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RESUMO 

 

Este estudo investigou as pesquisas desenvolvidas nos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) dos alunos da modalidade licenciatura do curso de Educação Física da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), no período do primeiro semestre de 

2010 até o primeiro semestre de 2018. Trata-se de uma pesquisa documental, com uma 

abordagem de caráter quantitativo e qualitativo, que teve como objetivo reconhecer as áreas 

em que cada um desses trabalhos foram desenvolvidos, relacionando esses com o Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física (PPC), identificando em quais 

dimensões esses trabalhos foram desenvolvidos. Através do levantamento desses dados 

obtivemos o resultado de 93 pesquisas relacionadas com a dimensão do conhecimento 

Histórico, Social e Educacional, em seguida 73 pesquisas na  dimensão do conhecimento 

Técnico-Instrumental, logo após 60 pesquisas na dimensão do conhecimento dos Temas da 

Cultura Corporal do Movimento, seguida de 47 pesquisas na dimensão do conhecimento 

Biológico e por último  44 pesquisas na dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico. 

Vale ressaltar que alguns trabalhos se encaixaram em mais de uma dimensão, não causando 

alteração nos resultados da pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Educação Física. Trabalho de conclusão de Curso. Projeto Pedagógico do 

Curso. Dimensões do conhecimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This study investigated the research developed in the Course Completion Works (TCC) of 

undergraduate students of the Physical Education course of the Federal University of the 

Jequitinhonha and Mucuri Valleys (UFVJM), in the period from the first semester of 2010 to 

the first semester of 2018. This is a documentary research, with a quantitative and qualitative 

approach, whose objective was to recognize the areas in which each one of these works were 

developed, relating them to the Pedagogical Project of the Degree in Physical Education 

(PPC) ), identifying in which dimensions these works were developed. Through the survey of 

these data we obtained the results of 93 research related to the dimension of Historical, Social 

and Educational knowledge, followed by 73 researches in the dimension of Technical-

Instrumental knowledge, soon after 60 researches in the knowledge dimension of the 

Movement's Body Culture Themes , followed by 47 researches in the dimension of Biological 

knowledge and finally 44 researches in the dimension of Didactic-Pedagogical knowledge. It 

is noteworthy that some papers fit into more than one dimension, not causing alteration in the 

results of the research. 

Key-words: Physical Education. Completion of course work. Pedagogical Project of the 

Course. Dimensions of knowledge. 
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 1. INTRODUÇÃO  

 

A Educação brasileira vem passando por momentos difíceis ao longo do tempo e 

junto a ela, a Educação Física Escolar. Podemos dizer que o desinteresse dos discentes, dos 

gestores e até mesmo dos políticos, traz grandes transtornos à área e às pessoas que nela 

atuam.   

Segundo João e Ribeiro (2018), pode se dar como um exemplo a Reforma do 

Ensino Médio, sancionada na data de 22 de Setembro de 2016, que se trata de um novo 

conjunto de diretrizes para esse segmento da educação, implementadas via medida provisória, 

onde a principal polêmica foi a retirada das disciplinas de educação física, artes, sociologia e 

filosofia, determinando que apenas português, matemática e inglês (como língua estrangeira) 

se tornassem disciplinas obrigatórias ao longo dos três anos do ensino médio.  

Atualmente, com o acesso às informações, notícias e reportagens, podemos 

perceber certo grau de desvalorização do diploma escolar. Pois, transformou-se na única meta 

do aluno, deixando em patamares inferiores a boa formação e o ensino de qualidade, onde a 

nota transpõe o saber. Segundo Finck (1999) 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, os diversos problemas relacionados à educação brasileira, 

revelam que a escola não está cumprindo sua função social. 

De acordo com Bueno (2001), a escola tem sido tratada grande parte das vezes, 

pela literatura especializada como uma instituição abstrata, ao passo que, muito tem sido 

escrito sobre uma escola genérica, que parece cumprir suas funções de forma homogênea, 

independente de sua origem e história, onde para o autor à escola foi delegada a função de 

formação das novas gerações em termos de acesso à cultura socialmente valorizada, de 

formação do cidadão e de constituição do sujeito social. 

Para que esse ambiente seja remodelado é de suma importância que os 

profissionais estejam dispostos e preparados para atuar na área, iniciando seus esforços no 

período de formação acadêmica, em estágios, cursos, projetos de extensão, de ensino e 

pesquisa, que são de extrema importância para sua formação pedagógica e crítica. 

Diante dessa situação, apontaremos alguns aspectos, onde o curso de licenciatura 

em Educação Física no Brasil sofre impacto direto nos seus trabalhos de pesquisa. Tais fatos 

são responsáveis para que muitos dos discentes ingressem no curso com outras perspectivas, 

em especial no mercado de trabalho voltado para o campo do bacharelado, onde acabam 
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direcionando essas pesquisas para outras áreas, como, fisiologia, treinamento de alto 

rendimento, áreas relacionadas à academia, entre outros, não estabelecendo qualquer relação 

com a educação física escolar, que é de fato a sua área de formação. 

Dessa forma, o presente trabalho objetiva investigar as pesquisas desenvolvidas 

nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos da modalidade licenciatura do Curso 

de Educação Física da UFVJM, no período do primeiro semestre de 2010 até o primeiro 

semestre de 2018, com foco principal em reconhecer as áreas em que cada um desses 

trabalhos foram desenvolvidos, relacionando tais com o Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Educação Física e identificando em quais dimensões do conhecimento cada 

trabalho foi desenvolvido. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar quais foram as áreas de estudo dos discentes do Curso de Licenciatura 

em Educação Física da UFVJM no desenvolvimento do TCC do primeiro semestre de 2010 

ao primeiro semestre de 2018. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

Compreender e relacionar os TCC´s estudados com as grandes áreas que constam 

no PPC de Licenciatura em Educação Física. 

