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Resumo: A pesquisa teve como objetivo apresentar as dinâmicas curriculares da 
Licenciatura em Educação Física (EF) nas modalidades presencial e a distância (EaD). 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando livros, teses, dissertações 
e artigos, tanto impressos como digitais. Encontrou-se que as reformas causaram 
impactos a partir de novos ordenamentos legais, principalmente sob a égide do CNE. 
A proposta do curso de Licenciatura em EF não faz distinção entre as modalidades 
presencial e a distância, buscando solidificar a estrutura curricular a partir dos vários 
tipos de conhecimentos comuns e específicos, de áreas afins, de habilitações, pedagógicos 
e complementares. EF a distância tem sua própria identidade, exige abordagens 
diferenciadas daquelas tradicionalmente pensadas para as aulas presenciais. A educação 
nos ambientes virtuais tem a separação física, abrindo novas possibilidades para a busca 
de mais competência, atualização e desenvolvimento do autoaprendizado. Há criação 
de novas funções na estrutura didático-pedagógica: professor autor, professor formador, 
orientador acadêmico e tutor presencial. Tais inovações proporcionam avanços em 
letramento digital, flexibilidade do tempo/horário para estudos, melhoria da comunicação 
e da escrita, desenvolvimento da autonomia, além da democratização do acesso ao Ensino 
Superior.
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Physical Education – Licenciature Presential 
EaD and its curricular dynamics
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Abstract: The research had as objective to present the curricular dynamics of 
physical education (EF) degree in the presential and distance modalities - EaD. For 
this, a bibliographical research was carried out using books, theses, dissertations, 
both printed and digital articles. It was found that the reforms caused impacts 
from new legal systems, mainly under the aegis of the CNE. The proposal of the 
licentiate course in EF does not distinguish between the presential and distance 
modalities, seeking to solidify the curricular structure from the various types of 
common and specific knowledge, related areas, qualifications, pedagogic and 
complementary. EF modalities EaD has its own identity, it requires different 
approaches from those traditionally designed for presential classes. Education 
in virtual environments has physical separation, opening new possibilities for 
the search for more competence, updating and acquisition of self-learning. The 
creation of new functions in the didactic-pedagogical structure: teacher author, 
teacher educator, academic advisor and presential tutor. Such innovations provide 
advances in digital literacy, flexibility of time/schedule for studies, improved 
communication and writing, autonomy development and democratization of 
access to higher education.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem como temática central a dinâmica curricular 
e está limitado às questões do curso de Educação Física (EF) nas 
modalidades presencial e a distância (EaD). A escolha desse tema 
relaciona-se ao percurso acadêmico e não há interesse comparativo 
no tocante à eficácia de ambas modalidades, mas é preciso destacar 
que a dinâmica curricular da EF está se articulando e possibilitando 
a realização de uma prática interdisciplinar capaz de aprimorar a 
formação integral do futuro professor de EF, contribuindo para sua 
formação individual e cidadã.

Entende-se que a EF, como componente curricular, precisa 
se articular às demais disciplinas escolares com o objetivo de de-
senvolver e aprimorar a educação integral do aluno, contribuindo 
para sua formação como indivíduo e cidadão; porém, deve também 
manter sua identidade, usufruindo o seu espaço como disciplina em 
situação de igualdade com as demais, atuando de forma consciente 
na organização escolar, colaborando para os processos pedagógicos 
e de gestão. Desenvolver uma prática nesses moldes confirma a EF 
como possuidora de sua própria especificidade, sem se subordinar 
às outras disciplinas escolares.

Ao abordar ou pensar a EF, imediatamente se é remetido a 
jogos, exercícios físicos e competições. No entanto, o processo de 
ensino-aprendizagem nessa área não é estanque a esses elementares 
exercícios, que somente exigem habilidades e destrezas. Em con-
sonância com o contexto social e educacional atual, mudanças vêm 
acontecendo, transformando ambientes, pessoas, professores e seus 
trabalhos, além da imagem social e do valor atribuído pela socieda-
de à própria educação (LAZZAROTTI FILHO et al., 2015). 

