, uma vez que este desenvolverá maior entendimento das capacidades 

desses alunos. Sales & Silveira (2010, p.30) descrevem estes exercícios da seguinte 

forma: 

A aptidão física foi avaliada através da bateria de testes de Rilki et al. 

(1999a), com avaliações de força e resistência de membros inferiores 

(levantar e sentar na cadeira), força e resistência de membros 

superiores (flexão do cotovelo), agilidade e equilíbrio dinâmico 

(levantar, caminhar 2,44 metros e voltar a sentar) e resistência 

aeróbica (caminhar 6 minutos) seguindo uma mesma seqüência de 

aplicação. 

 

No TCC “Fatores de riscos para doenças cardiovasculares em praticantes de 

atividade física em academia” não há uma relação explicita com a Educação Básica, 

mas este estudo traz algumas discussões que devem ser abordadas na escola, como a 

importância da avaliação física e da prescrição individualizada de exercícios físicos. 

Outro fator discutido no trabalho é a importância da prática de atividades físicas para se 
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ter qualidade de vida e saúde, e consequentemente se prevenir contra fatores de risco de 

doenças cardiovasculares, pois o professor deve educar seus alunos para a vida além dos 

muros da escola. 

No TCC “Programas institucionais de incentivo às práticas de atividades físicas 

para promoção da saúde no Brasil e a intervenção do professor de Educação Física” não 

há uma relação explicitada com a Educação Básica, entretanto podemos estabelecer esta 

relação quando Pereira & Santos (2010) destacam o papel do Educador Físico na 

promoção da saúde e no combate ao sedentarismo e a má alimentação, como fatores que 

influenciam o ambiente físico, social, político, econômico e cultural em que vivemos. E 

este papel deve começar a ser desenpenhado na escola, na qual estão inseridos os 

indivíduos que podem de fato mudar o ambiente no qual vivemos. Para Pereira & 

Santos (2010, p.34): 

A escola é um meio de veiculação simples e efetivo para acontecer a 

conscientização, pois as crianças e jovens estão em formação 

intelectual e cultural, por isso mais suscetíveis a adesão numa vida 

mais ativa, atuando na sociedade como disseminadores deste estilo de 

vida. 

 

O TCC “Avaliação do índice de massa corporal e do percentual de gordura em 

praticantes de uma academia” não possui relação explicita com a Educação Básica, 

entretanto este trabalho traz um rico aporte teórico, mesmo não abordando 

especificamente sobre obesidade, para se discutir este assunto que gera muita polêmica 

na escola, visto que alunos obesos muitas vezes sofrem bullying. Assim o professor 

deve fazer com que os alunos entendam que a obesidade é um problema de saúde, que 

os expõe a fatores de risco, e não um problema estético, no qual os mesmos costumam 

manter seu foco. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um fator positivo que observamos durante este trabalho foi o fato dos TCC’s 

terem contemplado as mais diversas áreas da Educação Física, perpassando pelas 

Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e Multidisciplinar, o que 

nos permite concluir que esta turma absorveu os mais variados conhecimentos 

discutidos durante sua formação, mesmo que nem todos procurassem estabelecer 

relações de seus objetos de estudo com a Educação Básica. Nossa preocupação neste 

trabalho foi chamar atenção, justamente para a importância das diversas áreas de 

conhecimento da Educação Física estarem associadas, uma completando e dando 

significado a outra, para que assim seja construído o universo da Educação Física 

escolar. É muito importante que o profissional que queira se destinar a este segmento 

tenha isto em mente, já que pode ser através disto que ele consiga convencer os alunos e 

toda a escola que a Educação Física vai muito além do eixo dos Esportes, que apesar de 

ser um importante conteúdo, não esgota as várias possibilidades que podem ser 

trabalhadas durante as aulas. 

Como pudemos perceber, menos da metade dos TCCs apresentados e aprovados 

na primeira turma de Licenciatura em Educação Física da UFVJM explicitaram relação 

com a Educação Básica, número que chama atenção, pois como acabamos de citar este é 

um curso de Licenciatura, e sua formação profissional está voltada para a Educação. 

Nessa categoria podemos destacar o brincar no recreio escolar, a psicologia da 

educação, a discussão da cidadania, a educação inclusiva, a educação infantil, o 

desenvolvimento humano, a musicalidade na escola, a capoeira através da musica, entre 

outros. 

Já os TCCs em que não existia relação explícita com a Educação Básica, 

observamos várias possibilidades para que os autores a tivessem feito, uma vez que 

estes trabalhos trouxeram assuntos que a escola necessita discutir, como a prevenção de 

lesões (através da execução de alongamentos, da hidratação, do uso de roupas 

adequadas, entre outros), a história do futebol, a importância da avaliação física e da 

prescrição individualizada de exercícios físicos, fatores de risco de doenças 
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cardiovasculares e a importância do estilo de vida saudável, o exercício físico na 

promoção da saúde, dentre outros. 

Consideramos fundamental neste trabalho, o fato das várias áreas de 

conhecimento da Educação Física serem dependentes umas das outras. Assim devemos 

concluir que a área de humanas não pode ser desviculada das demais áreas de 

conhecimento e vice-versa. 
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