Discutir quais as perspectivas de estudos dos discentes e identificar em quais 

dimensões do conhecimento essas pesquisas foram submetidas. 

Identificar os objetivos de cada Trabalho de Conclusão de Curso e separá-los 

conforme as dimensões do conhecimento abordadas no PPC. 

 

1.2 Metodologia  

 

Esse estudo trata-se de uma pesquisa documental de caráter quantitativo e 

qualitativo. A pesquisa contou com sua base de dados através dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC´s) dos alunos do curso de Educação Física da modalidade em Licenciatura da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Esses trabalhos se encontraram 
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disponíveis na versão impressa e digital no departamento de Educação Física da UFVJM. Os 

trabalhos utilizados para a realização da pesquisa foram produzidos pelos discentes do 

primeiro semestre de 2010 até o primeiro semestre de 2018. 

Para a realização dessa pesquisa foram utilizados 186 trabalhos, todos numerados 

conforme sua data de apresentação. Deixando bem claro que esses possuem uma numeração 

de 1 a 186. 

Todos os 186 TCC´s tiveram seus resumos lidos durante a pesquisa, com o intuito 

de identificar seus objetivos. Para que fosse possível a identificação das dimensões do 

conhecimento, um quadro foi criado com todas as 5 dimensões, e cada TCC ligado com sua 

área de estudo proposta no PPC. Vale ressaltar que alguns trabalhos se encaixaram em mais 

de uma dimensão, não causando nenhuma alteração nos resultados da pesquisa. 

Quando não foi possível identificar as dimensões do conhecimento apenas com a 

leitura do objetivo do trabalho, a sua introdução também foi lida, dando continuidade à leitura 

até que a dúvida fosse cessada e a área de estudo identificada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 História da UFVJM e do Curso de Educação Física  

 

Em 30 de setembro de 1953 foi criada a Faculdade de Odontologia de Diamantina 

(Faod), pelo diamantinense e governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

com objetivo de trazer pontos positivos e desenvolvimento para a região na qual a instituição 

está inserida, aumentando a oferta do ensino superior, divulgando e gerando do conhecimento, 

aplicação de novas tecnologias, trazendo e desenvolvimento social (PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI, 2016). 

Alguns anos depois, foi oficializada a Faculdade Federal de Odontologia de 

Diamantina (Fafeod), isso ocorreu no dia 17 de dezembro de 1960. Mais a frente, traçada na 

busca pela excelência em ensino e apoio à comunidade regional, tornou-se Faculdade Federal 

Integrada de Diamantina (Fafeid), no dia 4 de outubro de 2002, e ofertava, além do curso de 

Odontologia, os cursos de Farmácia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Agronomia, 

Engenharia Florestal e Zootecnia, nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências Agrárias 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI, 2016). 

  Fez-se Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

em 06 de setembro de 2005, tendo publicada a sua transformação no Diário Oficial da União 

no dia 08 de setembro de 2005. Conforme publicado em seu portal institucional, a missão da 

UFVJM é produzir e disseminar o conhecimento e a inovação integrando o ensino, a pesquisa 

e a extensão como propulsores do desenvolvimento regional.  

A missão da UFVJM, portanto, é: 

Promover o desenvolvimento científico, econômico e sócio-cultural da sua região, 

assegurando o ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

respeitando a natureza, inspirado nos ideais da democracia, da liberdade e da 

solidariedade (UFVJM, 2012, p. 14). 

 

Nessa mesma perspectiva, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFVJM 

apresenta como sua missão a seguinte mensagem:  

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 (UFVJM, 2011, p.3).  

 

 Já a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFVJM desenvolve um 

conjunto de atividades administrativas e pedagógicas, direcionadas aos Cursos de Graduação. 

A PROGRAD é responsável pela política do ensino de graduação e pelo gerenciamento do 

http://www.ufvjm.edu.br/
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sistema acadêmico (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Disponível em: 

<http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica>. Acesso em: 28 de mar. 2019). 

 De acordo com Geralda (2016), a UFVJM, inserida nos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, contribuiu e contribui muito para o desenvolvimento não só da nossa região como 

também de outras regiões de nosso país e, provavelmente, levará a outros países os 

conhecimentos buscados pelos alunos vindos também do exterior. Atualmente, a 

Universidade é bastante procurada, uma vez que recebe alunos de diversas regiões, de 

diferentes estados, e participa de convênios internacionais, o que lhe proporciona uma maior 

visibilidade. 

 No ano de 2006, novos cursos iniciaram-se na instituição, tais como; os cursos de 

Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Licenciatura), Química (Licenciatura), 

Sistemas de Informação e Turismo, todos esses instalados no Campus na cidade de 

Diamantina, MG. 

Segundo Niquini (2016), o curso licenciatura em Educação Física UFVJM teve 

início no ano de 2006 e localiza-se na cidade de Diamantina/MG visando formar profissionais 

críticos e criativos, com sólida formação, abrangendo a compreensão da realidade e 

conhecimentos gerais e específicos da Educação Física para estabelecer relação com as áreas 

de intervenção profissional, no âmbito da educação escolar, da saúde, do lazer e do esporte, 

com competência técnica, humana e científica. 

