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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como ocorre a formação dos 

profissionais da Educação Física que atuam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Primeiro foi desenvolvido um estudo da legislação e das 

diretrizes de formação em Educação Física e em Pedagogia, buscando 

responder à questão: quem deve ministrar aulas de Educação Física nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental? A seguir foi realizada uma análise de 

currículos de dois cursos de graduação em Educação Física, bem como foram 

feitas entrevistas com quatro profissionais do Ensino Fundamental que atuam 

no segmento em questão e estudaram nas mesmas universidades e/ou 

faculdades dos cursos analisados. Aplicou-se também um questionário para 

cinco profissionais, denominados “polivalentes”, que trabalham em escolas de 

uma Rede Municipal de Ensino e que têm a responsabilidade de desenvolver 

as aulas de Educação Física. Como referencial teórico sobre a formação dos 

profissionais na área, foram utilizadas as reflexões de SOARES (1992), 

ISAYAMA (2003), FREIRE (2005), MOREIRA (2001), entre outros. Os dados 

da análise apontam para a necessidade de um novo olhar para a grade 

curricular, bem como para os conteúdos das graduações em Educação Física, 

que, mesmo oferecendo formação em bacharelado e licenciatura, não 

contemplam de forma suficiente uma formação adequada para a atuação nas 

séries iniciais de Ensino Fundamental, em que a faixa etária dos alunos é de 6 

a 10 anos. Os profissionais entrevistados expressam que, de fato, faltaram 

subsídios para uma prática mais pertinente, bem como uma teoria que tenha 

sua relevância aceita, considerando-se o cotidiano escolar e as condições para 

o desenvolvimento do trabalho. A importância da Educação Física na infância é 

inegável, porém as possibilidades de desenvolvimentos mais amplos ficam, 

entre outras, sujeitas às questões basicamente econômicas, causando-nos a 

impressão de que a formação generalista nos cursos de graduação visa 

redução de custos – na mesma medida, as políticas públicas de alguns 

municípios seguem o mesmo princípio. 

  

Palavras-chave: formação de professores, educação física e séries iniciais do 

Ensino Fundamental.  
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Abstract 

  

The aim of this research was to analyze how the qualification of Physical 

Education professionals happens. Those professionals are the ones working in 

the first years of grade schools. Firstly, a study of the legislation and of the 

directives for the qualification in Physical Education and Pedagogy courses was 

made. We tried to answer the question: who should teach Physical Education 

classes in the first years of grade schools? Next, an analysis of curriculums of 

two Physical Education graduation courses was made. We also proceeded with 

interviews with four professionals of grade schools. These professionals had 

graduated in the same universities where the curriculums were analyzed. We 

also applied a questionnaire to five professionals, called “do-it-all”. Those 

professionals work at the Municipal Educational System. Their responsibility is 

to develop classes in Physical Education. As theoretical references related to 

the qualification of professionals in the area, we applied reflections of SOARES 

919920, ISAYAMA (2003), FREIRE (2005), MOREIRA (2001), among others. 

The data analyzed show the necessity of our careful look at curriculums, and 

also at the syllabuses of physical education graduation courses. Although these 

graduations offer baccalaureate and teaching courses, they are not prepared to 

offer satisfactory qualification for the ones interested in working in the first levels 

of grade schools, i.e.: the levels in which students range from 6 to 10 years of 

age. Professionals interviewed stated that, in fact, they lacked not only thorough 

background for a more efficient practice, but also a relevant accepted theory for 

the subject. The importance of Physical Education in infancy is unquestionable, 

but the possibilities of its ampler development are, among other things, 

subjected to basic economic questions, giving us the impression that a more 

generalist qualification in graduation courses reduces costs – proportionally, 

public policies in some cities follow the same principles. 

  

Keywords: teacher qualification, physical education, first years of grade school 



 xi

 

 



INTRODUÇÃO 
 

Os caminhos da vida estabelecem percursos interessantes, até mesmo 

em situações desinteressantes. Nunca imaginei que meus primeiros contatos 

com a Educação Física na escola, com diversas dificuldades para a sua 

realização, pudessem me colocar onde estou hoje, porém algo aconteceu: no 

meio do caminho havia um professor. 

 

Em 1973 ingressei no “Externato Tiradentes”, no Município de Santo 

André (SP), onde cursei o 1º e o 2º anos do antigo curso primário, na época, 

primeiro grau (atualmente séries iniciais do ensino fundamental). Tenho poucas 

recordações, talvez por causa da idade e do pouco tempo de permanência 

nessa escola. Lembro-me de que uma vez por semana havia o hasteamento 

das bandeiras enquanto cantávamos o Hino Nacional e o Hino à Bandeira. O 

Sr. Edylio era, e ainda é, o dono e diretor da escola, figura austera com seu 

traje social com direito a gravata e avental impecavelmente branco. 

 

Quando ele entrava em nossa sala de aula, imediatamente ficávamos 

em pé para recebê-lo reverentemente – a punição física era permitida e 

cheguei a receber algumas cintadas dele.  

 

Minha professora chamava-se Teresa Prearo de Oliveira. Sei seu nome 

completo porque nossas famílias mantinham um relacionamento fraterno e 

eclesial antes mesmo de eu ingressar na escola, e fui alfabetizado pela via da 

cartilha “Caminho Suave”,  cartilha que é utilizada até hoje: “(...) pelo menos 

duas outras dentre essas cartilhas merecem destaque pela influência que 

exerceram no trabalho de alfabetização no Estado de São Paulo, chegando, 

por vezes, a concorrerem entre si na predileção dos professores. São elas: 

Cartilha Sodré e Caminho Suave, esta última sendo utilizada até os dias atuais” 

(MORTATTI, 2000, p. 203).  

 

 

Nessa época, não me recordo das aulas de Educação Física - para ser 

sincero, tenho dúvidas se existiam. 
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Em 1975 fui para a escola pública, o Primeiro Grupo de Santo André, 

fundado na segunda década do século passado. Tinha aproximadamente 

sessenta anos de existência e preservava a arquitetura original:  

 

A arquitetura da escola pública nasceu imbuída do papel de propagar 
a ação de governos pela educação democrática. Como prédio 
público, devia divulgar a imagem de estabilidade e nobreza das 
administrações. Um dos atributos que resultam desta busca é a 
monumentalidade, conseqüência de uma excessiva preocupação em 
serem escolas públicas, edifícios muito evidentes, facilmente 
percebidos e identificados como espaços de esfera governamental. 
(WOLFF, apud MARCILIO, 2005, p.177) 
 

O prédio ficava no meio do terreno, entre muitas árvores, com o pátio  no 

meio do prédio. Um sino com seu badalar indicava os horários de início, 

intervalo e término das aulas. Do lado externo do prédio, em cada extremidade, 

havia as inscrições “meninos” e “meninas”, indicando o lado que cada gênero 

deveria ter o recreio e brincar. 

 

Surgem minhas primeiras memórias sobre as aulas de Educação Física 

com um professor. As árvores eram as traves de um campo improvisado nas 

areias na lateral do prédio, onde eu e meus amigos jogávamos futebol até a 

exaustão. As meninas tinham aulas com uma professora, já que as aulas dos 

meninos eram separadas das meninas.  

 

Naquela época estava eu entre nove e dez anos e achava que 

professores eram seres de outro mundo. Afinal, as concepções e as estruturas 

criavam barreiras quase intransponíveis entre alunos e professores. Nesse 

contexto, o meu professor de Educação Física, Chiquito, namorava a 

Professora Matilde, de Matemática. Causava-me estranheza, pois eu entendia 

que a vida dos professores e professoras resumia-se em dar aulas. Como 

disse anteriormente: eram seres de outro mundo! 

 

Chegamos a 1977. Construíram uma escola e mudamos da mais antiga 

para a mais nova da cidade. Evidentemente a novidade causava expectativas e 

curiosidade, misturando-se com o encantamento e o romantismo que evocava 
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o lugar de onde estávamos saindo. EEPSG (Escola Estadual de Primeiro e 

Segundo Graus) Prof. José Augusto de Azevedo Antunes era meu novo 

ambiente escolar.  

 

Os professores também eram novos. Na Educação Física saiu o 

Professor Chiquito e entrou o Professor Rubens Rizzo e, com ele, toda a 

bagagem vigente na época. Havia forte influência militarista sobre a Educação 

Física brasileira. As aulas iniciavam-se com a Ordem Unida (“Atenção Escola! 

Cobrir. Atenção Escola! Fundamental posição. Descansar! Coluna por dois 

correndo em volta da quadra”). Seguiam-se, com o ensino dos esportes, os 

terríveis testes de eficiência física (flexões, abdominais, barras), resistência 

(corridas de doze minutos em volta da escola). Os atos de indisciplina e os 

erros de procedimentos na aprendizagem eram punidos com os famosos “paga 

dez” (muito presente nas estruturas militares era, e ainda é, para alguns 

professores, uma forma de punição com dez repetições de exercícios físicos, 

como abdominais, flexões, etc., geralmente os mais difíceis). 

 
...a aula de Educação Física tinha certas características militares. As 
formaturas, as evoluções, eram muito carregadas de ‘ordem unida’. 
Porque isso facilitava o trabalho do professor. 
A influência militar se fez sentir pela adoção do regimento francês e 
pela presença da Força Pública, de onde vieram nossos primeiros 
professores. (CASTELLANI FILHO, 2003, 142) 

 

Eu admirava a competência e o trabalho do Prof. Rubens, ainda que 

suas aulas transcorressem conforme o que se propunha naquele período. As 

aulas aconteciam de fato, ele ocupava-se em ensinar, não era daqueles 

famosos que entregavam a bola de futebol e iam tomar café e ler jornal. Apesar 

de toda sua austeridade, soube ser amigo e, com o passar do tempo, foi 

confiando a mim algumas tarefas que iam desde ajudar com os materiais da 

aula até arbitragens nos Campeonatos Internos. Participei também das equipes 

que representavam a Escola nos Jogos Escolares e de outras competições. 

Um dia ele deixou de ser professor na escola e foi trabalhar no BANESPA 

(Banco do Estado de São Paulo, atual Santander/Banespa), na área de 

esportes. Instituiu-se aí um hiato. 
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Fui encontrá-lo novamente quando cursava Educação Física, em 1988, 

na Faculdade de Educação Física de Santo André (FEFISA). Não resisti, saí da 

quadra onde ocorria a aula e cumprimentei-o. Ele lembrou-se de mim... Disse a 

ele, em tom de brincadeira: “Eu estou aqui por sua culpa!” O Professor Rubens 

Rizzo, com seu trabalho sério, teve forte influência em minha decisão de cursar 

Educação Física para o exercício docente, pelos motivos mencionados 

anteriormente. Era uma influência silenciosa, de que ele só tomou 

conhecimento nesse reencontro. Como mencionei lá no início: No meio do 

caminho havia um professor.... 

  

Uma vez na Faculdade, tinha definido que o caminho que eu percorreria 

profissionalmente seria a docência. Minhas atenções fixavam-se nas disciplinas 

que tratavam do universo escolar. Prática de Ensino, Didática, Ginástica Infantil  

e Ginástica Geral causavam-me um maior interesse. Lembro-me da primeira 

aula de Ginástica Geral: quando o professor solicitou que corrêssemos pela 

quadra, não tivemos dúvidas: saímos todos correndo em fileiras. Após um 

tempo, o professor reuniu o grupo e ponderou que havia solicitado correr pela 

quadra, mas não em fileiras, mostrando-nos que chegávamos à Faculdade com 

os vícios de uma Educação Física que estava passando por processos de 

mudanças.    

 

O curso de Educação Física possibilita aos concluintes diversas formas 

de atuação profissional e, para que haja uma melhor compreensão, temos a 

seguinte resolução: 

 O Profissional de Educação Física atua como autônomo e/ou em 

instituições e Órgãos Públicos e Privados de prestação de serviços em 

Atividade Física, Desportiva e/ou Recreativa e em quaisquer locais onde 

possam ser ministradas atividades físicas, tais como: Instituições de 

Administração e Prática Desportiva, Instituições de Educação, Escolas, 

Empresas, Centros e Laboratórios de Pesquisa, Academias, Clubes, 

Associações Esportivas e/ou Recreativas, Hotéis, Centros de Recreação, 

Centros de Lazer, Condomínios, Centro de Estética, Clínicas, Instituições e 

Órgãos de Saúde, “SPAs”, Centros de Saúde, Hospitais, Creches, Asilos, 

Circos, Centros de Treinamento Desportivo, Centros de Treinamento de Lutas, 
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Centros de Treinamento de Artes Marciais, Grêmios Desportivos, Logradouros 

Públicos, Praças, Parques, na natureza e outros onde estiverem sendo 

aplicadas atividades físicas e/ou desportivas. (Resolução nº 46, de 18 de 

fevereiro de 2002, do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF)  

 

No meu caso, conforme dito anteriormente, já tinha claro o desejo de 

atuar na escola. Essa definição inicial fez-me focar a atenção nas disciplinas 

ligadas à ação docente, porém eram poucas, e os conteúdos, creio, 

insuficientes para garantir o trabalho na escola, especialmente nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental (a partir de agora, identificadas como SIEF). 

 

Havia uma hegemonia das disciplinas desportivas e biológicas sem, 

contudo, existir um ajuste possível às SIEF. Tal situação não acontecia 

exclusivamente onde me graduei: a maioria das Faculdades de Educação 

Física, na época, concebia seus cursos com tal ênfase, que tudo ficava por 

conta da Licenciatura, que deveria formar para a atuação em escolas e fora 

delas (academias, clubes, etc.). As disciplinas voltadas para a escola 

trabalhavam com conteúdos mais focados para as ações pedagógicas da 5ª 

série (Ensino Fundamental) ao Ensino Médio. Nesse contexto, concluí minha 

graduação na área de Educação Física, em 1990. 

 

Uma nova expectativa apoderara-se de mim: uma vez formado, como 

conseguir espaço de trabalho em escolas? 

 

Eu era funcionário administrativo do Instituto Metodista de Ensino 

Superior (IMS) em São Bernardo do Campo, entidade mantenedora do Colégio 

Metodista, que, no ano de 1992, abriu uma vaga para professor de Educação 

Física. Fui um dos candidatos, porém eu só tinha a formação acadêmica, não 

possuía a tão requerida “experiência anterior”. Concorrendo com um outro 

professor que já atuava, não fui selecionado. 

 

Alguns meses depois fui convidado por uma amiga, Izilda (in memorian), 

para assumir algumas aulas na Escola Estadual Zilda Gomes de Almeida, no 

município de Diadema. Eram as turmas de 5ªs séries e ainda os alunos do 
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noturno com os quais se formavam turmas para participar das aulas de 

Educação Física em período diferenciado das outras disciplinas. Surgiu, então, 

minha primeira oportunidade de exercício profissional docente que me garantia  

a possibilidade de atuação e o status de ter a tal e tão requerida “experiência 

anterior”. 

 

No final do semestre, surgiu uma nova oportunidade no Colégio 

Metodista e novamente concorri à vaga. Mesmo atuando em segmento 

diferente ao que concorri, considerou-se que agora eu tinha experiência para 

ministrar aulas. Tornei-me então professor de Educação Física na Educação 

Infantil, no período da tarde, período que também recebe pouca atenção na 

grade curricular e no dia-a-dia dos cursos de graduação em Educação Física. 

  

Chegado o primeiro dia de aula, surgiu a questão: O que fazer? Por 

onde começar? 

 

Curiosamente descobri que era comum designar quem ministrava as 

aulas por tio ou tia. As professoras eram as “tias”, e os professores, os “tios”... 