Frente ao exposto, e considerando-se as questões emergentes 
que colocam a EF no centro de discussões relacionadas aos aspec-
tos polêmicos sobre as diretrizes curriculares da área, o objetivo 
geral deste estudo foi apresentar as dinâmicas curriculares da Li-
cenciatura em EF nas modalidades presencial e a distância.

O fator relevante deste estudo é perceber a importância das 
informações que possibilitam uma interpretação crítica sobre a EF, 
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sua dinâmica curricular como componente importante no processo 
do desenvolvimento do ser humano, a partir dos fundamentos teó-
ricos que orientam a formação em EF. É especialmente importante, 
nesse sentido, tratar da EF na modalidade EaD, considerando que 
ainda existem poucos estudos e pesquisas sobre o assunto, difun-
didos em livros e no banco de dados do Ministério de Educação e 
Cultura.

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizan-
do livros, teses, dissertações, artigos – tanto impressos como digi-
tais. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2009), é desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído principalmente de 
livros, jornais e artigos científicos e sites eletrônicos.

2. DESENVOLVIMENTO

A Educação Física nos contextos Presencial e EaD

A partir de 1º de julho de 2017, todos os cursos de Licenciatu-
ra passaram a receber orientações da Resolução CNE/CP nº 2/2015, 
aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2015). 
Trata-se de uma decisão em nível nacional, portanto, as referências 
sobre a Licenciatura em EF se encontram em vigor na referida Re-
solução, a qual define que, durante o processo de formação,

[...] deverá ser garantida a efetiva relação entre teoria e prática, 
ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento 
dos conhecimentos e habilidades necessários à docência (MAR-
TINS, 2015, p. 54).

Os cursos de Licenciatura disponibilizam uma matriz curri-
cular constituída por um corpo de conhecimento da educação, da 
escola, da docência e da prática pedagógica. Porém, essa base for-
mativa é associada ao conjunto de saberes e práticas da EF, para 
garantir o domínio de teorias, práticas, procedimentos e atitudes 
próprios da docência nessa área, distribuídos nas dimensões bioló-
gica, cultural, didático-pedagógica e técnico-instrumental do movi-
mento humano. Os cursos de Licenciatura em EF, nesse contexto, 
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devem ser estruturados considerando os conteúdos programáticos 
específicos da área e devidamente contextualizados na formação 
do licenciado, objetivando a docência na Educação Básica (MAR-
TINS, 2015).

A matriz curricular do curso de Licenciatura Plena em EF, 
elaborada pela Universidade Federal do Piauí (2012), pretende ser 
uma Proposta Pedagógica que está atenta às exigências dos avanços 
científicos e tecnológicos que a sociedade requer. O referido curso 
tem um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no 
aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 
facilitador do processo ensino-aprendizagem.

As Diretrizes Curriculares do Curso buscam contribuir para 
a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. O currí-
culo poderá incluir aspectos complementares de perfil, habilidades, 
competências e conteúdo, de forma a considerar a inserção institu-
cional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os reque-
rimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento da região 
(UFPI, 2012).

Deve-se salientar que a organização curricular deverá assegu-
rar a fixação da carga horária de cada disciplina e suas respectivas 
denominações, bem como enriquecer o currículo pleno, contem-
plando as peculiaridades regionais. Cabe ao Projeto Pedagógico, 
por meio de suas diretrizes, orientar o referido currículo para um 
determinado perfil acadêmico e profissional do egresso, contri-
buindo para sua compreensão, interpretação, preservação, reforço, 
fomento e difusão de culturas nacionais e regionais, diversidade 
cultural, principalmente no campo da EF.

A organização curricular deverá permitir o desenvolvimento 
dos cursos em ciclos ou áreas de formação gerais e específicas, com 
distribuição equilibrada da carga horária total do curso, a fim de es-
tabelecer padrões de organização e a visão articulada de diferentes 
componentes temáticos dos conteúdos curriculares.