Vale ressaltar que após 8 (oito) anos de existência do curso de licenciatura, 

ocorreu a reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP), no ano de 2014, implantando 

assim a modalidade: bacharelado em Educação Física. 

No site da Universidade é possível acessar o projeto pedagógico do curso de 

Educação Física (Licenciatura) onde tal apresenta os parâmetros norteadores do curso 

trazendo alguns tópicos, possibilitando a compreensão do curso e quais suas principais 

funções, como: 

 Objetivos do Curso:  

 Garantir a formação de profissionais de ensino que aliem os conhecimentos e 

instrumentos específicos de sua área a uma ampla e consistente visão crítica da 

realidade humana, social, política e econômica da região e do país. 

 Garantir a apropriação e construção de conhecimentos e técnicas que permitam 

uma atuação crítica e de excelência na área da Educação Física. 

 Contribuir para a promoção da saúde e manutenção da qualidade de vida das 

pessoas, principalmente, as das regiões onde está inserida a Universidade. 

 Prestar serviços à população, visando beneficiá-la com projetos de extensão, 

projetos de pesquisa científica e tecnológica e seus resultados (DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Disponível em: 

<http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica>. Acesso em: 28 de mar. 2019). 

 

http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica%3e.%20Acesso%20em:%2028%20de%20mar.%202019
http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica%3e.%20Acesso%20em:%2028%20de%20mar.%202019
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Perfil do profissional: 

 Espera-se que o profissional formado pelo Curso de Educação Física da UFVJM 

tenha a compreensão crítica da realidade, da área de conhecimento da Educação 

Física abrangendo as dimensões político-social, ético-moral, técnico-profissional e 

científica, considerando a mediação com seres humanos historicamente situados. 

 O profissional deverá possuir uma formação básica sólida, com adequada 

fundamentação teórico-prática, que inclua conhecimento da diversidade das 

disciplinas de Educação Física, além de apresentar uma conduta ética. 

 Consciente de seu papel na sociedade e da sua responsabilidade como educador, 

esse profissional deverá estar apto a atuar em diferentes níveis de ensino, podendo 

participar de programas de Pós-Graduação, exercer atividade de pesquisa e outras. 

 Exige-se, pois, o domínio de competências e habilidades, tais como as que se 

seguem (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Disponível em: 

<http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica>. Acesso em: 28 de mar. 2019). 

 

Competências e habilidades: 

 Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da 

Educação Física e os das ciências afins. 

 Pesquisar, analisar e avaliar a realidade social criticamente.  

 • Intervir acadêmica e profissionalmente de forma adequada nos diferentes níveis 

de ensino da Educação Básica. 

 Diagnosticar os diferentes interesses, expectativas e necessidades da sociedade 

relativos ao campo das práticas corporais e neles intervir de forma a oportunizar a 

prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

 Participar, assessorar, liderar e gerenciar equipes multidisciplinares. 

 Conhecer, dominar, produzir, selecionar e avaliar os efeitos da aplicação de 

diferentes técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias para 

intervenção nos diferentes níveis da Educação Básica e em outras atividades da área. 

 Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a 

ampliar e diversificar as fontes de produção e de difusão de conhecimentos 

específicos e das áreas afins, com o propósito de contínua atualização e produção 

acadêmico-profissional. 

 Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de 

áreas afins mediante a análise crítica da literatura especializada. 

 Selecionar, analisar e propor bibliografias e programas para o ensino da Educação 

Física adequados a diferentes níveis da Educação Básica. 

 Participar de grupos de discussão para proposição de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão nos diferentes níveis de ensino, além de discutir propostas 

(DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Disponível em: 

<http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica>. Acesso em: 28 de mar. 2019). 

 

Proposta Pedagógica:      

O Curso de Graduação – Licenciatura em Educação Física da UFVJM, tomando 

como referência os seus objetivos e perfil almejado, para o egresso, adota como pressupostos 

teóricos metodológicos os seguintes princípios:   

 Apropriação crítico-investigativo do conhecimento, considerando o caráter da 

descoberta e da curiosidade científica num processo contínuo de reformulação das 

práticas e dos saberes;   

 Abordagem Interdisciplinar do conhecimento, buscando dialogar com as diferentes 

matrizes científicas que dão sustento aos saberes relacionados a área e compor uma 

equipe docente articulada e em consonância com a Interdisciplinaridade;   

 A indissociabilidade entre teoria e prática e articulação entre conhecimentos de 

formação ampliada e específica, entendendo que a teoria se constitui em uma prática 

dotada de certa especificidade e que toda prática se constitui a partir de uma teoria 

http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica%3e.%20Acesso%20em:%2028%20de%20mar.%202019
http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica%3e.%20Acesso%20em:%2028%20de%20mar.%202019
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(mesmo que não sistematicamente) buscando dialogar com os diversos saberes que 

compõem a práxis pedagógica;   

 Articulação entre o Ensino a Pesquisa e a Extensão, almejando a consolidação do 

tripé que caracteriza e identifica a Universidade;   

    O rigor cientifico e a conduta ética no tratamento teórico – prático, em relação a 

todos os componentes curricular resultados (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA. Disponível em: <http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica>. Acesso 

em: 28 de mar. 2019).  