É importante destacar, aqui, as memoráveis reflexões de Paulo Freire (1977): 

 

O que me parece necessário na tentativa de compreensão crítica do 
enunciado “Professora, sim; tia, não”, se não é opor a professora à 
tia não é também identificá-las ou reduzir a professora à condição de 
tia. A professora pode ter sobrinhos e por isso é tia da mesma forma 
que qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso, 
trabalhar com alunos. Isso não significa, porém, que a tarefa de 
ensinar transforme a professora em tia de seus alunos da mesma 
forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus 
sobrinhos só por ser tia deles. (p. 10-11). 

 

De fato, suas considerações são significativas porque fortalecem a 

defesa “do lugar” da profissionalização docente. Mais do que isso, Paulo Freire 

também alerta para o fato do “perigo” de se adotar a identificação de 

professora com tia, considerando que é como se acreditássemos que “as 

professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem rebelar-se, não 

devem fazer greve” (p. 12), apontando por trás disso  uma “ideologia” que não 

deve nos escapar. 
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Uma vez no espaço da aula, era necessário realizar as atividades. 

Sentei-me com as crianças, formando um circulo e perguntei-lhes: “Qual a 

brincadeira que vocês mais gostam de fazer nas aulas de Educação Física?”. A 

resposta foi quase unânime: “Patinho feio!”. Em seguida perguntei como era a 

brincadeira e elas me deram as explicações necessárias. E começamos a 

atividade. No final, tudo certo. Assim foi o primeiro dia de uma longa jornada 

que durou treze anos. Com o apoio do Prof. Sérgio, que leciona no Colégio 

Metodista e, na época, atuava também na Educação Infantil no período 

matutino, com pouquíssima literatura especializada, alguns cursos e certa 

criatividade, fui cumprindo meu trabalho na Educação Infantil, com erros e 

acertos. Graças a Deus, mais acertos. 

 

Fui seguindo minha carreira, atuando nas duas redes de ensino (pública 

e privada), em todos os segmentos possíveis – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio, inclusive no Grupo Alternativo (projeto 

educacional do Colégio Metodista, cujo objetivo é oferecer um espaço para 

crianças e adolescentes que carregam em suas histórias de aprendizagem, 

formal e informal, dificuldades de viver o processo satisfatoriamente e, sendo 

assim, necessitam de uma educação especial), até chegar em 2002, quando 

passei a atuar com crianças das SIEF no Colégio Metodista. Apesar de ter 

trabalhado anteriormente com esse segmento na Escola Pública, foi neste 

momento que fiquei cativado por alunos dessa faixa etária.  

 

Em minha jornada, fiz vários cursos e participei de vários eventos – Pós-

Graduação Lato-Sensu em Supervisão, Curso de Condicionamento Físico, 

Curso de Educação Física = Vida e Movimento, participação na Semana de 

Educação Física Escolar Inclusiva, entre outros -, mas, ao chegar ao Mestrado, 

trago a preocupação quanto à formação dos profissionais de Educação Física 

que irão atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, preocupação que me 

levou a fazer esta pesquisa. 

  

Para desenvolver este trabalho foram analisados os currículos de dois 

cursos de Graduação em Educação Física da Região do ABCD, em São Paulo, 
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observando as possibilidades que eles oferecem aos graduandos. Realizei, 

também, entrevistas com quatro professores, formados nesses cursos 

analisados, que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, para o 

levantamento de dados sobre seus processos formativos e profissionais.  

 

Tornou-se importante apresentar uma análise da legislação e das 

políticas públicas que norteiam as atividades de Educação Física no Estado de 

São Paulo e em alguns municípios da Região do ABCD – Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema - no que se refere à 

atuação do profissional de Educação Física, bem como sobre a disciplina 

Educação Física no currículo escolar. 

 

Como não há uma lei federal que garanta, com a obrigatoriedade das 

aulas de Educação Física, a presença do profissional especializado, os 

municípios são, por suas leis orgânicas, gestores do processo. Nesse sentido, 

alguns municípios contam com os especialistas na área e outros entregam a 

Educação Física para as professoras “polivalentes”, expressão que define as 

professoras que se formaram no Curso Magistério ou no Curso de Pedagogia e 

que se responsabilizam pelo ensino de todas as disciplinas trabalhadas nessa 

etapa, como, por exemplo: língua portuguesa, matemática, ciências, história, 

geografia, artes e educação física (muito diferente dos professores 

especialistas, que assumem as disciplinas a partir da 5ª série do Ensino 

Fundamental até o final do Ensino Médio, de acordo com sua formação 

específica).  

 

Soma-se a todas essas questões o diálogo estabelecido com alguns 

autores, como João Batista Freire, que vem refletindo sobre a Educação Física 

na infância, levantando questionamentos pertinentes e apontando possíveis 

caminhos para uma prática mais embasada e segura; Carmen Lúcia Soares, 

que discute a Educação Física escolar e sua especificidade, e Wagner Wey 

Moreira, que propõe que a Educação Física Escolar não abandone o que se 

realiza hoje, mas que transcenda essa realidade.   
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Além da Introdução, esta dissertação apresenta dois capítulos e as 

considerações finais. No Capítulo I - “Quem deve dar aulas de Educação 

Física nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental?” -, apresento as 

tendências da Educação Física, as discussões sobre o “lugar do corpo”, alguns 

aspectos dos PCNs da Educação Física e  uma breve apresentação e análise 

das Diretrizes Nacionais para a formação dos professores da Educação Básica 

e das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia e de Educação Física, 

finalizando com uma discussão sobre as Políticas Públicas para o 

desenvolvimento da Educação Física Escolar nos municípios da Região do 

Grande ABCD. No Capítulo II – Um estudo sobre a formação e a atuação 

do Professor de Educação Física nas SIEF -, apresento as grades 

curriculares de dois Cursos de Educação Física com o estudo dos programas 

de algumas disciplinas, realização de entrevistas com quatro professores 

formados nesses cursos e breves depoimentos de professoras polivalentes, 

com a intenção de trazer um pouco da “voz” daqueles que já são professores 

de Educação Física nas SIEF. Nas Considerações Finais, realizo uma síntese 

entre os autores de referência e os dados coletados, buscando apontar alguns 

indicadores que, de alguma forma, possam contribuir com a área. Seguem-se, 

no final, as Referências Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I – Quem deve dar aulas de Educação Física nas Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental? 

 

A pergunta que intitula este capitulo parece, em si, fora de propósito, 

tendo em vista o fato de que  quem ministra essas aulas são os profissionais 

licenciados em Educação Física, ou os profissionais formados no Curso de 

Magistério, ou, ainda, os licenciados em Pedagogia, sendo os primeiros 

chamados de especialistas e os outros de polivalentes. Nos três casos os 

professores estão habilitados para ministrar aulas de Educação Física nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, porém é evidente que os especialistas 

têm uma formação mais específica para a atuação na área, o que não significa 

dizer que ela seja suficiente, nem mesmo dizer que é nula a formação dos 

outros dois profissionais (os polivalentes). 

 

 Existem nessa questão duas posições, que são claras: há quem entenda 

que a professora polivalente deve assumir o desenvolvimento do conteúdo de 

todos os componentes curriculares, considerando entre outros aspectos a 

afetividade e o vínculo com um único professor, postura considerada por Freire 

(2005) como ingênua e romântica, já que não é o professor a única fonte para a 

aquisição de conhecimento das crianças e que a fragmentação não se dá pelo 

número de professores envolvidos, e sim pela forma como se conduz o 

processo. 

 

Outra questão importante diz respeito ao nível de especificidade da 

Educação Física, que é considerado maior em relação às outras áreas de 

conhecimento. Pelo fato de as aulas serem ministradas em outro ambiente, 

com um nível intenso ou não de movimentação, com os riscos inerentes à 

própria atividade física, há elementos justificadores para a defesa da presença 

do especialista, entendendo-se que toda bagagem para ministrar as aulas de 

Educação Física é resultante do conhecimento adquirido na licenciatura desse 

curso.   

 

Durante algum tempo era comum ouvir comentários entre os 

profissionais da área de Educação Física que remetiam à idéia de emprego, ou 
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seja, batalhar pelas “aulinhas” nas séries iniciais, objetivando ter mais aulas 

para dividir entre os professores e/ou abrir espaço para que outros tivessem 

acesso ao emprego. É evidente que não podemos desconsiderar as questões 

sociais que tal aspecto envolve, afinal, vivemos em um país onde estar 

empregado é uma grande luta, porém essa reflexão simplista nos conduz a 

uma idéia corporativista e, sendo assim, a criança – protagonista do processo – 

passa a ter papel de figurante. Sobre estas questões, Freire (2005) assume 

uma postura clara e incisiva: 

 
Já há algum tempo vem ocorrendo uma discussão complexa em 
torno do papel da Educação Física nas quatro primeiras séries do 1º 
grau. De um lado, por questões corporativistas, um setor da 
Educação Física brasileira defende na organização dos currículos 
escolares a inclusão de um especialista na área, isto é, de uma 
pessoa que, à parte do trabalho feito em sala de aula por um outro 
professor, seria a responsável pelas aulas de Educação Física. De 
outro lado, há os que defendem a permanência da atual estrutura, 
alegando ser melhor para a criança o contato com um único 
professor. (p. 78) 
 

 

Outro aspecto importante é a postura das professoras denominadas 

“polivalentes”. Qual é o seu sentimento  ante a incumbência de ministrar as 

aulas de Educação Física? E o nível de preparo? A Educação Física ou alguma 

disciplina com tais características são trabalhadas nos cursos de formação de 

professores (tanto no Curso Magistério quanto no Curso de Pedagogia) da 

forma necessária para preparar minimamente essas profissionais? “Na 

formação do Magistério, a insignificante quantidade de pessoas que freqüenta 

as aulas de Educação Física realiza, na verdade, uma prática desportiva ou 

atividades físicas inconseqüentes para o futuro exercício da profissão de 

professor”. (FREIRE, 2005, P. 79).  

 
 

Considerando essas questões, ficam aqui registradas as inquietações 

que serão tratadas neste trabalho: Como vem se realizando a formação dos 

professores para atuar com Educação Física nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental? Quem deve dar aulas de Educação Física nessa etapa? Quais 

os aspectos legais para a atuação? Quais são as tendências da Educação 

Física escolar? Qual o sentimento, no que se refere ao preparo e às condições 
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de trabalho daqueles/as que têm a responsabilidade de ministrar as aulas de 

Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental? Como o corpo tem 

sido tratado na escola e, em particular, na Educação Física?  

 

Neste capítulo serão apresentadas, inicialmente, as tendências da 

Educação Física, bem como as discussões sobre o “lugar do corpo” na escola 

e no desenvolvimento da Educação Física, de forma que possamos identificar 

a sua influência nas orientações oficiais sobre a formação dos profissionais que 

atuam na Educação Física nas SIEF. Serão apresentadas também as 

Diretrizes Nacionais, tanto para a formação dos professores da Educação 

Básica, quanto as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia e de 

Educação Física, com a intenção de aprofundarmos nossas reflexões sobre o 

profissional que atua na Educação Física. Finalizando, fazemos uma discussão 

sobre as Políticas Públicas para o desenvolvimento da Educação Física escolar 

nos municípios da Região do Grande ABCD. 

 

 

1.1 Tendências da Educação Física 

  

 A Educação Física escolar sempre foi associada ao desenvolvimento  de 

exercícios físicos e aprendizagem dos esportes, ou seja, uma disciplina voltada 

tão somente à ação corporal, essencialmente prática. Nos anos 80 começam a 

surgir questionamentos buscando cientificidade e relevância teórica para que a 

Educação Física trilhasse novos caminhos, tendo em sua prática uma maior 

abrangência e referenciais teóricos pertinentes a esta prática. Como resultado 

dessa busca, encontramos as chamadas tendências da Educação Física. É a 

partir da apresentação delas que buscaremos apontar sua presença em 

algumas questões que serão tratadas neste trabalho. Para isso faremos uma 

breve apresentação das tendências da Educação Física (Desenvolvimentista, 

Crítico-superadora, Educação Motora e Construtivismo/Interacionismo).   
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1.1.1 Tendência Desenvolvimentista 

 

 O trabalho com a aprendizagem e com a atividade motora, na tendência 

desenvolvimentista, leva em conta não só o desenvolvimento físico, biológico, 

motor, cognitivo e afetivo-social, como também o movimento humano e a 

hierarquia de atividades. 

 

 Tani (1988) afirma que, se há problemas para a aquisição de 

habilidades específicas, é necessário retomar o processo pelo qual as 

habilidades básicas foram ou não adquiridas. Outra percepção que o 

profissional da Educação Física escolar necessita, segundo a tendência 

desenvolvimentista, é a adequação da atividade às crianças, e não o contrário. 

Em relação às crianças que estão nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

estudos mostram que aproximadamente dos 6 aos 7 anos o desenvolvimento 

motor tem como característica a aquisição, a estabilização e a diversificação 

das habilidades básicas e, nos anos seguintes, até aproximadamente 10-12 

anos, percebe-se o refinamento e a diversificação dessas habilidades. Esse 

tipo de desenvolvimento, do simples ao mais complexo, é chamado de 

desenvolvimento hierárquico de movimentos: 

 
A maioria das crianças que atendem a pré-escola e as quatro 
primeiras séries do Ensino de 1º Grau, são crianças que se 
encontram na faixa etária de quatro  aos dez anos de idade. De 
acordo com evidências dos estudos sobre desenvolvimento motor 
sintetizadas, por exemplo, no modelo de desenvolvimento de 
Gallahue (1982), estas crianças devem ser trabalhadas no sentido de 
desenvolver ao máximo as habilidades básicas, sem preocupação 
com as habilidades específicas. Convém acrescentar que as 
habilidades básicas são importantes para a aprendizagem de todas 
as habilidades específicas ou culturalmente determinadas, 
requisitadas na trabalho, na vida social, enfim, na vida das pessoas, 
e não somente para a aprendizagem das habilidades desportivas. 
(TANI, 1988, p. 88 e 89) 

 
 

1.1.2 Tendência Crítico-Superadora 

 

A Educação Física escolar vista a partir da tendência crítico-superadora 

tem ou deve ter no ambiente escolar uma função social, dentro de uma 



 14 

sociedade cuja marca é a luta de classes entre proprietários e trabalhadores, 

sendo que os primeiros buscam acumular riquezas, gerar mais renda, ampliar o 

consumo, o patrimônio, etc. Para esta classe é fundamental a garantia do 

poder, porque através dele é possível perpetuar os privilégios pelo viés da 

manutenção. No outro extremo encontramos os trabalhadores, cujo interesse é 

tomar a direção da sociedade, construindo a hegemonia popular, através da 

luta e da vontade política. Isso tem um sentido prático, onde a transformação 

social tem como conseqüência o trabalhador usufruindo o resultado de seu 

trabalho. Evidencia-se uma condição antagônica que produz o conflito, 

provocando a crise, de onde emergem as pedagogias: 

 
A Pedagogia é a teoria e método que constrói os discursos, as 
explicações sobre a prática social e sobre a ação dos homens na 
sociedade, onde se dá a sua educação. Por isso a Pedagogia teoriza 
sobre educação que é uma prática social em dado momento 
histórico. A Pedagogia é, pois, a “...reflexão teórica da educação 
capaz de dar conta da complexidade, globalidade, conflitividade e 
especificidade de determinada prática social que é a educação”. 
(SOARES et al. , 1992, p. 24-25)   

  

Considerando diretamente a Educação Física escolar, sem uma 

intervenção da tendência crítico-superadora, há a percepção clara de que o 

trabalho é desenvolvido com o objetivo vinculado à aptidão física, remetendo-

nos à idéia do homem que contribui para a manutenção da estrutura social 

capitalista, uma vez que a busca é pelo rendimento máximo de sua capacidade 

física, educando o homem forte, ágil, apto, empreendedor e ao mesmo tempo 

adaptado à sociedade, tendo a filosofia liberal como fonte de formação do 

caráter do indivíduo para a obediência, o respeito às normas e a hierarquia. 