Para Tori (2010, p. 20), a tendência atual é “convergir apren-
dizagem eletrônica e convencional, rumo a uma coexistência har-
moniosa entre presencial e virtual, em variadas proporções, na 
educação do futuro”. E, quanto maior for a combinação entre as 
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modalidades, ou seja, à medida que cursos tradicionais passarem 
a utilizar mais recursos virtuais e cursos a distância incorporarem 
maior número de atividades presenciais, será cada vez mais com-
plicado separá-las. Nunes (2009) corrobora essa visão, afirmando 
que nas próximas décadas certamente ocorrerá um fenômeno que já 
está em curso há pelo menos 20 anos: a integração entre educação 
presencial e EaD.

Conforme expressam Souza, Sartori e Roesler (2008), lidar 
com a cultura do ensino presencial, arraigada no imaginário dos 
alunos como referência, é um desafio para os/as professores/as 
que atuam na EaD. Além da cultura do ensino presencial permear 
a EaD, ainda persistem uma série de características da concepção 
tradicional: o professor é aquele que expõe e cobra o conteúdo, di-
rige as atividades e avalia por meio de provas e testes.

Os papéis de alunos e professores, tanto na EaD quanto no 
ensino presencial, possuem aspectos comuns e peculiares, confe-
rindo a cada modalidade uma dinâmica que não prescinde de es-
tratégias de uma ou de outra, desde que inseridas no movimento de 
forma coerente e articuladas ao seu contexto (SOUZA; SARTORI; 
ROESLER, 2008).

De acordo com a percepção de Nogueira (2014), a EaD trou-
xe benefícios para o curso de Licenciatura em EF e ainda resgatou 
às salas de aula muitos “leigos profissionais” que exerciam, e ainda 
exercem, a profissão em diversas escolas.

A duração do curso de EF na modalidade EaD é igual à do 
curso na modalidade presencial e tem como finalidade a implanta-
ção de uma proposta progressista na formação de professores, com 
inserção qualitativa na escola e nas demais práticas educativas, pe-
dagógicas e sociais que envolvem as práticas corporais na socieda-
de (MATTHIESEN; GEMENTE, 2012).

Muitas resoluções do Ministério da Educação (MEC) devem 
ser observadas e acatadas pelos cursos de Graduação em EF, inde-
pendentemente de serem presenciais ou a distância, por exemplo: 
o desenvolvimento das atividades laboratoriais, as práticas corpo-
rais orientadas, os estágios supervisionados e/ou práticas de ensi-
no. Além dessas práticas presenciais, há também a necessidade da 
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realização de avaliações presenciais dessa modalidade, seja na sede 
ou nos polos de apoio das instituições que ofertam os cursos (CO-
QUEREL et al., 2012).

Entende-se que os cursos de EF a distância são semipresen-
ciais, pois parte das disciplinas do curso obedece o formato pre-
sencial. Dessa forma, tornou-se um dilema criar uma regulamenta-
ção para zelar pela qualidade desses cursos, atendendo princípios 
constitucionais, como a igualdade, a fim de assegurar o direito de 
todos os estudantes de cursos na modalidade EaD às mesmas con-
dições de qualificação profissional dos cursos de EF presenciais 
(COQUEREL et al., 2012).

De acordo com Moreno (2017), o currículo da parte comum abran-
ge uma série de temas e exige conhecimentos das áreas de Ciências Hu-
manas e da Natureza. De acordo com as diretrizes do CNE, de 2004, a 
estrutura de todos os cursos de EF no Brasil deve contemplar cinco eixos: 

Formação ampliada: relação ser humano-sociedade; biolo-
gia do corpo humano; produção do conhecimento científi-
co e tecnológico; 

Formação específica: dimensões culturais do movimento 
humano, técnico-instrumental e didático-pedagógica;

Núcleos temáticos de aprofundamento: prevenção, pro-
moção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cul-
tural, da educação e reeducação motora, do rendimento 
físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos 
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas 
(até 20% da carga horária total do curso, a critério da ins-
tituição);

Teoria-prática: prática como componente curricular, es-
tágio profissional curricular supervisionado e atividades 
complementares;

Licenciatura: dimensões biológicas, sociais, culturais, di-
dático-pedagógicas, técnico-instrumentais do movimento 
humano (MORENO, 2017, [n.p.]).