 

2.2 Um pouco sobre a Educação Física  

 Ocupando um espaço expressivo na vida do ser humano, o culto ao corpo sempre 

se fez presente. Desde os primórdios da civilização, a educação física assim chamada hoje, já 

apresentava suas raízes históricas nas áreas do conhecimento. Força, beleza e práticas 

corporais têm linhas traçadas e distintas nos tempos e estilos de vida de sociedades incomuns, 

a centenas de anos. 

Para Ramos (1982) a mais antiga notícia sobre a Educação Física em terras 

brasileiras data o ano de sua descoberta, 1500, onde Pero Vaz de Caminha, que em uma de 

suas cartas, relatou indígenas dançando, saltando, girando e se alegrando ao som de uma gaita 

tocada por um português.  

Segundo Gutierrez (1972), de modo geral, sabe-se que as atividades físicas 

realizadas pelos indígenas no período do Brasil colônia, estavam relacionadas a aspectos da 

cultura da época. Tendo como características elementos de cunho natural (como brincadeiras, 

caça, pesca, nado e locomoção), utilitário (como o aprimoramento das atividades de caça, 

agrícolas.), guerreiras (proteção de suas terras); recreativo e religioso (como as danças, 

agradecimentos aos deuses, festas, encenações.)   

Posteriormente, ainda no período colonial, criada na senzala, sobretudo no Rio de 

Janeiro e na Bahia, surge a capoeira, atividade ríspida, criativa e rítmica que era praticada 

pelos escravos (Ramos, 1982). Consequentemente, podemos destacar que os primeiros 

elementos da Educação Física no Brasil foram realizados pelos indígenas e escravos. 

   Em 1823, Joaquim Antônio Serpa, elaborou o “Tratado de Educação Física e 

Moral dos Meninos”. Esse tratado postulava que a educação englobava a saúde do corpo e a 

cultura do espírito, e considerava que os exercícios físicos deveriam ser divididos em duas 

categorias: 1) os que exercitavam o corpo; e 2) os que exercitavam a memória (GUTIERREZ, 

1972). 

O Início da Educação Física escolar no Brasil, inicialmente denominada 

Ginástica, ocorreu oficialmente com a reforma Couto Ferraz, em 1851 (RAMOS, 1982).    

http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica%3e.%20Acesso%20em:%2028%20de%20mar.%202019
http://www.ufvjm.edu.br/cursos/educacao-fisica%3e.%20Acesso%20em:%2028%20de%20mar.%202019
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Em 1940, com a consolidação do movimento esportivo, a Educação Física no 

interior da escola passa a ser conhecimento de ensino predominante. As aulas começam a ser 

compreendida como um local para o treinamento esportivo, acompanhando um modelo 

baseado nos métodos de treino ditados pela fisiologia. 

A década de 80 foi um dos momentos marcantes da história da Educação Física 

brasileira, em que, de forma mais sistematizada, desencadeou-se um movimento de crítica às 

abordagens teórico-metodológicas, e respectivas práticas pedagógicas, dominantes na área até 

então – as abordagens biológico-funcional e técnico-esportivo (RESENDE, 2006).   

Em 1996, com a reformulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é 

ressaltada a importância da articulação da Educação Física entre o aprender a fazer, o saber 

por que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber (BRASIL, 1997).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) também concebem a Educação 

Física como componente curricular responsável por introduzir os indivíduos no universo da 

cultura corporal que contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela 

sociedade a respeito do corpo e do movimento, “com finalidade de lazer, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção 

da saúde” (BRASIL, 1997, p. 27) 

De forma geral, os PCNs trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõe 

um relacionamento com grandes problemas da sociedade brasileira, sem, no entanto, perder 

de vista o seu papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal. Os PCNs buscam a 

contextualização dos conteúdos da Educação Física com a sociedade que estamos inseridos, 

devendo à Educação Física ser trabalhada de forma interdisciplinar, transdisciplinar e através 

de temas transversais, favorecendo o desenvolvimento da ética, cidadania e autonomia 

(SOARES, 2012). 

Segundo Soares (1996): 

A Educação Física Escolar tal como a concebemos hoje - como matéria de ensino - 

têm suas raízes na Europa de fins do século XVIII e início do século XIX. Com a 

criação dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, a Ginástica, nome primeiro 

dado à Educação Física e com caráter bastante abrangente (SOARES, 1996, p.6). 

 

2.3 Formação do professor e a importância da Educação Física Escolar 

 

Para Dias Sabino (2004), a educação superior tem sido considerada uma 

instituição que produz conhecimentos e forma cidadãos para as práticas da vida social e 

econômica em benefício da construção de nações livres e desenvolvidas. 
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Bracht et. al. (1992) diz que 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. O termo currículo origina-se da 

palavra latina Scurrere, com o sentido de correr, de um percurso a ser seguido ou, até mesmo, 

como uma pista de corrida (GOODSON, 1995). 

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. Para Niquini et. al. (2006, p.9) 

O curso de licenciatura em Educação Física dessa Universidade foi estruturado à luz 

das necessidades regionais e dos aspectos legais que orientam a profissão. A 

organização curricular proposta para o curso busca articular as unidades de 

conhecimento em dois eixos: formação ampliada e formação especifica. Na 

formação ampliada enfatiza-se a dimensão do conhecimento relativa à produção do 

conhecimento científico e tecnológico. Na formação específica enfatiza- se o 

conhecimento da cultura corporal de movimento em suas dimensões biológicas, 

sociais, técnico-instrumentais e didático-pedagógicas, desdobradas em disciplinas 

que constam na Estrutura curricular (NIQUINI et. al., 2006, p.9). 