 

Para contrapor e opor-se firmemente a essa condição, a reflexão sobre a 

cultura corporal, a partir da tendência crítico-superadora, tem por objetivo 

valorizar as realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e 

culturalmente desenvolvidas. A Educação Física escolar responde a esses 

anseios quando permite a exteriorização das representações humanas 

produzidas no decorrer da história através da expressão corporal, dos jogos, 

das danças, das lutas, dos exercícios ginásticos, de malabarismo, 

contorcionismo, mímica e outros. 
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Muitas conquistas da humanidade são frutos da relação do homem com 

a natureza e com outros homens, e novas atitudes corporais têm papel 

fundamental nessas relações, respondendo a estímulos, desafios ou 

necessidades humanas. 

 
A expectativa da Educação Física escolar, que tem como objetivo a 
reflexão sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos 
interesses de classe das camadas populares, na medida em que 
desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores como 
solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a 
disputa, distribuição em confronto com apropriação, sobretudo 
enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos – a 
emancipação -, negando a dominação e submissão do homem pelo 
homem.  (SOARES et al., 1992, p 40). 
 

 

É necessário considerar também a postura dos alunos das séries iniciais 

do Ensino Fundamental, que muitas vezes é arrogante, arrogância esta 

estimulada pelos pais, que inculcam nos filhos a idéia de prevalecer, dominar, 

ser o melhor, o mais forte, uma atitude que certamente favorece a idéia que já 

foi tratada aqui de perpetuar as estruturas do capitalismo. 

 

            Eis então o desafio que a tendência crítico-superadora traz à prática 

docente na escola: sair de um fazer reprodutivo e perpetuador para uma prática 

reflexiva e transformadora de realidades sociais.  

 

 

1.1.3 Tendência Educação Motora 

  

A questão central para a Educação Motora é a busca por uma educação 

física que privilegie a corporeidade. Quando o foco é o corpo, o profissional 

passa a ter o comprometimento com novos conceitos, a dar uma nova 

dimensão à realidade. E aí a Educação Motora passa a ser muito mais do que 

uma mudança de nome: passa a ser sinalizadora de uma transcendência que 

se faz necessária para o trabalho corporal 
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Conforme olhar da Educação Motora, a Educação Física escolar que se 

pratica atualmente revela uma concepção dualista do homem, limitando sua 

ação no corpo-objeto, através do rendimento, da disciplina dos gestos, 

adestrando ações. Percebe-se aí a dicotomia entre espírito e matéria, vista na 

escola entre mente e corpo, cognição e motor. É necessário ressaltar que não 

só a Educação Física mas todo processo educativo caminha sob o signo do 

paradigma newtoniano-cartesiano. 

Apesar de criticar a forma como, de um modo geral, a Educação Física 

acontece na escola, a Educação Motora não a despreza e muito menos a 

nega: “A educação motora, ora proposta, não nega a educação física no 

interior da escola nem suas vitórias ou derrotas, seus avanços ou retrocessos. 

Seu objetivo é transcender o já conquistado.” (MOREIRA, 1995, p. 100).  

 
 A partir dessas reflexões, a Educação Motora pode ser definida na 

seguinte expressão:  

Educação Motora seria então o ramo pedagógico da possível ciência 
da motricidade humana que se preocuparia em educar aquilo que se 
faz mover, educar a motricidade, educar a corporeidade, nomes 
todos diferentes pela nossa história classificatória e definitória: 
educar, em última análise, o próprio homem. (MOREIRA, 2004, p. 
100)  

 Consideradas essas questões há o entendimento de que o grande 

objetivo da Educação Motora no ambiente escolar é a busca da relevância da 

Educação Física no contexto da educação. Para tanto, Moreira (2004) 

apresenta alguns valores necessários para a busca dessa transcendência. 

Para ele, é necessário que: 

- o corpo-objeto da educação física ceda lugar para o corpo-sujeito 
da educação motora; 

- o ato mecânico no trabalho corporal da educação física ceda lugar 
para o ato da corporeidade consciente da educação motora 

- a busca frenética do rendimento da educação física ceda lugar para 
a prática prazerosa e lúdica da educação motora; 

- a participação elitista que reduz o número de envolvidos nas 
atividades esportivas da educação física ceda lugar a um esporte 
participativo com grande número de seres humanos festejando e se 
comunicando na educação motora. 
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- o ritmo padronizado e uníssono da prática de atividades físicas na 
educação física ceda lugar a respeito ao ritmo próprio executado 
pelos participantes da educação motora. (MOREIRA, 2004, p 101-
102)  

 

1.1.4 Tendência Construtivismo/Interacionismo 

 De acordo com a  tendência construtivista/interacionista, o conhecimento 

é fruto da interação do sujeito com o ambiente. Freire (2005) citando Piaget, diz 

que a  criança pode controlar a obtenção e a organização de sua experiência 

do mundo exterior. Dentro dessa organização, os esquemas simples vão se 

organizando e integrando-se a outros, caminhando para níveis mais 

complexos. Ao considerarmos o construtivismo numa perspectiva piagetiana, 

vale a pena mencionar sua ênfase voltada aos aspectos biológico e 

epistemológico. 

  Freire (2005) cita também Wallon, que desenvolve sua orientação 

construtivista pelo viés psicológico, valorizando o modelo psicogenético. Ele 

busca evidenciar a importância do conhecimento das necessidades primordiais 

da criança e das mudanças de objeto de seus comportamentos em idades e 

situações diferentes.  

 Outras contribuições que devem ser consideradas são as dos psicólogos 

soviéticos Vigotsky, Leontiev Luria. A base do construtivismo soviético é a 

teoria marxista, que apregoa que as mudanças históricas na sociedade e na 

vida material produzem mudanças na natureza humana (consciência e 

comportamento). Um aspecto importante do construtivismo de Vigotsky 

oferecido aos psicólogos e educadores é o que trata da zona de 

desenvolvimento proximal, ou seja, a distância existente entre o 

desenvolvimento real do potencial. 

 Uma vez postos esses aspectos, de maneira bem simplificada, 

passemos a refletir sobre o construtivismo/interacionismo na Educação Física 

escolar, tendo como apoio Freire: 
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Por onde poderíamos começar, senão pelo conhecimento que a 
própria criança possui ao entrar na escola? Não é isso o que dizem a 
respeito da alfabetização Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, autoras 
que conquistaram a admiração de tanta gente? O que se vê, na 
maioria das vezes, é uma quase total desconsideração por parte da 
escola, do conhecimento que toda criança com certeza possui, 
independentemente da escola. Ora, se quanto à leitura e à escrita a 
criança chega às instituições de ensino com um considerável 
conhecimento, que dirá das atividades corporais? (FREIRE, 2005, p. 
112).    

 De fato, as atividades corporais estão bem presentes na infância, 

independentemente da escola. Nesse sentido, as crianças das séries iniciais do 

Ensino Fundamental chegam à escola com um acervo desenvolvido 

principalmente através das brincadeiras. Freire (2005) afirma que a escola 

recebe em seu espaço crianças cuja especialidade é brincar e, sendo ela 

especialista em brinquedo, sabe mais do que a própria professora (no sentido 

prático, não teórico). Afirma também que o brinquedo infantil, mais do que a 

própria escola, tem cumprido seu papel na missão de aperfeiçoar o acervo 

motor da criança. “Nenhuma criança fica esperando chegar o momento de 

entrar na escola para começar a aprender. O mundo da cultura infantil é muito 

vasto, mas, ao que parece, invisível para a escola.” (FREIRE, 2005, p. 113) 

 Realmente, há aprendizagem fora da escola, e ela não é o único local de 

aprendizagem da criança. É claro que a sistematização que há na escola tem 

seu valor, senão tudo fica entregue à espontaneidade, e isso não é bom, mas 

não é prudente desconsiderar o conhecimento prévio obtido por experiências 

vividas fora dos portões da escola. 

 Concluindo essa reflexão sobre a tendência construtivista/interacionista, 

vale mais uma vez lembrar, especialmente aos professores de Educação 

Física: ao brincar, a criança vai aperfeiçoando seu acervo motor, e esta 

consideração deve ter relevância em suas propostas de trabalho. 

 

1.2 O Corpo no ambiente escolar e na Educação Física 

 

Falar sobre o corpo através da história e no momento atual implica 

muitas reflexões.  Ao tratarmos desse assunto neste trabalho, veremos - não 

em todos os detalhes, nem em todas as dimensões - situações das mais 
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diversas e das mais complexas, pois o corpo é escravizado, torturado, é um 

objeto, vítima de genocídios, feito para a disciplina, adestrado para a guerra, 

valorizado pela performance, delimitado por modelos e tantas outras 

possibilidades. Foucault (2000), discorrendo sobre os corpos dóceis, diz que se 

descobre o corpo como objeto e alvo de poder, corpo este que se manipula, se 

modela, se treina, se faz obedecer, que se faz responder, que se torna hábil ou 

cujas forças se multiplicam. 

 

Cabe então perguntar: Qual o lugar do corpo na escola? E na Educação 

Física Escolar? 

 

A primeira situação perceptível é a sensação de que o corpo dentro da 

escola sofre grandes limitações. “A ordenação por fileiras, no século XVIII, 

começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem 

escolar: filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída 

a cada um em relação a cada tarefa e cada prova”. (FOUCAULT, 2000. p. 125-

126) 

 
Talvez não seja muito diferente hoje, pois, especialmente nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, temos a fila para chegar à sala de aula, salas 

organizadas em fileiras para o melhor controle, movimentação quase nula em 

sala de aula em nome do bom aproveitamento, a fila na hora do lanche, recreio 

com atividades dirigidas. A escola torna-se um ambiente de corpos reprimidos, 

sem direito à expressão, com exceção do momento da Educação Física, que 

fica entendida pelos professores que atuam na sala de aula, e muitas vezes 

pelo próprio professor de Educação Física, como o momento de se fazer o que 

se quer. Esse tipo de postura causa no aluno a sensação de que na escola há 

momentos distintos para o corpo e para a mente, ou seja, enquanto a atividade 

ocorrer na sala de aula, o corpo fica infrutífero, anestesiado e domesticado, e, 

quando é o momento da Educação Física, o aluno pode guardar sua mente na 

mochila, pois lá na quadra só o corpo irá funcionar, ficando então a mente 

infrutífera. A liberdade, ou pelo menos a possibilidade de maior liberdade, fica 

confundida com a idéia do “liberou geral”, tanto é que, quando o professor de 

Educação Física quer sistematizar teoricamente algum conhecimento em aula, 
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é questionado pelos alunos: “Vai ter Educação Física hoje”? Isso com certa 

dose de sorte, porque no geral a pergunta é: “Vai ter Física hoje”? 

 

Muitas vezes também se ouvem os seguintes comentários ou pedidos 

dos professores que atuam na sala de aula: “Fica impossível dar aulas depois 

da Educação Física, eles ficam muito agitados!” “Dê uma aula bem cansativa 

para eles  hoje, assim quando voltarem estarão bem calmos!” 

 

E a Educação Física? Como é sua ação na escola? 

 

Se há o entendimento de que na Educação Física, existe espaço para a 

expressão corporal, é necessário rever urgentemente certos conceitos que 

estabelecem modelos gestuais, ações quantificadas e modeladas. O chamado 

movimento totalmente correto, executar X movimentos em Y minutos, vencer 

um percurso em um tempo preestabelecido, é inegociável. Essas posturas 

impedem o corpo de ser corpo,  estabelece uma busca de resultados no corpo 

do outro, padronizam e desprezam as diferenças.  

 

Moreira (1991) faz importante reflexão sobre esta questão, a partir de 

uma pesquisa que realizou:    

 

(...) o fundamento justificador desta pesquisa, calcada numa 
abordagem científica qualitativa do fenômeno situado, é o de 
observar e descrever a ação de um profissional que trabalha com o 
corpo, corpo esse compreendido não como um objeto com 
características distintas dos demais objetos, mas entendido como 
fonte de experiências significantes, como veículo de comunicação 
com o mundo, ou mais precisamente, corpo como expressão 
possível do ser-no-mundo. (p. 40) 
 

 

Podemos observar uma busca pelo novo na Educação Física, que aqui é 

desafiada, sem abrir mão de sua sistematização: permitir que o corpo seja do 

próprio sujeito no mundo e não se enquadre no mundo do outro como um 

objeto de manipulação. 
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Freire (2005) também faz uma importante colocação quando observa o 

tratamento do corpo na escola, condenando a idéia da escola que tem como 

objetivo central mobilizar a mente, considerando o corpo um estorvo que, 

quanto mais quieto, mais favorece o processo. Chega a sugerir que, no início 

do ano letivo, no período das matrículas, o corpo também seja matriculado, 

atacando esta visão dicotômica que separa corpo e mente:    

 
Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que 
integram um único organismo. Ambos devem ter assento na escola, 
não um (mente) para aprender e o outro (corpo) para transportar, 
mas ambos para se emancipar. (p. 13-14) 
 
 

Medina (1992) apresenta importantes contribuições quando traz à luz 

questões que têm a percepção do ser humano no aspecto dualista, corpo e 

alma, corpo e espírito, ou corpo e mente, ou, ainda, no aspecto tríplice: corpo, 

mente e espírito, ou corpo, mente e alma. 

 
A noção vulgar do corpo humano recebe as mesmas influências 
maléficas do vírus que divide as ciências. Ao tentar explicar todas as 
suas dimensões, o homem se retalha em duas, três ou quatro partes 
e depois se torna incapaz de perceber a totalidade em que elas se 
realizam. Uma totalidade que inclua o outro e a natureza. (p. 42) 
 

 

Os profissionais da Educação e, em especial da Educação Física, 

necessitam com urgência estabelecer relações que possibilitem vislumbrar no 

aluno um ser em sua plenitude, entender que muitas ações corporais na aula 

estão providas de forte carga emocional, tanto nas posturas apáticas como nas 

mais intensas, que em situações assim o corpo comunica muitas coisas. 

 Feitas essas considerações, permanece uma série de indagações sobre 

o conhecimento e a aplicação prática dos professores nas escolas de 

Educação Básica: o trato que as questões que envolvem o corpo recebem nos 

cursos de formação dos licenciados em Educação Física e – por que não 

dizer? - na Pedagogia. As tendências se completam? Têm possibilidades de 

co-existir? Buscam a hegemonia na academia e na Educação Física escolar? 

Têm verdadeiramente um sentido prático palpável?  
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 Inegavelmente, as propostas das tendências e os desafios que o trato 

com o corpo apresentam são contribuições que podem ter assento no ambiente 

escolar, por isso estão presentes neste trabalho e creio que em tantos outros 

que tratam da Educação Física, nesta busca de novos horizontes e dias 

melhores. 

 

1.3 Diretrizes para Formação de Professores de Educação Básica 

 

Vamos considerar agora alguns aspectos relevantes das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, à luz do parecer 

CNE/CP 09/2001.  Vale lembrar que, antes de ser professor de uma área 

específica, todo professor que atua na formação escolar de crianças e 

adolescentes é um professor de Educação Básica, e, nesse sentido, é 

necessário que ele tenha conhecimento das diretrizes que visam orientar a 

ação docente de todos.   

 

O Art. 2º das Diretrizes trata da organização curricular de cada 

instituição, observando, além do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (LDB), outras formas de orientação inerentes à 

formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para: 

 
I.   o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II.  o acolhimento e o trato da diversidade; 
III. o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV. o aprimoramento em práticas investigativas; 
V. a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 
VI. o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
VII. o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe.  

 

Observando esse Artigo, em seus itens, percebemos a orientação para 

as instituições formadoras de professores de Educação Básica no sentido de 

prepará-los para o exercício docente contemplando aspectos relevantes para a 
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vivência escolar e os desafios que serão encontrados no interior de uma escola 

de Educação Básica. 