As disciplinas do currículo de formação em EF (Licenciatura 
e Bacharelado) dialogam com saberes de diferentes áreas do conhe-
cimento com o objetivo de articular quatro dinâmicas específicas: 
da cultura, do movimento, do corpo e do ambiente. Atualmente há 
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disciplinas que buscam articular conhecimentos em práticas inte-
grativas, que envolvem estudos e reflexões de Antropologia e Filo-
sofia para compreender questões corporais do organismo humano 
no mundo contemporâneo. A instituição tem autonomia para esco-
lher a ordem dos conteúdos dispostos na grade curricular (MORE-
NO, 2017). 

A Resolução CNE/CP nº 2/2015 define que, ao longo do pro-
cesso de formação, “deverá ser garantida a efetiva e concomitante 
relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos 
para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessá-
rios à docência” (MARTINS, 2015, p. 54).

No âmbito da Graduação em EF e da obtenção de diploma, 
os cursos de Licenciatura preparam para o magistério uma matriz 
curricular constituída por um corpo de conhecimentos da educa-
ção, da escola, da docência e da prática pedagógica. Porém, essa 
base formativa se associa ao conjunto de saberes e práticas da EF, 
para garantir o domínio de teorias, práticas, procedimentos e ati-
tudes próprios da docência nessa área, distribuídos nas dimensões 
biológica, cultural, didático-pedagógica e técnico-instrumental do 
movimento humano (MARTINS, 2015).

Os cursos de Licenciatura em EF devem ser estruturados 
considerando os conteúdos programáticos específicos da área, os 
quais devem ser devidamente contextualizados na formação do li-
cenciado, objetivando a docência na Educação Básica. A formação 
superior em EF, com diplomações distintas de Licenciatura e de 
Bacharelado, tem avançado na superação de currículos amplos e 
difusos, e até mesmo desfocados em termos do perfil profissional 
do professor de EF que atuará na EF escolar.

Iahn, Magalhães e Bentes (2008) realizaram uma comparação 
de pontos negativos e positivos das modalidades presencial e EaD. 
Os resultados apontaram que, na modalidade EaD, os professores 
buscam, a cada dia, ser mais competentes e mais atualizados. A 
flexibilidade de horário e local é muito positiva e existe a economia 
de tempo. Além de ser um curso mais direto e objetivo, há melhor 
aproveitamento do tempo pelos professores e os alunos alcançarem 
maior rendimento.
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A Dinâmica Curricular nos Cursos de Educação Física

A proposta político-pedagógica do curso de Licenciatura em 
EF em ambas modalidades (presencial e a distância) busca estabe-
lecer uma estruturação curricular a partir dos conhecimentos co-
muns e específicos das áreas de conhecimento e das habilitações, 
dos conhecimentos pedagógicos e complementares. Alguns temas 
poderão ser trabalhados transversalmente em todos os conteúdos 
previstos (os específicos do campo tecnológico, os de educação 
geral e os de fundamentação pedagógica). Esses temas devem tra-
zer reflexões acerca das relações de educação, trabalho e sociedade 
(MARTINS, 2015).

A metodologia do curso deve ser baseada em uma propos-
ta de mediação pedagógica que segue uma abordagem de caráter 
sociointeracionista, compreendendo a construção de conhecimento 
como uma ação rica quando realizada entre sujeitos e mediada pe-
los elementos tecnológicos, permitindo interação entre professores, 
tutores presenciais e on-line e alunos (LAZZAROTTI FILHO et 
al., 2015).

Darido (2003) identifica dois tipos de currículos na formação 
do professor de EF: o tradicional e o esportivo. O primeiro enfatiza 
as chamadas disciplinas práticas, ou seja, se dedicam a:

O saber fazer para ensinar, especialmente as habilidades 
esportivas, e fazem clara distinção entre teoria e prática. 
Referem-se à teoria como conteúdo apresentado na sala 
de aula (principalmente o ligado ao domínio biológico) e 
a prática como sendo a atividade desempenhada nas qua-
dras, piscinas, pistas e outras. [...] é uma concepção do-
minante nos cursos de formação das instituições privadas 
(DARIDO, 2003, p. 26).