 

Para Soares (1996), a aula de Educação Física é um lugar de aprender coisas e não 

apenas o lugar onde àqueles que dominam técnicas rudimentares de um determinado esporte 

vão “praticar” o que já sabem, enquanto aqueles que não sabem continuam no mesmo lugar.  

De acordo com Betti e Zulliani (2002) é tarefa da Educação Física preparar o 

aluno para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os demais componentes 

da cultura corporal em sua vida, para deles tirar o melhor proveito possível. 

Os autores ainda ressaltam que a Educação Física deve assumir a responsabilidade 

de formar um cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante das novas formas da cultura 

corporal de movimento de academia, as práticas alternativas, etc. O aluno poderá entender e 

vivenciar o seu aprendizado, levando-o, portanto, a uma mudança de comportamento e 

assumir novas atitudes. 

A Educação Física, para ser reconhecida como um componente curricular tão 

importante quanto os outros, deve apresentar objetivos claros e um corpo de conhecimentos 

específicos e organizados, cuja aprendizagem possa colaborar para que os objetivos da 

educação escolar sejam alcançados (FREIRE, 1999). 

Para Silva (2012): 

A principal função do professor de educação física escolar é investigar como os 

grupos sociais se expressam pelos movimentos, criando esportes, jogos, lutas, 

ginásticas, brincadeiras e danças, entendendo as condições que inspiraram essas 



21 

 

criações e experimentá-las, refletindo sobre quais alternativas e alterações são 

necessárias para vivenciá-las no espaço escolar. Outro aspecto que merece destaque 

é em relação à dinamização do trabalho dos professores, que devem fazer com que a 

matéria ou conteúdo ministrado em uma determinada aula seja interessante e atraia 

os alunos num processo de investigação e questionamentos a respeito do que está 

sendo trabalhado, tendo objetivos e finalidades definidas. Na escola, o professor é 

quem deve determinar o caráter da dinâmica coletiva (competitivo ou recreativo, 

regras mais ou menos flexíveis) de acordo com as características do grupo (SILVA 

2012, p.1). 

 

Porém, antes de ser incorporado ao ambiente escolar o discente passa por uma 

fase de preparação que, segundo Niquini (2016), a trajetória do licenciando envolve várias 

questões curriculares que perpassam pelas experiências pessoais, práticas durante os estágios, 

reflexões dentro da sala de aula e construção do conhecimento a partir da realidade. Neste 

processo o discente vai criando familiaridade com os objetos de estudo bem como vai 

direcionando suas vontades de pesquisar, envolver e futuramente trabalhar. 

Neste sentido, deixamos claro que a formação profissional deve ser considerada 

como uma integração de diferentes elementos e não só como consequência direta da formação 

profissional "Científica" oferecida nos bancos da Universidade. Este aspecto é na verdade 

muito mais complexo e pode ser compreendido em distintas perspectivas (DARIDO, 1995). 

No que diz respeito às finalidades da Educação Física, o CBC (Conteúdo Básico 

Comum) considera necessário que se discuta a Educação Física através da proposta da 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) para a educação 

no século XXI, redimensionando suas finalidades a partir de quatro pilares. São eles: aprender 

a conhecer e a perceber; aprender a conviver; aprender a viver; aprender a ser (MINAS 

GERAIS, 2005). 

Segundo o Currículo Básico Comum de Minas Gerais (2005) é através de 

vivências corporais e interações sociais éticas que o aluno: 

• 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 (Currículo Básico Comum de 

Minas Gerais, 2005, p. 17). 
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2.4 Surgimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Referindo-se a um amplo campo de ações, tais como interesse básico o 

movimento humano, compreendemos que a Educação Física pode ser tratada por diferentes 

perspectivas, onde surgem os trabalhos de conclusão de curso (TCC´s) que comumente estão 

associados aos temas de interesse dos discentes, muitas vezes ligados as suas experiências e 

vivências ao longo do período acadêmico 

 O trabalho de conclusão de curso (TCC) constitui-se de atividade curricular, 

devendo ser elaborado em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidas pela 

instituição e sob orientação de um professor. Trata-se de uma atividade acadêmica obrigatória 

e condição imprescindível à obtenção do diploma de graduação, segundo o Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Educação Física da UFVJM. 

Vale ressaltar que uma das normas dos cursos de graduação da UFVJM, consta 

que: 

 

Art. 1-  O TCC consiste na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do Curso, como resultado do 

trabalho de pesquisa, investigação científica ou extensão, sob a forma e modo de 

execução previstos em resolução específica (CONEPE. Resolução n.22. Estabelece 

as normas para o Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, 2017). 
  

Durante a vida acadêmica o estudante tem acesso a várias disciplinas, às quais seu 

trabalho deve ser necessariamente relacionado. Sendo sustentadas pelas referências 

bibliográficas, a linguagem e toda informação em discussão deve seguir os padrões 

acadêmicos formais. O TCC está diretamente associado ao fato do estudando estar preparado 

para desenvolver um trabalho demonstrando suas habilidades e competências de caráter 

investigativo, reflexivo e crítico, onde possibilita ao aluno a oportunidade de discutir e 

apresentar soluções para os problemas encontrados em sua área de atuação profissional 

revelando seu domínio a respeito da Educação Física. 

Portanto, aspirando os 13 anos de criação do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFVJM, o presente estudo teve como objetivo reconhecer as áreas em que cada um 

dos trabalhos de conclusão de curso foi desenvolvido, relacionando-as dentro das dimensões 

do conhecimento propostas no PPC da Educação Física. 