 

Já o Art. 3º trata dos princípios norteadores do preparo para o exercício 

profissional, considerando os seguintes aspectos: 

 
I. a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 
II. a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista:: 
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 
lugar similar àquele que vai atuar, demanda consistência entre o que 
faz a formação e o que dele se espera; 
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, no qual são colocados em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 
possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição os resultados 
alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a 
identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. 
III. a pesquisa, com foco no processo de ensino aprendizagem, uma 
vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobiliza-los 
para a ação, como compreender o processo de construção do 
conhecimento. 
 

 

Sobre esse Artigo, vale destacar que o curso deve orientar o futuro 

professor de Educação Básica para entender que a competência está no centro 

do processo de formação, onde a pura transmissão dos conteúdos deixa de ser 

a finalidade da ação docente e passa a ser um meio, caminho, suporte para a 

construção de competências. Essa questão merece um olhar mais atento, visto 

que as expectativas das famílias em relação ao ensino na escola têm como 

fonte exatamente a transmissão de conteúdos como bagagem de 

conhecimento necessário para vencer na vida (vestibulares, emprego, etc.). A 

escola, por sua vez, é cobrada por resultados práticos e quantificáveis, e essa 

cobrança recai, em última análise, sobre o professor que, acuado, rende-se ao 

que é imposto. A busca de coerência nesta questão está centrada nas políticas 

públicas que, apesar das orientações, das resoluções, das diretrizes, apontam 

para esses resultados objetivos em um processo em que a subjetividade fala 

mais alto. 
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O Art. 4º orienta o desenvolvimento, a abrangência e os fatores 

fundamentais para a formação de professores: 

 
 Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de 
formação é fundamental que se busque: 
I. considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional; 
II. adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta 
pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da 
organização institucional e da gestão da escola de formação. 
Art. 5º - o projeto pedagógico de cada curso, considerando o artigo 
anterior, levará em conta que: 
I. a formação deverá garantir a constituição das competências 
objetivadas na educação básica; 
II. o desenvolvimento das competências exige que a formação 
contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do 
professor; 
III. a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica 
deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar 
nas diferentes etapas da escolaridade;   
IV. os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem 
ser tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 
V. a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos 
formandos, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu 
processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com 
condições de iniciar a carreira. 
Parágrafo único - A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio 
metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação 
e que aponta a resolução de situações-problema como uma das 
estratégias didáticas privilegiadas. 

 

Uma vez citados e considerados alguns aspectos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, 

faremos menção de um aspecto das diretrizes para a graduação em Pedagogia 

e das diretrizes para a graduação em Educação Física, licenciatura plena e 

suas especificidades. 

 

Nas diretrizes para o Curso de Pedagogia, encontramos uma, entre 

várias considerações, que tem relevância para nossa discussão. Diz o Art. 5º: 

 
O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
VI – ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. 
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Nessa perspectiva, pela simples leitura  do artigo citado, podemos 

afirmar que há no professor formado em Pedagogia a aptidão adquirida para 

desenvolver as aulas de Educação Física com as crianças das séries iniciais 

do Ensino Fundamental, porém é necessário considerar essa questão do ponto 

de vista de quem atua diretamente na escola, o que ocorrerá em outro 

momento.   

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Educação Física são instituídas pela Resolução nº 7, de 31 de março de 2004, 

a partir do disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 58/2004, de 18 de 

fevereiro de 2004, em cujo Art. 1º se lê: 

 
 A presente resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de graduação em Educação Física, em nível superior de 
graduação plena, assim como estabelece orientações específicas 
para a licenciatura plena em Educação Física, nos termos definidos 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores de Educação Básica. 
 

 

É importante observar nesse artigo que, embora a Educação Física 

tenha suas especificidades como área, suas ações pedagógicas devem estar 

em consonância com as Diretrizes da Educação Básica, que funcionam como 

um diapasão para, independentemente da disciplina ou da área de 

conhecimento, dar o tom harmonizador para a Educação Básica, ou seja, 

nenhuma área está desconectada do processo, pelo menos é o que se busca 

com as diretrizes. 

 

O Art. 3º da mesma lei afirma: 

  
 A Educação Física é uma área de conhecimento de intervenção 
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo a de 
aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e 
modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da 
luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, 
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 
esportivas. 
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Nesse artigo fica claro o nível de abrangência que a prática da Educação 

Física Escolar deve considerar em seu dia-a-dia, quando vemos a expressão 

“aplicação do movimento humano”, movimento esse entendido, conforme 

Moreira (1995), como a expressão da motricidade e esta, por sua vez, de 

acordo também com Moreira (2001), possivelmente vinculada 

pedagogicamente com a Educação Motora.  

 

O Art. 4º apresenta as seguintes proposições: 

 O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar uma 
formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da 
intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico, 
na reflexão filosófica e na conduta ética. 
§ 1º O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para 
analisar criticamente a realidade social, para intervir acadêmica e 
profissionalmente por meio das diferentes manifestações e 
expressões do movimento humano, visando a formação, a ampliação 
e enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar as 
possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e 
saudável. 
§ 2º O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em 
Educação Física, deverá estar qualificado para a docência deste 
componente curricular na educação básica, tendo como referência a 
legislação própria do Conselho Nacional de Educação, bem como as 
orientações específicas para esta formação tratadas nesta 
Resolução.   
 

 

Destacamos no Artigo 4º uma expressão que nos remete a uma leitura 

por um viés da tendência crítico-superadora, na orientação aos cursos de 

formação de professores de Educação Básica, licenciatura em Educação 

Física, no sentido de qualificar profissionais aptos para “analisar criticamente a 

realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente...”. Essa 

intervenção faz-se mais do que necessária diante dos grandes desafios sociais 

que o país atravessa. Nesse sentido, a Educação Física não pode funcionar 

como um escape, mas deve afirmar seu papel crítico/interventor/transformador, 

a partir do ambiente escolar, desde a infância. 

 

Finalmente no Art. 6º encontramos o seguinte: 
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As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-
profissional e científica deverão constituir a concepção nuclear do 
projeto pedagógico de formação do graduado em Educação Física. 
§ 1º A formação do graduado em Educação Física deverá ser 
concebida, planejada, operacionalizada e avaliada visando a 
aquisição e desenvolvimento das seguintes competências e 
habilidades:  
-Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais 
específicos da Educação Física e aqueles advindos das ciências 
afins, orientados por valores sociais, morais, éticos e estéticos 
próprios de uma sociedade plural e democrática. 
-Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade 
social para nela intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das 
manifestações e expressões do movimento humano, tematizadas, 
com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 
ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando 
a formação, a ampliação e enriquecimento cultural da sociedade para 
aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida 
fisicamente ativo e saudável. 
-Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, 
adequada e eticamente balizada nos campos da prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 
educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 
oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 
recreativas e esportivas.  
 

 

O que é interessante notar no Artigo 6º é a presença de duas 

expressões que revelam preocupação com a saúde, em vários níveis: “adoção 

de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável” e “prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde”. 

  Vivemos em um país onde as questões que envolvem o corpo são hoje 

tratadas sob a ótica da saúde pública, tendo em vista que, cada vez mais cedo, 

nos deparamos com questões de obesidade e anorexia. Não que esses 

quadros devam ter um tempo próprio para manifestar-se, mas não eram 

comuns na infância.  

Hoje percebe-se que a obesidade está muito presente na infância e a 

anorexia na adolescência, fases da vida que se passam também na escola, 

que tem na Educação Física um ótimo espaço para oportunizar aos alunos 

possibilidades para superar essas e outras dificuldades O Artigo ainda orienta 

para a necessidade de os professores de Educação Física  intervirem 

acadêmica e profissionalmente nessas questões, mas isto somente será 
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possível se, em sua formação, houver, por parte da instituição de ensino 

superior, um despertar e uma oferta de subsídios para a intervenção. Nos dias 

de hoje, mais do que a prática sistematizada de esportes, a Educação Física 

Escolar deve ter uma atuação que promova saúde e bem-estar físico e 

emocional. 

 

A Educação Física Escolar vem, historicamente, recebendo várias 

influências, como, por exemplo: exercícios físicos vistos aqui como fator de 

higiene, tendo o médico higienista papel de destaque; métodos militares, sendo 

que os profissionais de Educação Física na escola eram formados por 

instrutores oriundos de instituições militares; o Método Natural Austríaco, 

desenvolvido por Gaulhofer e Streicher, e o Método da Educação Física 

Desportiva Generalizada, divulgado no Brasil por Auguste Listello (cf. SOARES 

et al.,1992)  

 

Atualmente a Educação Física Escolar está muito vinculada a ações 

voltadas quase exclusivamente, para não ser injusto com alguns, às práticas 

desportivas, e isso não ocorre somente na ação docente daqueles que há 

vários anos atuam na Educação, que, em certa medida, têm a seu favor o 

argumento frágil de terem sido formados tendo como referencial aquilo que era 

vigente em um determinado período. Muitos recém-formados, ainda hoje, dão 

ênfase exagerada à prática desportiva, em particular às quatro modalidades 

mais difundidas dos esportes coletivos (futebol, voleibol, basquetebol e 

handebol). E, na visão de alguns profissionais, quem faz isso já faz muito, 

porque entre os próprios profissionais da Educação Física escolar é recorrente 

a idéia de que a grande maioria dos professores entrega a bola e deixa o 

futebol dominar o ambiente durante o ano letivo. 

 

Entendemos que essa postura de deve ao fato de que há muitos anos a 

maioria dos que ingressam nos cursos de Educação Física, mesmo na 

Licenciatura, o fazem porque gostam de praticar esportes, entendendo, assim, 

que o esporte é sinônimo de Educação Física, transferindo, assim, essa idéia 

para a ação na escola. 
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É necessário considerar também os PCN – Parâmetros Curriculares 

Nacionais - no cotidiano das aulas de Educação Física, observá-los como 

suporte teórico, apoio, documento que traz muitas propostas palpáveis para a 

ação docente. 

  

Embora os Parâmetros devam ser entendidos como um balizador das 

possibilidades para o desenvolvimento do trabalho, freqüentemente dois erros 

são cometidos: por um lado há quem entenda que deva segui-los à risca, 

passo a passo, como se fossem uma receita; por outro lado, há aqueles, a 

grande maioria, que sabem da existência deste documento mas o 

desconsideram em seu cotidiano, em nome de uma mentalidade retrógrada 

que considera tudo que é escrito uma teoria sem vinculação com  a prática.  

Os horizontes podem ser ampliados, pois ambas as posturas são 

reducionistas. O melhor que se pode fazer é conhecer o documento, fazendo 

uma leitura contextualizada com o ambiente de trabalho, o perfil dos alunos, as 

características da comunidade onde a escola está inserida e, principalmente, 

as condições objetivas para o desenvolvimento do trabalho (espaço físico, 

materiais adequados e em quantidade minimamente suficiente para o 

desenvolvimento do trabalho, quantidade de alunos e outros aspectos que 

possam ser considerados pelos professores em seus locais de atuação). 

Na proposta dos PCN de Educação Física para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental, os objetivos estão divididos por ciclos. No primeiro ciclo 

(1ª e 2ª séries), há a expectativa de que, ao seu final, os alunos sejam capazes 

de: 

 

- participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude 

cooperativa e solidária, sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por 

razões sociais, físicas, sexuais ou culturais; 

- conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais de forma a 

poder estabelecer algumas metas pessoais (qualitativas e quantitativas); 

- conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes 

manifestações de  cultura corporal presentes no cotidiano; 

- organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades 

corporais simples. 
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O documento também aponta que, nesta fase da infância, há a transição 

das brincadeiras simbólicas e individuais para as sociais e regradas e, em 

função disso, recomenda-se trabalhar seus conteúdos com regras simples. 

 

Para o segundo ciclo (3ª e 4ª séries), as expectativas, ao final do 

processo, giram em torno dos seguintes objetivos: 

 

- participar de atividades corporais, reconhecendo e respeitando algumas de 

suas características físicas e de desempenho motor, bem como as de seus 

colegas, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou 

sociais; 

- adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, buscando solucionar os conflitos de forma não-violenta; 

- conhecer os limites e as possibilidades do próprio corpo de forma a poder 

controlar algumas de suas atividades corporais com autonomia e a valorizá-las 

como recurso para manutenção de sua própria saúde; 

- conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes 

manifestações da cultura corporal, adotando uma postura não-preconceituosa 

ou discriminatória por razões sociais, sexuais ou culturais; 

- organizar jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais, valorizando-as 

como recurso para usufruto do tempo disponível; 

- analisar alguns padrões de estética, beleza e saúde presentes no cotidiano, 

buscando compreender sua inserção no contexto em que são produzidos e 

criticando aqueles que incentivam o consumismo.   

 

No segundo ciclo, as expectativas estão voltadas, na realidade, para o 

desdobramento e o aperfeiçoamento do que se desenvolveu no ciclo anterior. 

É interessante observar que a proposta não busca resultados determinantes e 

pontuais, mas com expectativas de objetivos a serem alcançados de maneira 

processual, com o resultado esperado. Com isso preserva-se o respeito às 

individualidades nos níveis emocional, físico, relacional e cognitivo, 

possibilitando ao professor intervenções pontuais, não somente generalizadas. 
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Os PCN não devem, portanto, ser colocados à margem do processo de 

escolarização. Devem sim ser vistos como uma ferramenta orientadora para o 

trabalho docente. 

   

Após essas considerações, é importante apresentarmos as proposições 

e as ações das Políticas Públicas para o desenvolvimento da Educação Física 

Escolar, no sentido de analisarmos as orientações sobre “quem deve dar aulas 

de Educação Física nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental” 

 

 

1.4 Políticas Públicas para a Educação Física Escolar 

 

O Poder Público, particularmente algumas prefeituras, tem a 

possibilidade de contar com o professor polivalente ou o especialista, pois 

ambos são habilitados para o desempenho da função. Não há nenhum tipo de 

legislação que obrigue os municípios a optar pelo especialista ou pelo 

polivalente, mas fica a questão: o que é determinante para esta escolha?  

 

É possível que encontremos respostas apontando várias vertentes: o 

professor polivalente é suficientemente habilitado para ministrar essa disciplina; 

o especialista não valoriza esse segmento; nessa fase da infância não há 

necessidade de um trabalho com alto grau de especificidade; e até questões 

financeiras, uma vez que o especialista significa um gasto a mais para o 

desenvolvimento dessa disciplina na escola – afinal, a professora polivalente é 

paga também para isso. 

 

Observando os documentos oficiais, é possível perceber a relevância 

que é dada ao desenvolvimento da criança. A Constituição Federal, na Seção I, 

Artigo 205, traz o seguinte: 

 

A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Ao lermos que educação é direito de todos e dever do Estado, devemos 

entender que as aulas de Educação Física, em sua essência, fazem parte do 

processo educacional do ser humano e podemos concluir que o Estado deve 

não só garantir esse processo, mas fazê-lo com coerência e responsabilidade. 

Também podemos observar na expressão “pleno desenvolvimento” que a 

criança deve ser atendida em todas as suas necessidades, cabendo aí seu 

desenvolvimento físico e motor. 

 

O aprendizado e o desenvolvimento da cidadania passam também pela 

quadra. Aliás, é ali, em um contexto de aulas de Educação Física, que muitas 

situações vivenciadas nos desafiam à cidadania – regras, limites, divisão de 

tarefas, relações de ajuda, tolerância e tantas outras virtudes podem ser 

cultivadas, estimuladas e desenvolvidas em quadra.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Capítulo II, trata do 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade: 

 

Artigo 16º O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se. 
 

Dentre os vários sentidos que pode dar-se à liberdade, chama-nos a 

atenção este que alinhava o exercício deste direito através do brincar, praticar 

esportes e divertir-se. Podemos mais uma vez destacar a importância 

fundamental da Educação Física Escolar como espaço para viabilização deste 

direito. 