Ao contrário do apresentado na citação, o currículo científico 
é utilizado nas instituições públicas em decorrência da pouca de-
manda de alunos por sala, bibliotecas com amplo acervo ampliado, 
laboratórios de pesquisa, e, principalmente, professores engajados 
na produção do conhecimento (DARIDO, 2003).

Esse modelo citado por Darido (2003) surgiu entre as décadas 
de 1980 e 1990, consolidando-se e trazendo mudanças conceitu-
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ais na área. Este tipo de currículo valoriza as subdisciplinas da EF, 
como Aprendizagem Motora, Fisiologia do Exercício, Biomecâni-
ca, além das disciplinas das áreas de Ciências Humanas, como a 
História da Educação e da EF, Filosofia da Educação e da EF, So-
ciologia da Educação e da EF e outras.

Darido (2003) ainda alerta para o aumento exacerbado de fa-
culdades de EF e a queda da qualidade de ensino em decorrência 
da absorção de pessoal docente sem preparação para exercer suas 
atividades. Dessa forma, mudanças foram providenciadas e houve 
implementações curriculares para formar o aluno numa perspectiva 
mais ampla, ou seja, a formação profissional em EF partiu para a 
teoria, valorizando o conhecimento científico para dar embasamen-
to nas tomadas de decisão do profissional da área.

Dentre as reformas que causaram maior impacto, destaca-se 
a reformulação dos currículos dos cursos de Graduação das Insti-
tuições de Ensino Superior em EF a partir dos novos ordenamen-
tos legais, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação na 
Resolução nº 07, de 31/03/2004 e nas Diretrizes para a Formação 
de Professores (Licenciatura) para a Educação Básica – Resolução 
CNE/CP nº 01 de 18/02/2002 (BRASIL, 2002) e Resolução CNE/
CP nº 2 de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2015).

O eixo norteador do curso é o conhecimento técnico aliado 
à prática pedagógica para a docência. O conhecimento pedagógico 
representa a combinação entre o conhecimento da matéria a ensinar 
e o conhecimento didático referido ao como ensinar. O desenho do 
curso e seu currículo envolvem uma questão de identidade (NEI-
RA, 2009).

Dessa forma, de acordo com Taffarel (2010), a partir de uma 
construção e gestão coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP), 
o curso de Licenciatura em EF a distância, por meio da sua dinâmi-
ca curricular, deve:

1) Assegurar uma formação generalista, humanista e críti-
ca, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosó-
fica e na conduta ética, proporcionado o desenvolvimento 
de competências de natureza político-social, ético-moral, 
técnico-profissional e científica.
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2) Proporcionar uma formação básica sólida, a qual capacite 
o futuro graduado a analisar criticamente a realidade social 
presente para nela intervir de forma benéfica, por meio das 
diferentes manifestações e expressões das culturas do mo-
vimento humano e corporal, estabelecendo, portanto, uma 
coerência entre a formação oferecida e as demandas do 
mercado de trabalho somadas a características, interesses 
e necessidades da comunidade.

3) Capacitar o aluno para atuar na EF da Educação Básica, 
Profissional Técnica de Nível Médio e de Jovens e Adul-
tos em suas exigências gerais, tais como inserção social 
da escola, domínio das teorias e processos pedagógicos 
(ensino-aprendizagem) e das teorias do desenvolvimento 
humano (TAFFAREL, 2010).

A extensão proporciona oportunidade de dialogar, refletir 
e intervir nas questões que dizem respeito à comunidade. Nesse 
sentido, desenvolve-se o tripé ensino/pesquisa/extensão de forma 
articulada, buscando sempre unir a teoria a uma prática contex-
tualizada (prática como componente curricular). Essa união pro-
porciona a interdisciplinaridade, impedindo uma fragmentação do 
conhecimento. Ainda, considerando a Graduação como formação 
inicial, o objetivo do curso é promover no estudante a capacidade 
de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e perma-
nente (LAZZAROTTI FILHO et al., 2015).

A infraestrutura física do curso de Licenciatura em EF a dis-
tância normalmente é composta de duas instalações básicas: a Co-
ordenação Acadêmica e Operacional; os Polos de Apoio Presencial. 
Cada polo possui uma estrutura com sede própria, em geral cons-
tituída por laboratórios de informática, salas de aula, além da sala 
da secretaria.