É de suma importância compreender as áreas nas quais os trabalhos de conclusão 

de curso se desenvolveram, pois, assim temos controle de quais dimensões do conhecimento 

os discentes aprofundaram seus estudos, tornando mais fácil a compreensão de futuras 

pesquisas e até mesmo de estudos dentro próprio departamento com intuito de melhorias 
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estudantis, tais como novas pesquisas cientificas, aumento de carga horaria em algumas 

disciplinas, entre outros.  

2.5 As Dimensões do conhecimento do PPC de licenciatura em Educação Física 

 

Um dos principais objetivos desse trabalho é relacionar os TCC´s estudados com 

as grandes áreas que constam no PPC de Licenciatura em Educação Física. Desde então foram 

realizados estudos em cima dessas áreas, mais conhecidas como dimensões do conhecimento, 

tais citadas logo a baixo. 

 Com base nas necessidades regionais, o curso de licenciatura em Educação Física 

da UFVJM foi estruturado e organizado a partir de unidades de conhecimento entre dois 

eixos: formação ampliada e formação específica. 

Para Niquini (2006), a formação ampliada enfatiza a dimensão do conhecimento 

relativa à produção do conhecimento científico e tecnológico. Na formação Específica o foco 

é o estudo das distintas manifestações clássicas e emergentes da cultura corporal de 

movimento humano. 

Na formação Ampliada temos as seguintes dimensões: 

Dimensão do conhecimento Histórico, Social e Educacional (HSE). Esta 

contempla as disciplinas de 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), 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 necessária 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 (NIQUINI, 

et. al. 2006, p.17). 

 

A Dimensão do conhecimento Biológico (BIO), compreende as disciplinas de 

Crescimento e Desenvolvimento Humano, Anatomia Humana, Fisiologia Humana e 

Bioquímica. Para Niquini et. al. (2006): 

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 
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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 (NIQUINI, et. al. 2006, p.18). 

  

A Dimensão do conhecimento Técnico-Instrumental (TI), está associada às 

disciplinas de 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): 

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 

Educação Física: treinamento esportivo, aprendizagem motora, Educação Física para 

portadores de necessidade especiais e outros (NIQUINI, et. al. 2006, p.18). 

 

Na formação Específica temos as dimensões: 

A Dimensão dos Temas da Cultura Corporal do Movimento (CCM), que está 

associada às disciplinas de Atletismo, Voleibol, Basquetebol, Futebol, Handebol, Ginástica I e 

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

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 (NIQUINI, et. 

al. 2006, p.19).  

 

E por fim, a Dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico (DP), que está 

associada às disciplinas de Metodologia do Ensino, Metodologia do Ensino da Educação 

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

Enquanto área de conhecimento destinada ao ensino e aprendizagem de práticas 

corporais, é fundamental para o profissional de Educação Física, a compreensão dos 

processos didático-pedagógicos para a organização do seu ofício de ensinar pessoas 

a aprender, treinar, pensar, desenvolver, melhorar, criar, aprimorar práticas da 

cultura corporal de movimento. 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 (NIQUINI, et. al. 2006, p.19). 
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3. RESULTADOS E ANÁLISE   

 

Primeiramente, verificamos todas as pesquisas e todos os objetivos foram lidos e 

arquivados. Desta forma, foi possível identificar em quais as dimensões do conhecimento os 

TCC´s se encaixariam. 

 Veremos no quadro 1 as dimensões do conhecimento e os TCC-s relacionados 

a essas. São essas, as dimensões do conhecimento Histórico, Social e Educacional (HSE), 

dimensão do conhecimento Biológico (BIO), dimensão do conhecimento Técnico-

Instrumental (TI), dimensão dos Temas da Cultura Corporal do Movimento (CCM) e 

dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico (DP).      

 Durante a pesquisa tivemos alguns problemas em relação a encontrar os 

materiais (TCC´s) no site e no departamento de Educação Física, devido alguns dos alunos 

não enviarem seus trabalhos para a coordenação. Com isso, precisamos recorrer em mandar e-

mail para esses discentes solicitando que enviassem o trabalho por e-mail. Após recolhermos 

todo o material, demos início a leitura de todos os resumos, onde foi o nosso foco principal. 

Ao lermos o resumo de cada pesquisa, extraímos o objetivo do trabalho, com a 

intenção de descobrir qual era a área de estudo do discente, no caso as dimensões do 

conhecimento. Logo após verificarmos qual a área de estudo e em qual dimensões se 

encaixavam, passávamos essas informações para um quadro, o qual fica as dimensões do 

conhecimento e os trabalhos de conclusão de curso relacionado a elas. É necessário deixar 

claro que a interpretação dos trabalhos juntamente com cada dimensão foi realizada através do 

ponto de vista dos pesquisadores dessa pesquisa. Outras pessoas podem ter visões diferentes, 

ligando os TCC´s a outras dimensões. 

Na próxima página apresentamos o quadro 1 com todas as dimensões do 

conhecimento e os trabalhos de conclusão de curso selecionados, cada um relacionado com 

sua dimensão. 
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QUADRO 1: As Dimensões do conhecimento e os trabalhos de conclusão de curso 

relacionado a elas. 

 

Dimensão do 

conhecimento Histórico, 

Social e Educacional 

(HSE). 