 

No Capítulo IV o Estatuto versa sobre o direito à educação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer. Nesse sentido, vejamos o que nos traz o Artigo 59º: 

 

Os Municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e 
facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações 
culturais, esportivas e de lazer voltados para a infância e a juventude. 

 

Nesse Artigo fica evidente o dever do Município, apoiado pelos Estados 

e pela União, como segmento aglutinador e fomentador de tais práticas, que 

podem ser plenamente desenvolvidas nas aulas de Educação Física. 
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As Normas Gerais sobre o Desporto (Lei Pelé) trazem contribuições 

pertinentes para nossas reflexões: 

 

Capítulo II – Dos princípios fundamentais 
Artigo 2º - O desporto, como direito individual, tem como base os 
princípios: 
VIII – da educação, voltado para o desenvolvimento integral do 
homem como ser autônomo e participante e fomentado por meio da 
prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional; 
Capítulo III – Da natureza e finalidade do Desporto 
Artigo 3º - O desporto pode ser reconhecido em qualquer das 
seguintes manifestações: 
I Desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus participantes, com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação 
para o exercício da cidadania e a prática do lazer.   

 

Mais uma vez observamos a presença do desporto e do lazer como 

prática a ser desenvolvida nos sistemas de ensino, trazendo como resultados o 

desenvolvimento integral do indivíduo e o exercício da cidadania. 

 

No dia 17 de março de 2003, o Governador do Estado de São Paulo, 

Geraldo Alckmin, promulgou um Decreto da Assembléia Legislativa que traz 

em seus dois primeiros artigos: 

 

Artigo 1º - A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da 
escola, é componente curricular obrigatório em todas as séries da 
rede estadual de ensino. 
Artigo 2º - Somente profissionais devidamente habilitados, 
portadores de Licenciatura Plena em Educação Física, podem 
ministrar a disciplina a que se refere o artigo anterior. 

 

Esse Decreto,  promulgado como Lei nº 11.361 de 17 de março de 2003, 

é o projeto de lei nº 716/2002 de autoria do Deputado Estadual Marquinho 

Tortorello, que é advogado e graduado em Educação Física. Publicou-se no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 13/11/2004 Seção I, na página 58: 

 

 
O Secretário da Educação, considerando: 
- a importância do professor como agente de formação; 
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- a relevância da ação docente na implementação da política 
educacional e na construção de uma escola democrática, solidária e 
competente; 
- a necessidade de se ampliar o quadro efetivo de professores da 
rede estadual de ensino objetivando o fortalecimento da equipe 
escolar na execução e consolidação da proposta pedagógica, 
- comunica às autoridade de ensino e aos interessados que fará 
realizar concurso público de provas e títulos para o preenchimento de 
cargos de Professor de Educação Básica – PEB II, na disciplina 
Educação Física, disponíveis no quadro de recursos humanos da 
SEE. 

 

  A partir daí garantiu-se ao professor especialista o acesso definitivo ao 

desenvolvimento da Educação Física com crianças das séries iniciais do 

Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. 

Percebe-se aí o diferencial entre todas as citações anteriores da legislação e 

esta, pois nenhuma delas considera a obrigatoriedade da presença do 

profissional em Educação Física, e sim  que tanto o especialista quanto o 

polivalente estão habilitados para o desempenho da função. 

 

Observemos agora o que a Lei Orgânica de cada Município da Região 

do ABCD (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 

Diadema), localizada no Estado de São Paulo, contempla em termos de 

Educação Física para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

A Lei Orgânica do Município de Santo André, no Capítulo III, trata da 

educação, da cultura, do esporte, do lazer e do turismo. Na Seção I – da 

educação, Artigo 251, consta: 

 

§ 1º - O ensino público municipal assegurará, individual e 
coletivamente, a prática de esportes e recreação, a expressão 
artística em suas diferentes linguagens e o estímulo à preservação 
do meio ambiente como complemento à formação integral do 
educando, sem perder de vista as necessidades dos portadores de 
deficiências. 
§ 2º - é obrigatório em todas as unidades da rede municipal: 
V – a atividade física, voltada para o desenvolvimento motor do 
educando. 
Inciso V acrescido pela Emenda  nº 11, de 10 de março de 1994.  
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Já a seção III – dos esportes e lazer – apresenta o seguinte: 

Art. 275 – As ações do Município, através de programas e projetos, e 
a destinação de recursos orçamentários para o setor darão 
prioridade: 
I – ao esporte educacional e ao esporte comunitário; 
IV – à promoção, estímulo e orientação, à prática e difusão da 
educação física. 

 

No município de São Bernardo, podemos observar, no Capítulo I, que 

trata da educação, da cultura e dos esportes, lazer e turismo, o seguinte: 

 
Seção I – Da educação 
Art. 176. O município deverá construir escolas municipais em 
condições de manter o educando durante todo o período diurno em 
atividades pedagógicas, culturais e esportivas, adequando os 
estabelecimentos já existentes a esta realidade. 
 
Na seção III – Dos Esportes, Lazer e Turismo 

 
Art. 199. O Poder Público Municipal incrementará a prática esportiva 
às crianças, aos idosos  e aos portadores de deficiência. 
Parágrafo único. Toda prática esportiva deverá estar vinculada a uma 
ação educativa e cultural. 
Art. 200. As ações do Poder Público e a destinação de recursos 
orçamentários para o setor darão prioridade: 
I – ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, 
ao esporte de alto rendimento; 
IV – à promoção, estímulo e orientação à prática e difusão de 
Educação Física. 

 

Seguindo nossa trajetória pelas leis municipais, vamos ver o que temos 

em São Caetano, no Capítulo V – Da Educação, Da Cultura e dos Esportes e 

Lazer: 

 

Art. 174 – O dever do Município com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 
X – prática de esporte e recreação, individual e coletiva, como 
complemento à formação física e mental do educando, inclusive para 
atender às necessidades das pessoas portadoras de deficiência. 
 

Já na Seção IV – Dos Esportes, Lazer e Turismo, consta: 

Art. 191 – O Município apoiará e incentivará, como direito de todos, 
as práticas esportivas. 
 
Art. 192 – O Município proporcionará à comunidade meios para a 
prática de esportes e recreação, quer por ações diretas, quer por 
meio de estímulo à comunidade, para autogestão dessas ações, 
mediante: 
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I – reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, 
bosques, jardins e assemelhados, como recreação urbana; 
 
II – construção, adequação e equipamento de parque infantis, bem 
como áreas livres para convivência... 
 
Art. 193 - As ações do Município e a destinação de recursos 
orçamentários para o setor darão prioridade: 
 
I – ao esporte comunitário e ao esporte educacional; 
 
II – a recreação e ao lazer popular; 
 
III – a construção, à manutenção e ao equipamento de espaços 
destinados à prática de atividades desportiva, educacional e cultural; 
 
IV – a promoção, ao estímulo e à orientação quanto à prática e a 
difusão da Educação Física. 
 

 

Finalmente, em Diadema, no Titulo VIII – Da Ordem Social, temos a 

seguinte legislação, no Capítulo VI – Do Desporto: 

 
Art. 247 – é dever do Município fomentar práticas desportivas, como 
um direito de todos, observados: 
 
I - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e comunitário, na forma da lei. 

 

Podemos observar algumas questões interessantes na Lei Orgânica dos 

municípios. Na Seção que trata do esporte, todos os municípios assumem de 

maneira clara a responsabilidade por fomentar, destinar verbas e dar condições 

para a prática desportiva educacional. Em Santo André, São Bernardo e São 

Caetano, há menção sobre a prática da Educação Física. No que se refere à 

Seção que trata da educação, observamos diferenças reveladoras, em termos 

de Educação Física escolar. A Lei Orgânica de Santo André teve o acréscimo 

de um inciso, em 10 de março de 1994, que obriga a atividade de educação 

física em todas as unidades da rede municipal. Em São Bernardo o documento 

apenas menciona o dever de construir e adequar escolas com espaço 

destinado a atividades esportivas. A cidade de São Caetano tem na sua lei, 

como dever, a garantia à prática de esporte e recreação como parte da 

formação física e mental e, finalmente, Diadema não faz menção da educação 

física na Seção da Educação. 
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Considerando o cotidiano das escolas, no Município de Santo André  

implantou-se de maneira plena o projeto Vivências do Movimento, abrangendo 

desde a Educação Infantil até as séries iniciais do Ensino Fundamental no 1º 

semestre de 2007. Esse projeto existe desde 2005, mas era desenvolvido só 

em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino. Os profissionais envolvidos 

no projeto são graduados em Educação Física e atuam como monitores. São 

Caetano sempre garantiu, de maneira efetiva, as aulas de Educação Física 

com professores especialistas que ingressaram por  concurso público. Na 

cidade de São Bernardo, apenas as escolas de Educação Especial contam 

com os especialistas para as aulas de Educação Física. Em Diadema, as aulas 

de Educação Física ficam a cargo das professoras polivalentes. 

 

Com base nas considerações aqui apresentadas para tratarmos da 

questão que é a indagação principal deste capítulo – “Quem deve dar aulas de 

Educação Física nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental?” –, percorremos 

um caminho com a intenção de apontar alguns aspectos e algumas análises 

que envolvem a atividade docente em Educação Física nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental – este caminho aponta uma posição favorável à 

compreensão da legitimidade da atribuição dessas aulas ao professor 

especialista, ao profissional licenciado em Educação Física, porém em parceria 

com a professora polivalente. Essa questão será retomada nas considerações 

finais.  
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CAPÍTULO II – Um estudo sobre a formação e a atuação do Professor de 

Educação Física nas SIEF 

 

 

Neste capítulo trabalharemos com as questões objetivas, ainda que 

sempre permeadas pela subjetividade, que conduzem o processo de atuação 

com Educação Física nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, 

foram analisadas as grades curriculares de dois Cursos de Educação Física e 

também realizadas entrevistas com quatro professores formados nestes 

cursos, com a intenção de apresentarmos suas trajetórias formativas e 

profissionais a partir de suas experiências como professores especialistas nas 

SIEF. Vamos apresentar, também, o posicionamento de cinco professoras 

polivalentes que, através de um questionário, manifestaram suas 

considerações acerca da atuação em Educação Física nas SIEF. 

  

Consideraremos a grade curricular, o programa das disciplinas (nesse 

caso, as que possuem maior especificidade para a atuação na escola), o 

desenvolvimento do curso a partir do sentimento do entrevistado e, finalmente, 

a atuação como professor no segmento em questão. 

 

O critério definido para a escolha das instituições e professores foi a 

regionalização: o estudo foi realizado a partir de cursos localizados na região 

do ABCD (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 

Diadema), vinculando-os às políticas públicas da  região.    

 

 
Atualmente os cursos de Educação Física são realizados nos níveis de 

Bacharelado e Licenciatura. Essa diferenciação ocorre em função das 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 1 e 2, de 18 e 19 de 

fevereiro de 2002, respectivamente), que determinam em seu Artigo 1º: 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 
Professores de Educação Básica, em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, constituem-se de um conjunto de 
princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 
organização institucional e curricular de cada estabelecimento de 
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ensino e aplicam-se a todas etapas e modalidades da educação 
básica. 

 

Para avaliar a questão, vamos analisar a grade curricular de dois cursos 

de Educação Física na região do ABCD e também o que é oferecido em alguns 

cursos de Pedagogia. Vale informar que os dois cursos de Educação Física 

foram escolhidos considerando também os seguintes critérios: 

 

O Curso A tem muitos anos de existência. A instituição que o oferece só 

formava profissionais de Educação Física; recentemente é que passou a 

formar profissionais de outras áreas. 

 

O Curso B percorre o caminho contrário, pois é recente dentro de uma 

instituição consolidada há muitos anos no cenário educacional da região com 

vários outros cursos.  

 

Feitas essas observações, vejamos como os cursos estão estruturados. 

 

 

2.1. Estrutura dos Cursos 

 

2.1.1 Grade Curricular do Curso A 

 

O Curso A apresenta a seguinte constituição curricular, em Licenciatura: 

 

Primeiro Ano: 

- Disciplinas com carga horária de 80h/a: Anatomia Humana, Biologia, Crescimento e                                                                               

Desenvolvimento Humano, Educação Física Escolar I, Fundamento Sócio-históricos,  

Manifestações Culturais Desportivas – Atletismo, Manifestações Culturais Desportivas 

– Futebol e Psicologia da Educação. 

- Disciplinas com carga horária de 40h/a: Filosofia da Educação e Manifestações 

Culturais Gímnicas I – Ginástica I 
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Segundo Ano: 

- Disciplinas com carga horária de 80h/a: Aprendizagem e Desenvolvimento Motor, 

Atividades Rítmicas e Expressivas I – Rítmica, Cinesiologia, Educação Física Escolar 

II, Fisiologia Humana, Manifestações Culturais Desportivas – Basquetebol, 

Manifestações Cuturais Desportivas – Voleibol, Manifestações Culturais Gímnicas II – 

Ginástica II e Metodologia do Trabalho Científico. 

- Disciplinas com carga horária de 40h/a: Pronto-socorrismo e Tópicos Especiais I – 

Esportes de Aventura 

 

Terceiro Ano:  

- Disciplinas com carga-horária de 80h/a: Atividades Físicas para Portadores de 

Necessidades Especiais I e II, Educação Física Escolar III, Manifestações Culturais 

Desportivas – Atividades Aquáticas, Manifestações Culturais Gímnicas – Ginástica 

Olímpica e Trampolim Acrobático, Nutrição Aplicada à Educação Física, O Lúdico e a 

Educação e Políticas Públicas e Ética Profissional. 

- Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Atividades Rítmicas e Expressivas II – 

Folclore e Dança, Cineantropometria, Linguagem Brasileira de Sinais – Libras, 

Redação Científica, Tópicos Especiais II – Artes Marciais e TCC. 

 

A divisão da carga-horária está distribuída da seguinte maneira: 

Total de aulas – 2.400 

Estágio Supervisionado – 400 

Atividades Acadêmico-científico-cultural – 200 

Total Geral  - 3.000 

 

2.1.2 Grade Curricular do Curso B 

 

O Curso B apresenta a seguinte constituição curricular em Licenciatura: 

I Semestre: 

- Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Anatomia Funcional dos Sistemas, 

Fundamentos Biológicos, Metodologia da Pesquisa Científica em Educação Física, 

Fundamentos Pedagógicos da Educação Física, Estudo do Movimento Humano, 

Recreação Escolar, Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Atletismo, 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Ginástica Geral, Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Handebol e Filosofia. 

Total de h/a: 400 
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II Semestre: 

- Disciplina com carga-horária de 80h/a: Anatomia Funcional do Aparelho Locomotor 

- Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Laboratório de Pesquisa em Educação,  

Aprendizagem Motora, Didática da Educação Física, Recreação e Lazer, Atletismo, 

Ginástica Geral, Handebol e Eletiva I 

Total de h/a: 400 

 

III Semestre: 

-Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Fisiologia Humana, Cinesiologia, Evolução e 

Desenvolvimento da Educação Física, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 

Natação, Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Basquetebol, Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos: Rítmica e Dança, Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

do Futebol, Educação Física na Educação Infantil, Núcleo de Estudos e Prática 

Profissional em Pedagogia do Movimento e Lazer I e Núcleo de Estudos e Prática 

Profissional em Esportes E qualidade de Vida I. 

Estágio  - 100 

Total de h/a: 500 

 

IV Semestre: 

- Disciplina com carga-horária de 80h/a: Fisiologia do Exercício 

- Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Biomecânica, Evolução e Desenvolvimento 

da Educação Física no Brasil, Natação, Basquetebol, Rítmica e Dança, Futebol, 

Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Pedagogia do Movimento e Lazer II e 

Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Esportes e Qualidade de Vida II. 