A gestão do curso pode ter estrutura própria dentro da unida-
de acadêmica, formada por uma equipe com coordenador de curso, 
coordenador de tutores, secretário, apoio administrativo e suporte 
tecnológico. O polo é constituído por um coordenador, um secretá-
rio e apoio tecnológico (LAZZAROTTI FILHO et al., 2015).
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Ressalta-se que, no curso tradicional presencial, há um pro-
fessor com sua turma. No entanto, no curso a distância, há uma 
forma própria, envolvendo várias outras funções pedagógicas no 
processo de ensino-aprendizagem.

Na EaD, o trabalho docente é ampliado, a dinâmica de de-
senvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é realizada 
em blocos de duas ou três disciplinas num período de dois meses 
(em média, oito semanas). O seu desenvolvimento é mediado num 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, por meio da utilização 
do computador, utilizando a ferramenta e plataforma que melhor 
se adaptar ao curso. O software Moodle é uma dessas ferramentas 
utilizadas em diversas instituições de EaD (LAZZAROTTI FILHO 
et al., 2015).

Os autores supracitados alertam que as disciplinas, em maio-
ria, são planejadas em unidades didáticas e desenvolvidas semanal-
mente e o fórum é a principal ferramenta utilizada para desenvolver 
o processo de ensino-aprendizagem. O papel central do tutor pre-
sencial – TP é verificar a presença ou ausência dos estudantes tanto 
no AVA, quanto no polo, além de resolver problemas técnicos que 
estão ao seu alcance.

Com o desenvolvimento do curso, a dinâmica vai se alteran-
do, a fim de favorecer os encontros presenciais das disciplinas de 
caráter teórico-prático. A dinâmica de desenvolvimento desses en-
contros é planejada pelo professor formador – PF em conjunto com 
os orientadores acadêmicos – OA e desenvolvida, principalmente, 
por esses últimos com a colaboração do TP (LAZZAROTTI FI-
LHO et al., 2015).

Na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, a dinâ-
mica curricular, no âmbito da EF, busca desenvolver uma reflexão 
pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo 
que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas 
pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, 
esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que po-
dem ser identificados como formas de representação simbólica de 
realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e cultural-
mente desenvolvidas.
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Para Lazzarotti Filho et al. (2015), torna-se fundamental a 
elaboração de normas que correspondam ao novo objeto do conhe-
cimento da EF escolar: a expressão corporal como linguagem e 
como saber ou conhecimento. É importante ressaltar, ainda, que os 
três pilares da dinâmica curricular (trato com o conhecimento, or-
ganização e normalização) devem sempre permanecer em sintonia 
para se vincularem organicamente ao Projeto Político Pedagógico – 
PPP. Dessa forma, sua concepção e prática no espaço da instituição 
social, em especial na escola, devem ser explícitas e se apresentar 
com a coerência e a articulação necessárias.

A dinâmica curricular, considerando somente as disciplinas 
de natureza obrigatória e suas cargas horárias em cada período, se 
apresenta da seguinte forma: CHTO (carga horária total); CHTE 
(carga horária destinada à teoria); CHP (carga horária destinada às 
atividades práticas) e CHPCC (carga horária destinada à prática 
como componente curricular).

A matriz curricular do curso de Licenciatura em EF a distân-
cia possui carga horária total de 3.275 horas/aula, normalmente dis-
tribuídas em 8 (oito) semestres, ou seja, 4 anos letivos, em conso-
nância com a Resolução CNE/CP nº 2/2015, de 1 de julho de 2015, 
que institui a duração e a carga horária dos cursos de Licenciatura, 
de Graduação plena, de formação de professores da Educação Bá-
sica em nível superior (BRASIL, 2015).

Ainda de acordo com Lazzarotti Filho et al. (2015), o curso 
de Licenciatura em EF desenvolvido em nove municípios do in-
terior do Estado de Goiás apresenta um projeto pedagógico bem 
semelhante ao curso presencial. A estrutura didático-pedagógica do 
curso a distância agrega novas funções pedagógicas, como profes-
sor autor – PA, professor formador – PF, orientador acadêmico – 
OA e tutor presencial – TP. Foi possível identificar uma estrutura 
em fase de consolidação, com os polos ainda em estruturação, com 
experiências didáticas/pedagógicas em nível inicial e em fase de 
experimentação.