2,3,5,6,7,8,9,11,13,17,25,26,27,28,32,34,38,44,46,48, 

49,51,54,55,56,57,61,62,63,64,72,74,76,77,82,85,86,88, 

89,90,91,94,95,96,98,99,102,103,104,106,112,113,114, 

117,118,119,120,121,123,125,126,128,129,130,133,135, 

136,140,141,146,147,149,150,151,152,153,154,156,157, 

159,165,166,168,169,170,175,176,177,178,179,181,186 

Dimensão do 

conhecimento  

Biológico 

 (BIO) 

1,4,11,13,15,16,18,19,20,22,23,24,26,29,30,31,33,35, 

37,41,43,47,55,69,75,78,79,80,82,83,88,96,97,105,108, 

109,124,127,132,134,144,148,159,161,167,176,185 

Dimensão do 

conhecimento  

Técnico-Instrumental 

(TI) 

1,4,8,9,13,15,16,18,19,20,22,23,24,28,29,30,31,32,33, 

35,36,37,39,40,41,43,45,47,50,53,58,59,60,69,75,78,79, 

80,83,85,92,93,95,96,97,105,107,108,110,112,121,122, 

127,128,132,134,137,138,142,144,148,158,161,162,166, 

167,169,171,182,185 

Dimensão dos Temas da 

Cultura Corporal do 

Movimento  

(CCM) 

1,3,7,12,14,15,20,21,23,26,27,31,38,39,42,46,47,49,52, 

56,65,66,67,68,70,71,84,87,89,93,94,99,100,101,102, 

103,111,113,115,116,124,131,137,139,143,145,146,150, 

155,160,164,165,173,174,176,180,181,182,183,184, 

Dimensão do 

conhecimento  

Didático-Pedagógico 

(DP) 

5,6,8,10,21,25,26,38,44,62,65,66,72,73,74,76,81,84,100, 

101,106,107,110,113,114,116,117,124,131,139,140,151,

153,156,157,159,163,165,169,172,173,176,178,186 
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O gráfico 1 retrata a quantidade de TCC´s encontrados dentro de cada dimensão do 

conhecimento: 

 

 

Gráfico 1- Quantidade de trabalhos de conclusão de curso de Educação Física Licenciatura da 

UFVJM no período de 2010 a 2018, identificados e relacionados conforme as dimensões do 

conhecimento propostas pelo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 

Física (PPC). HSE= Dimensão do conhecimento Histórico, Social e Educacional; TI= 

Dimensão do conhecimento Técnico-Instrumental; CCM=  Dimensão dos Temas da Cultura 

Corporal do Movimento; BIO= Dimensão do conhecimento Biológico; DP= Dimensão do 

conhecimento Didático-Pedagógico. 

 

De acordo com o gráfico acima 93 dos trabalhos produzidos tiveram relação com a 

Dimensão do conhecimento Histórico, Social e Educacional; 73 com a Dimensão do 

conhecimento Técnico-Instrumental; 60 com a  Dimensão dos Temas da Cultura Corporal do 

Movimento; 47 com a Dimensão do conhecimento Biológico e 44 com a Dimensão do 

conhecimento Didático-Pedagógico.  
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4. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa busca chamar a atenção para a importância da diversidade entre as áreas 

de conhecimento dentro do campo da Educação Física, tornando o discente mais crítico e 

capacitado, dando-lhe capacidade para ir além daquilo que o senso comum pense, 

convencendo os alunos e a escola que a Educação Física ultrapassa o eixo dos Esportes, que 

apesar de ser importantíssimo, não são a única alternativa, há outros temas que capacitam o 

professor, lhe dando autonomia para trabalhar em diversas áreas do saber, dentro da sua área 

de atuação. 

Podemos observar que um dos fatores positivos deste trabalho tenha sido analisar 

TCC´s de várias áreas de estudo, passando por diversos campos de atuação, nos mostrando 

que durante a formação acadêmica as turmas de 2010 a 2018 estudaram e desenvolveram 

pesquisas nos mais diversos campos do conhecimento.  

Através da leitura de todos os trabalhos conseguimos compreender um pouco mais 

quais as áreas de estudos desses discentes, quais seus os interesses, finalidades e objetivos, 

logo após separando esses trabalhos dentro das dimensões do conhecimento propostas no 

PPC.  

Nesse cenário os dados coletados evidenciaram trabalhos relacionados com diversas 

dimensões do conhecimento. Como dito anteriormente um tcc pode ser relacionado com uma 

ou mais dimensões. Ao separarmos todas as pesquisas obtivemos um resultado de 93 tcc´s 

relacionadas com a dimensão do conhecimento Histórico, Social e Educacional, a qual 

compreende as bases das ciências humanas e sociais, que problematizam questões relativas à 

inserção do homem no seu contexto global, desvelando as determinações socioculturais que a 

definem. As bases fundamentais para este tópico são: a história, a sociologia, a filosofia e a 

psicologia (NIQUINI,2006). 

Em seguida 73 trabalhos produzidos com relação na dimensão do conhecimento 

Técnico-Instrumental. 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. Essas pesquisas tiveram associação com às 

disciplinas de 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 (NIQUINI,2006). 
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 Logo após, 60 trabalhos na dimensão do conhecimento dos Temas da Cultura 

Corporal do Movimento. 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.  No currículo 

do curso estão selecionadas as manifestações consideradas de maior necessidade para o perfil 

do profissional e o campo de atuação, articulado à formação do corpo docente do curso. 

Foram produzidas pesquisas associadas às disciplinas de Atletismo, Voleibol, Basquetebol, 

Futebol, Handebol, Ginástica I e II, Danças, Atividades Aquáticas e Lutas (NIQUINI,2006). 