Estágio – 100 

Total de h/a: 500 

 

V Semestre: 

- Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Socorros de Urgência em Educação Física, 

Cineantropometria, Psicologia da Educação, Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

da Ginástica Olímpica, Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Treinamento Físico, 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Voleibol, Fundamentos Técnicos e 

Metodológicos da Educação Física Adaptada, Educação Física no Ensino 

Fundamental e Médio, Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Pedagogia do 

Movimento e Lazer III e Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Esporte e 

Qualidade de Vida III. 
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Estágio – 100 

Total de h/a: 500 

 

VI Semestre: 

-Disciplinas com carga-horária de 40h/a: Nutrição e Saúde Pública, Administração e 

Organização Esportiva, Psicologia da Educação Física e dos Esportes, Treinamento 

Esportivo, Esportes Alternativos, Voleibol, Corporeidade e Cultura brasileira, Seminário 

de Gestão Educacional, Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Pedagogia do 

Movimento e Lazer IV – TCC e Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Esporte e 

Qualidade de Vida IV – TCC. 

Estágio – 100 

Total de h/a: 500 

 

A divisão da carga-horária está distribuída da seguinte maneira: 

Conteúdos Curriculares Científico Cultural – 1.800 h/a 

 Estágio Supervisionado – 400 h/a 

Prática de Ensino como Componente Curricular – 400 h/a 

Total Geral – 2.800 h/a 

 

 

2.1.3 Conteúdo das Disciplinas do Curso A 

 

Apresentadas as grades curriculares, consideraremos os conteúdos de 

algumas disciplinas do Curso A. É necessário, inicialmente, esclarecer que 

não foi possível, devido às políticas de organização interna da instituição, ter o 

acesso desejado aos programas de disciplinas deste curso. A coordenadora do 

curso disponibilizou o trabalho que ela mesma realizou em seu Mestrado, onde 

fez a análise da proposta de formação profissional desenvolvida pela 

faculdade.1 Portanto, a análise que ora será apresentada tem neste trabalho 

seu ponto de partida e chegada. Observa-se também que, em função da 

reorganização do curso, algumas disciplinas tiveram seus nomes alterados. 

 

 

                                                 
1 Na transcrição das disciplinas , feita em itálico, foi mantida, na maior parte, a redação do trabalho da 
coordenadora. 
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Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 

Esta disciplina apresenta em seus objetivos a preocupação com a 

fundamentação teórica básica sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

considerando aspectos cognitivos, sociais, sexuais, afetivos e motores nas diferentes 

faixas etárias. Esta disciplina preocupa-se também com o desenvolvimento e as 

possibilidades de aprendizagem durante as diferentes fases da vida humana. 

 

 

Nutrição e Metabolismo aplicados à Educação Física e ao esporte 

Esta disciplina busca, em seus objetivos, dar aos alunos noções de nutrição, 

possibilitando a eles ler livros e assistir palestras na área de nutrição sem maiores 

dificuldades. 

O conteúdo programático traz a preocupação com a carreira de nutricionista e 

com a nutrição e sua relação com a Educação Física. 

 

 

Psicologia da Educação 

Esta disciplina não apresentou objetivos e sim uma listagem de conteúdos que,  

em alguns momentos, se sobrepõem  ao programa de Aprendizagem e 

Desenvolvimento Motor. 

Em sua proposta, apresenta a história da Psicologia, os campos de atuação da 

Psicologia, a escola psicanalítica e a aprendizagem, a escola behavorista e a 

aprendizagem, a sensação e a percepção, a escola gestaltistica e a aprendizagem, o 

desenvolvimento cognitivo, a motivação na aprendizagem, a retenção e a 

transferência de aprendizagem. 

 

 

Socorros urgentes 

Apesar de estar presente em uma nova proposta curricular, o programa desta 

disciplina não se alterou em nada. É como se não houvesse nenhum tipo de evolução 

no universo do socorro a vitima de lesões. 

 

Teoria, Prática e Metodologia da Ginástica Geral 

Esta disciplina apresenta-se com  separação entre os  gêneros, porém seus 

objetivos são semelhantes, ou seja, há preocupação com o desenvolvimento de 

habilidades que possibilitem ao aluno uma postura crítica frente a sua atividade 

profissional. Outro aspecto interessante é que ela está dividida em Ginástica I, II e II,I 
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sem contudo apresentar objetivos diferenciados. O fato de haver divisão entre os 

gêneros não traz produtividade tendo em vista o que até aqui foi exposto e também 

pelo fato de na Educação Básica não haver divisão por gênero. 

 

Teoria, Prática e Metodologia da Ginástica Infantil 

Esta disciplina não apresentou objetivos em seu programa, não alterou seu 

conteúdo no processo de reorganização do curso. Em termos de conteúdo, considera 

alguns aspectos, tais como: Educação e Educação Física, características da 

Educação Física Infantil, indicação de atividades de acordo com a faixa etária, etc. 

 

 

Teoria, Prática e Metodologia do Basquetebol 

Os objetivos apresentados discorrem sobre a criação do jogo e sua evolução 

em diferentes épocas, organização da modalidade junto a entidades esportivas, 

aprendizagem básica e outros aspectos. 

Considerando o conteúdo, o programa apresentou-se bastante técnico. 

 

 

Teoria, Prática e Metodologia da Ginástica Rítmica 

Esta disciplina não apresenta objetivos relacionados com o Curso e nem 

específicos da disciplina. O que se apresenta é uma série de conteúdos, tais como: 

histórico da evolução das técnicas modernas da ginástica desde o final do século 

passado até os dias atuais, princípios pedagógicos da Ginástica Moderna, estudo do 

ritmo, ritmo natural, individual, grupal, fenômenos dinâmicos do ritmo, ritmo de apoio, 

métrica, Educação rítmica, etc. 

 

 

Artes Marciais 

Esta disciplina apresentou em seus objetivos gerais as seguintes proposições: 

motivar a utilização das Artes Marciais como meio altamente eficaz para alcançar os 

objetivos gerais da Educação Física; incentivar a elaboração de trabalhos que 

concorram com o desenvolvimento global dos alunos; apresentar uma proposta de 

trabalho baseada nas artes marciais, proporcionando ao aluno a oportunidade de 

desenvolver uma forma de expressão natural através do corpo. 

Como objetivos específicos, apresentou: conhecer a relação entre técnicas 

empregadas nas diversas artes marciais, pesquisar e discutir os conceitos sobre as 

diversas teorias existentes nas artes marciais. 
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Este programa busca estabelecer relação com a Educação Física e traz preocupação 

com a educação de crianças. 

 

Educação Física Adaptada 

Esta disciplina apresenta como objetivo geral a orientação aos alunos do 

quarto ano da graduação nas vivências de novos campos de trabalho dentro da área.  

Tem como objetivos específicos  passar conhecimentos gerais sobre Educação 

Física adaptada a gestantes, asmáticos, cardiopatas, pessoas da terceira idade, 

deficientes auditivos, visuais e mentais O programa se apresenta extremamente 

técnico e distante da prática, tendo em vista a falta de propostas a serem vivenciadas 

pelos alunos. 

Fica aqui registrada a dificuldade para a realização desta análise pelos 

motivos mencionados anteriormente e a eles acrescenta-se a possibilidade de 

os programas apresentados terem sofrido alterações recentes. 

 

 

2.1.4 Conteúdo das Disciplinas do Curso B 

     

Passaremos a considerar o conteúdo de algumas disciplinas do Curso 

B. Aqui o acesso às informações foi amplo2, possibilitando uma análise mais 

pessoal e mais detalhada: 

 

Fundamentos Pedagógicos da Educação Física 

 

Ementa: 

 Sugere identificação, a reflexão e a construção do conhecimento sobre 

diferentes concepções de ensino em Educação Física como ato educativo. Propõe 

investigar e interpretar as relações didático-pedagógicas e metodológicas do ensino da 

Educação Física. 

Objetivo geral: 

Reconhecer e analisar a Educação Física como prática pedagógica 

contextualizando-a, interpretando-a e compreendendo seu papel na realidade 

educacional brasileira. 

 

                                                 
2 Aqui também se manteve-a redação original do documento em itálico 
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Objetivos específicos: 

 

Contextualizar a atuação e a formação do professor de Educação Física na 

realidade educacional brasileira; Conhecer as tendências pedagógicas em Educação 

Física no Ensino Fundamental e Médio; Refletir sobre a prática pedagógica 

transformadora visando a construção de um profissional crítico e reflexivo; 

Compreender o papel do professor de Educação Física como profissional responsável 

por desencadear o processo de construção de conhecimento e como agente de 

transformação social; Caracterizar e refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem 

a partir de uma visão integral do ser humano; Analisar e discutir a relação professor-

aluno na prática pedagógica. 

 

Podemos perceber nesta disciplina a preocupação com a formação 

profissional do docente, conhecimento de fatores pedagógicos e atuação 

profissional na Educação Básica, sem, contudo, ocupar-se com ações práticas 

junto aos alunos da Educação Básica. É compreensível que seja assim, porque 

o foco da disciplina está no profissional que vai atuar, não na atuação 

propriamente dita.  

 

Recreação Escolar 

 

Ementa: 

 

Desenvolver o estudo teórico e prático do fenômeno da Recreação no Brasil e  

no Mundo. Acompanhando a evolução através dos tempos. Analisa, interpreta e 

adapta sua aplicabilidade na melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, através do 

lúdico e dos fenômenos do crescimento e desenvolvimento do se humano. Investiga e 

adapta sua aplicabilidade na área educacional. 

 

Objetivos gerais: 

 

 Propiciar aos alunos (as) a reflexão sobre a importância do lúdico na 

construção do conhecimento, e capacita-los na organização de atividades recreativas, 
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que permitam o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, especialmente 

no espaço escolar. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Promover junto aos alunos (as), conhecimentos de recreação e lazer para uma 

atuação crítica e criativa na educação formal e como animador de atividades 

recreativas; Refletir sobre a importância do movimento e da corporeidade na 

estruturação da personalidade; Discutir o conceito de brincar, do jogo, da competição 

e da cooperação, como forma de reflexão numa educação construtivista e cidadã; 

Proporcionar através da experimentação, o entendimento e importância do lúdico na 

construção social do conhecimento; Realizar e reconhecer as ações lúdicas presentes 

em diversas práticas sociais e educacionais; Estimular nos alunos (as) a criatividade 

necessária na construção, vivências e experimentações dos jogos e brincadeiras, ao 

invés de somente reproduzi-las; Demonstrar a possibilidade de se trabalhar a 

sensibilização, socialização e interação entre as pessoas, através da recreação 

escolar; Propor alternativas para o desenvolvimento de programas na escola, 

elaborando atividades recreativas de acordo com objetivos previamente estabelecidos. 

 

Nessa disciplina podemos vislumbrar, em sua proposta, preocupações e 

possibilidades de ações concretas junto aos alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. É claro que uma disciplina com esta natureza não 

poderia existir sem considerar especialmente o universo infantil. 

 

 

Aprendizagem motora 

 

Ementa: 

 

Estudar os componentes e os princípios da aprendizagem motora de acordo 

com a manifestação cultural da criança e baseia-se no problema, relacionando o 

contexto social com o conhecimento histórico-cultural do movimento humano segundo 

conceitos e aplicações em relação ao aprendiz, à tarefa a ser aprendida, ao ambiente 

de aprendizagem e ao papel do professor no ensino das habilidades motoras. 

Promove a discussão da importância da Aprendizagem Motora na Educação Física. 
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Discute e propicia a elaboração de programas pedagógicos com base nos conceitos 

básicos da aprendizagem motora. 

Objetivos Gerais: 

 Abordar o conteúdo de desenvolvimento motor relacionados à aplicação em 

contextos de Educação Física escolar. 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar como os seres humanos se movem e como atuam nos diferentes 

contextos; Observar o processo de mudanças que acontece no decorrer do ciclo vital; 

Conhecer como se dá o desenvolvimento e treinabilidade da condição física. 

 

Embora tenha vital importância para o desenvolvimento das aulas de 

Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental, não fica evidente, 

especialmente nos objetivos específicos, propostas relativas ao segmento em 

questão. 

 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Rítmica e Dança 

 

Ementa: 

 

 Trata da fundamentação e da metodologia do trabalho com o ritmo, 

valorizando a expressão corporal como forma de contribuição no desenvolvimento 

integral do individuo, entendendo-o como uma manifestação cultural. Explora recursos 

e propõe a criação de estratégias que associem os componentes básicos da rítmica ao 

movimento humano. Apresenta estudos e pesquisas relacionadas ao ritmo buscando 

atitudes reflexivas, críticas e inovadoras relacionadas a sua intervenção pedagógica. 

Objetivos Gerais: 

 

 Propiciar aos alunos e alunas a construção de uma reflexão somática que 

reconheça o Corpo enquanto Universo de criação, percepção, interação e 

descontrução. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estimular a percepção corporal, descobrindo na linguagem não verbal a 

possibilidade de construção de uma reflexão somática que privilegie o Sujeito na sua 

totalidade; Desmistificar a racionalidade, enquanto forma única de conhecimento do 
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ser. Possibilitar através da experenciação a descoberta de si e do outro, 

estabelecendo um eixo de respeito e singularidade e a diversidade; Estimular a 

expressão, a críticidade a criatividade elementos fundamentais para um corpo 

dinâmico em nossa sociedade, favorecendo o contato com diferentes tipos de danças 

da atualidade, libertando essa arte da simples condição de reprodução técnica de um 

corpo dócil e alienado. 

 

Dentro do que está proposto no Plano de Ensino desta disciplina, não há 

uma vinculação clara com a prática escolar em nenhum dos seus segmentos, 

apesar de estar  no contexto da Licenciatura. 

 

Núcleo de Estudos e Prática Profissional em Pedagogia do Movimento e Lazer I 

 

Ementa:  

 

Desenvolvimento do eixo curricular de estudos específicos / complementares, 

práticas pedagógicas e estágios profissionalizantes dos futuros professores, no qual 

são articulados a Pedagogia do Movimento e o Lazer. Atividades que configurem 

experiências que tornam indissociáveis ações do ensino, pesquisa e extensão, 

contemplando um tema gerador de discussões próprias da Formação Profissional 

sobre Ética Profissional. 

 

Objetivos Gerais: 

 

 Possibilitar aos alunos a elaboração de projetos que visem a articulação entre 

Pesquisa, Planejamento e Aplicação dos mesmos, buscando a compreensão da 

Educação Física Escolar de maneira ampla. 

Objetivos Específicos: 

 Possibilitar a vivência da experiência de estudar e intervir na realidade na 

perspectiva de superação da dicotomia teoria e prática. 

 

Esta disciplina traz, conceitualmente, a possibilidade de associar 

pesquisa, planejamento e aplicação de projetos em Educação Física escolar 

com a possibilidade de reavaliação e nova elaboração. É de suma importância 

ter este tipo de espaço na formação acadêmica, uma vez que a proximidade e 
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a atuação, ainda que limitadas, na Educação Básica, possibilitam novos 

olhares à realidade escolar. 

 

Evolução e Desenvolvimento da Educação Física e Esportes no Brasil 

 

Ementa: 

 

 Análise dos conhecimentos da gênese à atualidade da Educação Física e do 

Esporte no Brasil, discutindo as conjunturas sócio-históricas e os papéis 

desempenhados pela área no país. Interpretar historicamente a realidade da área, 

auxiliando no entendimento e questionamentos de idéias que norteiam a prática 

profissional em diferentes campos de atuação, incentivando críticas e proposições. 

Objetivos Gerais: 

 

 Discutir as origens dos pensamentos que deram base à fundamentação 

teórica da Educação Física no Brasil; Refletir acerca das concepções político- 

pedagógicas da Educação Física brasileira nos diferentes períodos históricos, 

socioculturais e políticos; Identificar e re-significar o papel da cultura corporal do 

movimento na escola e suas contribuições enquanto possibilidade sócio-educativa e 

cidadã; Incentivar maior participação na produção dos trabalhos científicos; 

Desenvolver habilidades e competências que possam auxiliar na sua prática 

pedagógica na área da Educação Física Escolar. 