De acordo com os autores, os principais problemas identi-
ficados foram a falta de estrutura dos polos, o não domínio das 
TIC, a intensificação do trabalho docente e a não presença física. 
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Como qualidades, destacam-se o letramento digital, a flexibilidade 
do tempo e de horário, a democratização do acesso ao Ensino Su-
perior, a melhoria da comunicação por meio da escrita e o desen-
volvimento da autonomia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de elaboração deste estudo proporcionou o apro-
fundamento do conhecimento sobre o assunto escolhido, além de 
estimular reflexões, críticas e comparações com a realidade acadê-
mica. Contribuiu para compreendermos a dinâmica curricular do 
curso de EF nas modalidades presencial e a distância, uma vez que 
as informações foram suficientes para entender e questionar o pro-
cesso em questão.

A pesquisa possibilitou perceber a expansão das faculdades 
de EF e, consequentemente, uma queda expressiva na qualidade 
de ensino, em decorrência da falta de preparo de professores admi-
tidos para exercer as atividades na área. Com vistas a sanar esses 
descompassos, algumas reformas, mudanças e implementações nos 
currículos foram providenciadas. Vislumbrava-se um novo profes-
sor de EF munido de uma nova formação.

As reformas causaram impactos a partir de novos ordena-
mentos legais, principalmente sob a égide do CNE, por meio de 
Resoluções. Nessa esteira segue a proposta do curso de Licenciatu-
ra em EF, a qual não faz distinção entre as modalidades presencial 
e a distância; busca, na verdade, solidificar a estrutura curricular a 
partir dos vários tipos de conhecimentos comuns e específicos, de 
áreas afins, habilitações, pedagógicos e complementares.

Dessa forma, compreende-se de maneira clara que o eixo di-
recionador do referido curso é o conhecimento técnico em sintonia 
com a prática pedagógica para a docência.

Os resultados dessa pesquisa apontam que a EF a distância 
tem sua própria identidade, exige abordagens diferenciadas daque-
las tradicionalmente pensadas para as aulas presenciais. As práticas 
entre ambas não se confundem; a educação nos ambientes virtu-
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ais tem a separação física, considerada uma dificuldade na relação 
professor-aluno e aluno-aluno, mas, em contrapartida, abre novas 
possibilidades em função de se buscar, cada vez mais, a competên-
cia, a atualização e o desenvolvimento do autoaprendizado.

Pôde-se perceber que, no tocante à dinâmica curricular do 
curso EF a distância, as disciplinas e as cargas horárias são distri-
buídas em períodos específicos. Outro fator observado foi a criação 
de novas funções registradas na estrutura didático-pedagógica, tais 
como professor autor – PA, professor formador – PF, orientador 
acadêmico – AO, e tutor presencial – TP. Somando-se a essas ino-
vações, encontram-se avanços no letramento digital, flexibilidade 
do tempo/horário para estudos, melhoria da comunicação e da es-
crita, desenvolvimento da autonomia, além da democratização do 
acesso ao Ensino Superior.

Entendeu-se que o objetivo deste estudo de apresentar as 
dinâmicas curriculares da Licenciatura em EF nas modalidades 
presencial e a distância foi alcançado, sendo uma proposta públi-
ca saudável e que vem oportunizando a formação de novos licen-
ciados para o Brasil, justificando que a dinâmica curricular é uma 
ferramenta importante e que contribui de maneira positiva para a 
formação de professores em EF.

Espera-se que este estudo possibilite oportunidades de dis-
cussão, que redundem em socializações sobre o assunto em outros 
espaços e reflexões com outros profissionais, ampliando as refe-
rências a respeito dessa formação. Permanece a expectativa de in-
centivar a produção de outros estudos que abordem esse tema, a 
fim ampliar as diferentes concepções e visões, além de oportunizar 
reflexões sobre o conteúdo abordado.
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