Em seguida de 47 pesquisas na dimensão do conhecimento Biológico. 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. Compreende as disciplinas de Crescimento e Desenvolvimento 

Humano, Anatomia Humana, Fisiologia Humana e Bioquímica (NIQUINI,2006). 

E por último 44 pesquisas na dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico. 

Enquanto área de conhecimento destinada ao ensino e aprendizagem de práticas corporais, é 

fundamental para o profissional de Educação Física, a compreensão dos processos didático-

pedagógicos para a organização do seu ofício de ensinar pessoas a aprender, treinar, pensar, 

desenvolver, melhorar, criar, aprimorar práticas da cultura corporal de movimento. Está 

associada às disciplinas de Metodologia do Ensino, Metodologia do Ensino da Educação 

Física, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I, II e III (NIQUINI,2006). 

Podemos observar que com o passar dos anos o curso de Educação Física Licenciatura 

da UFVJM acompanhou o crescimento da universidade e expandiu seus horizontes, 

diversificando suas pesquisas e dialogando com diversos tipos de conhecimento. 

Através desse estudo foi constatado que no período de 2010 a 2018 o maior número de 

trabalhos apresentados envolvia a dimensão do conhecimento Histórico, Social e Educacional, 

em seguida da dimensão do conhecimento Técnico-Instrumental, logo após a dimensão do 

conhecimento dos Temas da Cultura Corporal do Movimento, seguido da dimensão do 

conhecimento Biológico e por último a dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico.  

 Após o levantamento de todos os dados, pudemos perceber um fato curioso: 

menos da metade dos TCC´s apresentados de 2010 a 2018 pelas turmas de Licenciatura em 
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Educação Física da UFVJM tiveram relação com a Educação Física Escolar, que no caso é 

seu principal meio de atuação.  

Mesmo que o foco principal da nossa pesquisa não tenha sido analisar a 

quantidade de TCC´s relacionados e não relacionados com a Educação Física Escolar, 

achamos conveniente deixar esse resultado no nosso trabalho, conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO 2 - Trabalhos relacionados e não relacionados com a Educação Física 

Escolar. 

TRABALHOS RELACIONADOS 

COM A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

TRABALHOS NÃO RELACIONADOS 

COM A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

02,05,06,08,09,10,11,14,21,22,24,25,26,28,30,31,32,34

,38,40,42,48,51,52,59,62,63,64,65,66,72,73,74,76,81,8

2,84,94,96,98,99,100,101,102,104,106,107,109,110,11

2,113,114,116,117,118,120,121, 

124,125,130,131,133,135,136, 137,138,139,140, 

143,146,151,152,153,154,156,157,159,163,168, 

169,171,172,173,175,176,177,178,179,184,186 

 

01,03,04,07,12,13,15,16,17,18,19,20,23,27,29,3

3,35,36,37,39,41,43,44,45,46,47,49,50, 

53,54,55,56,57,58,60,61,67,68,69,70,71,75, 

77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 

95,97,103,105,108,111,115,119,122,123, 

126,127,128,129,132,134,141,142,144,145, 

147,148,149,150,155,158,160,161,162,164, 

165,166,167,170,174,180,181,182,183,185 

          

O gráfico 2 retrata o percentual de TCC´s relacionados e não relacionados com a 

educação física escolar: 

 

 

 

Gráfico 2 – Percentual de trabalhos de conclusão de curso relacionados e não 

relacionados com a educação física escolar.   
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Por mais que os discentes estejam se formando no curso na modalidade de 

licenciatura, o qual tem a função de atuar no ambiente escolar, apenas 90 trabalhos (48,4%) 

das pesquisas tiveram relação direta com a educação física escolar e 96 trabalhos (51,6%) não 

tiveram relação direta com a educação física escolar. 

 Dentro daqueles que se ligam à educação física escolar temos áreas da psicologia 

da educação, educação inclusiva, lazer na escola, educação infantil, o desenvolvimento 

humano, bullying, dança e musicalidade na escola, discussão sobre gêneros e cidadania, 

capoeira, lutas e esportes na escola, entre outros. 

Já os TCCs os quais não há relação direta com a educação física escolar, 

observamos pesquisas ligadas na modalidade do Bacharelado, tais como temas da fisiologia, 

treinamento esportivo, prevenção de lesões nos esportes, esporte de alto rendimento, história 

de alguns esportes como futebol, basquetebol e voleibol, fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, o exercício físico na promoção da saúde do idoso, suplementos alimentares, 

entre outros.  

Contudo, consideramos que nenhum trabalho é completo, buscamos solucionar 

nossas dúvidas e investigar nossos objetivos da forma mais clara e especifica possível. O 

objetivo desse trabalho foi compreender de qual forma as dimensões do conhecimento foram 

estudadas nos últimos anos, deixando claro a diversidade de trabalhos produzidos. 

Decorrente dessa pesquisa outros estudos podem ser iniciados, como por exemplo 

os motivos da defasagem nos trabalhos ligados a licenciatura e voltados para o campo do 

bacharelado, no caso dentro da modalidade da Licenciatura, com propósito de auxiliar os 

discentes a escolherem sua área de formação antes de entrarem para o ensino superior. Pois, 

ainda há uma grande dúvida sobre a licenciatura e o bacharelado, e com novos estudos na área 

a vida do futuro discente se tornará mais fácil ao prestar um vestibular, lhe dando suporte e 

discernimento para realizar sua escolha antes mesmo de entrar para a universidade. 
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