Objetivos Específicos: 

 

 Refletir acerca dos pensamentos que balizaram a Educação Física(Médico-

higienista-eugenista), bem como suas fundamentações teóricas que influenciaram 

correntes pedagógicas na Educação Física Brasileira; Compreender os diferentes 

momentos políticos e socioculturais no Brasil, suas implicações na construção e 

formação das tendências e concepções político-pedagógicas da Educação Física; 

Estudar as diferentes possibilidades ou concepções da cultura corporal do movimento 

como forma e manifestação sociocultural; Elaborar, organizar e construir planos de 

aula, trabalhos científicos e projetos na área de Educação Física Escolar e, sobretudo, 

incentivar o envolvimento com a pesquisa e a autonomia no processo de construção 

de conhecimento acadêmico-científico, atuação e intervenção na área da Educação 

Física Escolar. 
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O programa desta disciplina procura desenvolver no aluno uma visão 

ampla, considerando aspectos históricos, culturais, políticos e sociais no Brasil 

e as implicações que eles trouxeram e trazem para o desenvolvimento da 

Educação Física escolar brasileira. Também visa  estimular o desenvolvimento, 

a partir de tais reflexões, de propostas pertinentes para a vida profissional e 

prática docente na Educação Física na Educação Básica, sem, contudo, 

destacar algum segmento. 

 

Fundamentos Teóricos Metodológicos do Voleibol  

 

Ementa: 

 

 Estuda a História, organização e desenvolvimento do Voleibol no Brasil e no 

mundo, conhecendo seus fundamentos por meio de estudo do movimento humano. 

Discute a elaboração de processos pedagógicos com uma vivência cooperativa e 

reflexiva nos programas de ensino. Estimula à participação crítica e analítica por meio 

de uma atuação ética e inovadora no campo profissional. 

 

Objetivos Gerais: 

 

 - estimular o aluno para a discussão do esporte e do jogo, como manifestações 

culturais, sociais, econômicas; 

 -estimular o aluno para o desenvolvimento de seu potencial de educador no ambiente 

escolar; 

 -estudos dos aspectos educacionais do voleibol em diferentes níveis de prática 

motora. 

 

Objetivos específicos: 

 Estudar os fundamentos que caracterizam o voleibol; -análise do voleibol 

enquanto jogo e modalidade como forma de educação; -estimular a participação dos 

alunos, independentes do nível de adaptação motora; 

-criar mecanismos para o desenvolvimento do aluno na sua prática pedagógica. 

 

No programa desta disciplina não fica claro o nível de aplicabilidade de 

seus conteúdos nas séries iniciais do Ensino Fundamental: há apenas indícios 
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de  uma certa aplicação. Percebe-se, porém, a orientação para a atuação com 

alunos da Educação Básica. 

 

Educação Física na Educação Infantil 

Ementa:  

Discute e analisa a prática pedagógica em Educação Física na Educação 

Básica. Incentiva a construção de conhecimentos que subsidiarão a autonomia de 

decisão e reflexão na vivência da ação docente. Propõe estudar, discutir, analisar e 

refletir na e sobre a prática do ensino da Educação Física escolar no Ensino 

Fundamental e Médio. 

Objetivos Gerais:  

Estimular o conhecimento dos elementos inseparáveis da movimentação 

humana: Corpo, tempo e espaço; Preparar o aluno para aquisição de uma postura 

profissional crítica em relação às necessidades de trabalho com Educação Física 

Infantil; Fomentar a discussão sobre o papel do professor de Educação Física na 

Educação Infantil. 

Objetivos Específicos: 

 Possibilitar a construção de materiais alternativos em atividades práticas e 

relaciona-los com a prática pedagógica de Educação Física Infantil; Estimular o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e de intervenção que sejam o ponto de 

partida para o desenvolvimento de atitudes críticas e contextualizadas. 

 

A ementa e os objetivos não apresentam proposições básicas para a 

atuação docente, e fica uma dúvida, pois a utilização da expressão Educação 

Infantil não é esclarecedora no que se refere à Educação Infantil propriamente 

dita, ou seja, crianças até cinco ou seis anos ou a Educação Física na infância? 

 

Corporeidade e Cultura Brasileira 

Ementa: 

Propõe a discussão de duas temáticas, a Corporeidade e a Cultura Brasileira. 

Num primeiro momento, discute e busca um entendimento da corporeidade e suas 

relações com a Educação Física Escolar e com o Esporte. E, num outro momento, 

identifica e reconhece as manifestações culturais brasileiras enquanto manifestações 

humanas que possam contribuir na formação de um professor de Educação Física 

consciente da diversidade, pois atuar na Educação Física é justamente atuar com a 

diversidade cultural do movimento. 
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Objetivos Gerais: 

 

 Refletir acerca de uma compreensão do corpo, a partir da perspectiva da 

corporeidade; Discutir o corpo numa perspectiva de superação de uma visão 

reducionista; Entender a cultura brasileira enquanto conteúdo pedagógico a ser 

oferecido pela Educação Física na escola; Desenvolver  competências e habilidades 

relacionadas às práticas corporais no âmbito de algumas manifestações da cultura 

brasileira; Incentivar a leitura analítica de textos e livros, bem como o diálogo e a 

crítica com os autores, participar de atividades em grupo e propiciar o 

desenvolvimento da pesquisa científica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Discutir perspectivas de superação de um pensamento reducionista e 

simplificado, à luz do pensamento complexo, tanto no que se refere ao corpo quanto a 

Educação Física; Propiciar discussões de caráter filosófico e antropológico para 

superar o dualismo do corpo em autores como Silvino Santin, Regis de Morais, 

Wagner Wey Moreira, Maria Augusta S. Gonçalves e outros; Compreender a 

diversidade da cultura brasileira enquanto conteúdo pedagógico a ser utilizado na 

Educação Física escolar, com base nas proposições do P.C.N. ; Desenvolver 

competências e habilidades com capoeira, maculelê, e outras práticas corporais como 

conteúdo a ser ensinado nas escolas; Elaborar, organizar e construir trabalhos 

científicos e projetos na área da Educação Física Escolar. E, sobretudo, incentivar o 

envolvimento com a pesquisa continuada e autonomia no processo de construção de 

conhecimento acadêmico-científico, atuação e intervenção na vida e na sociedade 

através da área da Educação Física. 

 

A proposta desta disciplina traz uma discussão favorável ao 

desenvolvimento da cultura corporal no ambiente escolar. É extremamente 

importante na formação dos novos professores a valorização dos aspectos 

contidos neste plano de ensino, pois favorecem a formação com novas 

perspectivas de atuação na escola, em todos os segmentos. 
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Educação Física no Ensino Fundamental e Médio 

 

Ementa: 

 

 Propõe discutir e analisar a gestão educacional diante dos alicerces e 

estrutura de sustentação dos sistemas escolares e funcionamento da Educação 

Básica, subsidiando a reflexão crítica sobre os problemas educacionais no panorama  

político, administrativo e pedagógico. Propicia o conhecimento e a interpretação da 

legislação vigente que fundamenta e orienta a Educação Básica e especificamente a 

Educação Física como componente curricular. Delimita o papel do profissional 

educador em Educação Física diante da especificidade da Educação Básica. 

Objetivos Gerais: 

 - Apresentar e discutir as propostas para a Educação Física nos ensinos Fundamental 

e Médio; 

 - Estimular a elaboração de projetos e de propostas que vinculem a intervenção do 

profissional de Educação Física a vivência e compreensão da Cultura Corporal de 

Movimento como elemento da manifestação cultural da sociedade. 

Objetivos Específicos: 

 - Refletir e buscar possibilidades de intervenção significativa no universo escolar; 

 - Elaborar propostas de aplicação para a Educação Física na Educação Básica; 

 - Compreender o papel do profissional de Educação Física na escola; 

 - Vivência de subsídios que possibilitem uma intervenção que considere os conteúdos 

e objetivos da Educação Física escolar sem deixar de considerar o seu componente 

lúdico. 

 

Esse programa de disciplina tem uma abrangência interessante e de 

bom auxílio para o desenvolvimento da ação docente na Educação Básica. 

Fica apenas a dúvida se, ao considerar o Ensino Fundamental, há a divisão 

entre Fundamental I e II ou o enfoque fica no Fundamental II. Essa dúvida se 

deve à existência da disciplina Educação Física na Educação Infantil, que 

também não nos esclarece a questão. A preocupação é que nenhuma das 

duas considere as séries iniciais do Ensino Fundamental, que deveria ter uma 

disciplina específica, pois este segmento tem quatro ou cinco anos de duração 

na caminhada escolar. 
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Considerada uma parcela dos planos de ensino de ambos os cursos, é 

importante observar o sentido prático que eles têm para o desenvolvimento do 

trabalho do profissional de Educação Física na Educação Básica: 

  

(...) a elaboração do conhecimento científico é um processo de busca 
de respostas: a pesquisa científica tem por objetivo elaborar 
explicações sobre a realidade, sendo possível tanto preencher 
lacunas num determinado sistema explicativo vigente num momento 
histórico quanto colocar em cheque dado sistema. (MOROZ e 
GIANFALDONI, 2002, p.14) 

 

Uma questão importante: o que podemos levar em consideração a 

respeito da atuação dos profissionais da educação (sejam eles especialistas, 

sejam polivalentes) no desenvolvimento das aulas de Educação Física nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental? Geralmente há muita crítica a respeito 

dessa atuação - tanto sobre o conteúdo em si quanto sobre a falta de reflexão - 

junto aos alunos e à comunidade escolar, a respeito da relevância que a 

Educação Física tem, não só como disciplina curricular, mas especialmente 

pelo papel fundamental no desenvolvimento integral do indivíduo. 

 

Essa crítica pode ser injusta, se entendermos que o processo formativo, 

tanto do especialista (professor de educação física) quanto do professor das 

séries iniciais do Ensino Fundamental, não contempla suficientemente as 

necessidades teórico-práticas para esses profissionais atuarem nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  

 

De um modo geral, as falhas na atuação são decorrentes das falhas na 

formação, o que dificulta o trabalho, gerando insegurança, desconsiderando a 

reflexão e o desenvolvimento pessoal e coletivo do grupo de alunos. 

 

Nós, que somos profissionais do social, temos uma riqueza de 
prática, uma riqueza de vida que poucas profissões têm, temos uma 
atividade que se constrói na trama do cotidiano, que se constrói nas 
tramas do real. Discutir a prática social, traz, hoje, como exigência a 
discussão não só da identidade dessa prática, mas do contexto onde 
se realiza, de suas articulações e finalidades. Não podemos pensar 
nas práticas sociais como práticas universais abstratas, que caibam 
em qualquer contexto, que respondam a qualquer problema. As 
práticas são eminentemente construções sócio-políticas, são 
eminentemente históricas. Até para que se garanta a legitimidade 
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dessas práticas é indispensável que as realizemos pela via da 
construção coletiva. (MARTINELLI, 1999, p.13)   

 

 

2.2. A voz dos que já são professores de Educação Física nas Séries 

iniciais do Ensino Fundamental 

  

 Para a realização do estudo sobre o processo formativo e profissional de 

professores especialistas em Educação Física, que atuam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, optamos pela abordagem da investigação qualitativa, 

pelas características que  possui:  possibilitar a busca por dados na fonte direta  

com recursos variados (neste caso, entrevista e análise do curso formativo dos 

sujeitos investigados), e ser descritiva, o que permite uma análise com riqueza 

de dados, “respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram 

registrados ou transcritos” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48).  

 

É importante darmos voz àqueles que têm em si a responsabilidade de 

atuação direta com os alunos, porque através deles é possível dimensionar de 

maneira palpável a realidade apresentada no cotidiano escolar. 

 

 

Se temos uma prática que transita entre demandas, carências e 
necessidades, só podemos conhecê-las, identificá-las, à medida que 
estejamos realmente escutando o que o outro tem a nos dizer, e não 
apenas trabalhando com indicadores, com tabelas, com índices, com 
referenciais teóricos que a Universidade nos fornece. (MARTINELLI, 
1999, p.14) 
 
 

 Quando se fala em processo teórico e também em pesquisa através da 

observação, há uma rejeição muito grande por parte de quem está atuando 

diretamente com as crianças. Afinal, somente observar um processo e, a partir 

daí, levantar uma série de críticas e proposições traz poucas soluções, e a 

questão se agrava quando somente através de pressupostos teóricos se 

deseja apontar os caminhos que a Educação Física escolar deve seguir. 

Entendemos que se faz necessária uma parceria entre aqueles que atuam e os 

que observam e escrevem para dialogar sobre a Educação Física escolar, 

buscando avanços no desenvolvimento deste componente curricular na escola. 
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Enfim, as mudanças que muitos desejam dependem fundamentalmente 

daqueles que vivem o cotidiano escolar e entendem que seu trabalho significa 

muito mais do que desenvolver atividades na quadra.    

 

2.2.1 A voz dos professores formados nos cursos A e B 

  

O processo de investigação teve como instrumentos a aplicação de um 

questionário e o desenvolvimento de uma entrevista. O questionário buscou o 

levantamento de dados pessoais, formação acadêmica e atuação profissional. 

A entrevista objetivou detalhes sobre as percepções que os profissionais 

investigados possuem sobre sua formação e relevância para sua atuação nas 

séries iniciais, além de buscar elementos acerca dos vínculos profissionais com 

a educação e, em especial, com as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

O Questionário aplicado seguiu os seguintes indicadores: 

Idade: 

Formação: 

Formação complementar: 

Há quanto tempo atua na educação: 

Escola pública ou particular?: 

Série em que atua: 

 

A Entrevista seguiu o roteiro abaixo. Consideramos importante apresentar, com 

o roteiro, a justificativa de cada questão formulada: 

 

1) Que memórias você tem sobre a Educação Física na sua infância? 

Justificativa: O objetivo desta questão foi  buscar no profissional que atua hoje 

com crianças o significado da Educação Física em sua infância e saber se, de 

alguma forma, essas memórias influenciaram sua  escolha pela graduação em 

Educação Física. 

 

2) Em que momento de sua vida você se decidiu pela Educação Física?  

Alguém ou algum evento ajudou nesta decisão? 
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Justificativa: Neste caso a questão busca os fatores determinantes da escolha 

pela Educação Física enquanto formação acadêmica, no sentido de desvelar 

as influências recebidas. 

 

3) Qual era o seu objetivo, em termos de atuação, após formado? 

Justificativa: Por ser uma área que oferece várias possibilidades de atuação, 

inclusive na educação, esta questão procura identificar a proximidade ou 

distância entre a atuação hoje e os anseios durante o curso  e ao final dele. 

 

4) Como você analisa o seu processo de formação no que se refere aos 

subsídios oferecidos para atuar com alunos das SIEF? (Considere a grade 

curricular e desenvolvimento das disciplinas voltadas para a escola.) 

Justificativa: O objetivo da questão foi verificar a relevância e a coerência, do 

ponto de vista do graduado que atua nas SIEF, do processo formativo atrelado 

à atuação.  

 

5) Quais as dificuldades encontradas no início de sua atuação nas SIEF? 

Justificativa: Esta questão procurou observar como se deu a transição entre a 

aprendizagem acadêmica e a prática efetiva, no ambiente escolar, buscando os 

impasses e os desafios postos no cotidiano. 

 

6) Quais elementos facilitadores ou dificultadores para a sua atuação nas 

SIEF hoje? 

Justificativa: Esta questão visou verificar, junto ao professor, após um período 

de atuação efetiva, como vem se operacionalizando seu trabalho, sua atuação 

e qual a sensação que ele tem sobre as questão das facilidades e dificuldades 

do cotidiano, inclusive comparando tudo ao processo inicial do seu trabalho.  

 

7) Quais as condições de trabalho que são oferecidas em seu local de 

atuação (em termos de recursos materiais, humanos e de capacitação)? 

Justificativa: Esta questão abordou  os fatores objetivos que interferem na 

atuação no ambiente escolar de forma a analisar as condições de trabalho do 

professor.     
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2.2.1.1 Os dados coletados nas entrevistas  

 

A apresentação dos dados coletados na entrevista passou por um 

processo de “textualização”, tendo em vista a forma pouco interessante de 

apresentação da entrevista transcrita, porém a transcrição literal das 

entrevistas está  anexa. 

 

Entrevistado I – Curso A 

Idade: 42 anos 

Formação: Licenciatura em Educação Física - 1986 

Formação Complementar: Complementação Pedagógica (Lato Sensu) 

Há quanto tempo atua na educação: 5 anos 

Escola Pública ou particular? Rede Estadual de Ensino 

Série em que atua: 1ª a 4ª séries 

 

As lembranças que tenho da Educação Física no que se refere às SIEF 

são agradáveis. Eu estudei no SESI, na década de 70. As aulas não eram 

desenvolvidas por um professor especialista, e sim pela professora polivalente, 

que utilizava vários jogos e brincadeiras com a turma. 

 

Os problemas começaram a surgir a partir da 5ª série, porque sempre 

gostei de esportes e desejava participar dos Jogos Escolares, representando a 

escola. Lembro-me que nas aulas de Educação Física as turmas eram 

organizadas por gênero (masculino/feminino), e nossa professora desenvolvia 

as aulas baseadas em ginástica, exercícios e brincadeiras, situação esta que  

me causou frustração, pois minhas expectativas voltavam-se para a prática dos 

esportes, em especial vôlei e basquete. Na 6ª série mudei-me de escola, era 

uma escola estadual nova, no bairro do Taboão, em São Bernardo do Campo-

SP. Minhas expectativas também eram novas, no entanto mais uma vez houve 

frustração, porque eu não podia participar dos treinamentos em função da 

idade. Por timidez, eu não questionava os critérios de formação das turmas que 

tinham como resultado a exclusão do processo de formação esportiva daqueles 

que não faziam parte das turmas de treinamento. Esses processos de 

frustração e exclusão acabaram por impulsionar-me a cursar Educação Física, 
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entender seus mecanismos, superar os complexos e atuar refletindo sobre a 

questão da exclusão.  

 

Antes de concluir o curso de Educação Física, eu já atuava com crianças 

e, após formada, continuei com esta atuação na educação formal (Ciclo 

Básico) e também no nível não-formal. Devido às experiências que vivenciei, 

sempre me preocupei em não excluir as crianças no processo das aulas. 

Quando foi implantada a Educação Física no Ciclo Básico, na Rede Estadual 

de Ensino, houve uma grande reorganização na Rede, e muitos professores 

que atuavam com aulas de 5ª a 8ª séries foram obrigados a mudar de 

segmento e passaram a atuar nas SIEF. Tais professores sentiam-se perdidos 

e impotentes para atuar nesse segmento. No meu caso, como já havia uma 

atuação anterior, as coisas aconteceram de forma tranqüila. 

 

Meu curso de graduação teve duração de três anos e ocorria de forma 

bem abrangente. Os concluintes poderiam atuar em escolas, clubes, 

academias, etc. Eu não sei como está hoje, mas quando fiz o curso, percebi 

que a formação deixava muito a desejar no que tange à atuação com as SIEF, 

pois os conteúdos eram mais voltados para a 5ª série em diante. O que auxilia 

a minha prática nas SIEF são buscas pessoais e cursos de extensão. 

 

No desenvolvimento do meu trabalho com as SIEF, havia um grande 

erro conceitual. A idéia era que os alunos iriam só brincar e, portanto, qualquer 

espaço serviria. Em função disso, a utilização do espaço da quadra e os 

investimentos em materiais para o desenvolvimento das aulas visavam 

exclusivamente os outros segmentos e as turmas de treinamento. Eu sentia-me 

desrespeitada e os alunos também eram desrespeitados, e o que é pior é que 

este conceito era difundido pelos próprios profissionais da Educação Física, o 

que acabava por prejudicar a imagem da área na escola. Outra dificuldade era 

a preocupação excessiva com a integridade física das crianças, a ponto de eu 

ser orientada para não fazer atividades com corridas e sim brincadeiras com a 

turma sentada. 
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Fiquei muitos anos afastada da Rede Estadual de Ensino e hoje atuo em 

uma escola de 1ª a 4ª séries. A quadra não é apropriada, é um espaço 

pequeno, temos alguns materiais, poucos, mas temos, e posso trabalhar de 

forma integrada com as professoras polivalentes. O número excessivo de 

alunos por sala é um fator de dificuldade para o professor atuar e para o bom 

atendimento das necessidades dos próprios educandos. Reduzir esse número 

seria bom para ambas as partes. Tudo que falo sobre exclusão, respeito e 

preconceito poderia ter melhor proveito se o trabalho fosse desenvolvido com 

um grupo menor de alunos, mas, independente disso, na medida do possível, 

tento levá-los a uma reflexão. 

 

Como mencionei anteriormente, fiquei, por um período, afastada do 

ambiente escolar. Foram dezesseis anos. E, ao retornar, encontro hoje os 

mesmos problemas e conflitos como, por exemplo: a culpa é da família, devido 

a sua desestruturação.  

 

Em função desta e tantas outras situações, acabo por fazer 

comparações entre a minha atuação na escola e no espaço não-formal, e ao 

ver tais dificuldades no ambiente formal, estou a ponto de desistir, pois são 

dois anos que me desanimaram. Estou aqui nesta escola por indicação de 

outras pessoas e hoje supero as dificuldades através de adaptações, e a 

Educação Física não está deixada de lado, e sim envolve-se em projetos com 

as professoras polivalentes das SIEF. 

 

Entrevistado II – Curso A 

Idade: 27 anos 

Formação: Licenciatura Plena em Educação Física - 2002 

Há quanto tempo atua na Educação: 7 anos 

Escola Pública ou Particular: Particular 

Séries em que atua: Educação Infantil ao Ensino Médio 

Formação Complementar: Administração e Supervisão Escolar 

 

As memórias que tenho, como aluno de 1ª a 4ª série, sobre Educação 

Física são poucas, por dois fatores: tempo e poucas aulas. As memórias mais 
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presentes em mim surgem a partir do Ensino Fundamental II, onde as aulas 

aconteciam de maneira efetiva, com atuação dos professores, porque entendo 

que as aulas dependem muito do profissional que está atuando. Na 6ª e 7ª 

séries tenho muitas recordações, pois fazíamos o que gostávamos e também 

participávamos de campeonatos. 

 

O esporte sempre fez parte da minha vida, desde os três anos. Em 

função de necessidades médicas, fui fazer natação e desde então sempre 

estive envolvido com esporte. E também há a influência de uma professora da 

qual tenho muitas recordações, hoje é inclusive amiga na profissão. Era uma 

influência que se revelava através da postura e dedicação ao trabalho docente. 

Esses fatores foram determinantes para a minha decisão pela Educação 

Física. Pelo fato de ser atleta, sempre desejei trabalhar como técnico de 

natação, mas, no segundo ano de faculdade, tive a oportunidade de trabalhar 

com Educação Física escolar. Neste momento, fui cativado e, ao mesmo 

tempo, comecei a perceber as necessidades dos alunos e também as 

possibilidades de transformação que pode acontecer na Escola, diferente da 

atuação de um técnico, que só vai buscar o aperfeiçoamento do que já se 

sabe. Creio na transformação do ser humano, na sua base, e entendo que a 

escola é um lugar propício e, nesse contexto, entendo que a Educação Física 

tem papel relevante. 

 

Quando cursei Educação Física, a grade curricular oferecia várias 

disciplinas: Educação Física Infantil, Ginástica, Artes Marciais. Também 

desenvolvia atividades com bolas focando as aulas de Educação Física. 

Mesmo assim, com o transcorrer das aulas, eu não me senti totalmente 

preparado. Afinal, a vivência é necessária, faltou um contato mais próximo com 

a realidade. Uma coisa é vivenciar as atividades com os colegas do curso, que 

já são conscientes do que deve ser feito; outra coisa é atuar com crianças de 

sete a dez anos que têm o perfil psicológico diferente do adulto. Questões 

como reações distintas entre meninas e meninos, os grupos de afinidade, 

desejos pessoais, habilidades diferenciadas. Sinto que faltou no curso 

desenvolver ações cooperativas, inclusivas, socialização, enfim, trabalhar com 

as diferenças. A teoria pode ser e é muito bonita, mas quando você entra na 
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escola a situação é outra, e por mais que o curso tenha dado base, faltou algo, 

e esta busca é pessoal, através de investimentos próprios. Profissionais são 

formados a todo momento, mas bons profissionais surgem de acordo com 

buscas pessoais em literaturas especializadas, mídia e outros recursos. Posso 

dizer que a faculdade ofereceu subsídios, mas foi a ação diária que propiciou 

as melhores condições de trabalho. 

 

As dificuldades iniciais do trabalho revelaram-se exatamente pela falta 

de determinados subsídios na faculdade. A questão do público-alvo foi bem 

marcante no início do processo. Por exemplo: as crianças de classe social 

desfavorecida aceitavam com muita generosidade o que era proposto em 

termos de atividades; já os alunos de classe média alta a mim me parece que 

trazem de casa uma formação onde fazem o que querem e da maneira que 

desejam, e como resultado muitas vezes não queriam realizar o que é 

proposto, gerando assim a necessidade de cativar o aluno para depois poder 

realizar algo. Nessas situações é fundamental ao educador abordar 

corretamente  os alunos que estão sob sua responsabilidade, objetivando 

garantir  a eficiência do processo. Pude perceber também em alunos da 1ª 

série que não tiveram vivência escolar anterior grandes dificuldades  em termos 

de habilidades motoras. 

 

Considero a questão da indisciplina na escola como algo muito sério a 

ser trabalhado. Esta indisciplina tem como causa provável o fato de os pais 

trabalharem fora, terem dificuldade de tempo para desenvolver a educação dos 

filhos. Essa situação interfere bastante na ação docente, pois não é possível 

desenvolver o trabalho somente na perspectiva da transmissão de um 

conhecimento específico, mas é preciso ampliar sua atuação em outras áreas 

de carência da criança. Essa questão da indisciplina causa problemas nas 

relações inter-pessoais dos alunos e tem reflexos na realização dos jogos, 

onde vencer se torna um imperativo  muitas vezes inculcado pelos pais  nas 

crianças. Essa postura traz muitas dificuldades para a assimilação do resultado 

dos jogos, tanto para os ganhadores e principalmente para os perdedores. 
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Onde atuo, os espaços para o desenvolvimento das atividades são 

diversos: duas quadras, um salão para desenvolver várias atividades (exceto 

voleibol e basquetebol), sala de Ginástica Olímpica, salas com espelho, 

possibilitando aulas de ginástica, ballet, jazz, sala com tatame. A oferta de 

espaços diversificados possibilita aos professores a realização do trabalho não 

limitado somente à quadra. Os recursos materiais não são os melhores, mas 

não impedem a realização do trabalho. No tocante aos recursos humanos, vejo 

um grupo de professores com capacitação mediana, alguns acabam se 

acomodando com a situação. Entendo que cada disciplina na escola tem em si 

um conteúdo sempre diversificado, e não consigo entender por que a 

Educação Física é sempre igual. Vejo nela a possibilidade para desenvolver 

um projeto interdisciplinar com geografia, geometria, cálculo e alfabetização, 

por exemplo. É necessário que essas possibilidades sejam exploradas.  

 

 

Entrevistado III – Curso B 

Idade: 28 anos 

Formação: Licenciatura em Educação Física - 2005 

Há quanto tempo atua na Educação: um ano e meio 

Escola Pública ou Particular: Rede Estadual de Ensino 

Séries em que atua: 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental 

Formação Complementar: não há 

 

O que trago na memória em relação à Educação Física na infância são 

aulas cujos conteúdos se orientavam conforme o proposto na época. 

Trabalhava-se equilíbrio, agilidade, coordenação motora, não como tenho hoje 

com meus alunos, através de jogos e brincadeiras. Era andar em cima do 

banco sueco, subir e descer escada, andar sobre as linhas demarcatórias da 

quadra, ou seja, baseava-se em movimentos repetitivos. 

 

A minha escolha pela Educação Física teve como elemento motivador o 

desejo de trabalhar com crianças e, como eu não gostaria de atuar dentro de 

uma sala de aula, vi na Educação Física a possibilidade de concretizar o meu 

desejo. Em função disso, ao ingressar no curso de Educação Física, já havia 
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dentro de mim a convicção de desenvolver-me profissionalmente no exercício 

docente, porém, no transcorrer do curso, percebi uma forte ênfase no 

FITNESS. A despeito desta questão, concentrei minhas energias nas 

disciplinas e na literatura voltadas para a Educação Física escolar, e considero 

que havia subsídios para o início do trabalho, mas o aprendizado efetivo deu-

se na rotina escolar, com os alunos. Percebi que muitos que cursaram 

faculdade comigo e revelavam o desejo de atuação voltada para o FITNESS 

estão hoje em escolas e sentem falta de um maior embasamento teórico para o 

desenvolvimento do trabalho, fruto desta ênfase no FITNESS em detrimento da 

Educação Física escolar durante os quatro anos do curso. 

 

Quando ingressei na Rede Estadual de Ensino, segui as recomendações 

da graduação para o início da ação docente na escola, quais sejam: conhecer 

a população, a comunidade, a escola e o processo de ensino-aprendizagem da 

mesma e também o material disponível para encaminhar o trabalho. A escola 

está inserida em uma comunidade carente e esta realidade apresenta crianças 

acostumadas com o “não–ter”, fazendo com que toda proposta de atividade 

apresentada seja bem-aceita, mesmo que as condições de espaço físico e 

materiais não sejam favoráveis. Apesar de tais limitações, no mútuo 

aprendizado é possível minimizar e até superar dificuldades. 

 

 

 

Entrevistado IV – Curso B 

Idade: 29 anos 

Formação:Licenciatura e Bacharelado em Educação Física - 2002 

Há quanto tempo atua na Educação: 7 anos 

Escola Pública ou Particular: Nas duas redes 

Séries em que atua: 1ª a 4ª séries e Grupo Alternativo 

Formação complementar: Educação Física Escolar (Lato-Sensu) 

 

As lembranças que tenho da Educação Física na infância são poucas, 

foram algumas aulas, em torno de quatro ou cinco na 3ª série. As aulas eram 

realizadas no pátio dentro do horário das aulas através de brincadeiras e 
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conhecimento (respiração/postura), atividades com bolas, como futebol. Havia 

uma tentativa de diversificação, o que era interessante para a época (20 anos 

atrás) na Escola Estadual Visconde de Itaúna. Depois mudei-me para a Escola 

Estadual Celeste Sonoendi, onde não havia Educação Física para as SIEF, 

ambas escolas localizadas no município de São Paulo. 

O interesse pela Educação Física Escolar foi sendo construído em mim 

através da influência de alguns professores, como por exemplo a professora da 

5ª e da 6ª séries, cujas aulas eram bem dinâmicas, privilegiando as quatro 

modalidades desportivas básicas (voleibol, basquetebol, handebol e futebol). 

Havia também influência do militarismo, que se revelava nas formações por 

colunas e também havia o aprendizado sobre o corpo na atividade física, como 

respiração, postura, alguns exercícios físicos e a ginástica.  

Um tempo depois, já no curso de técnico em eletrônica, também houve 

um professor de Educação Física que, através da dinâmica e da construção 

dos jogos, gerou em mim uma forte identificação pela área. Sempre gostei 

bastante de atividade física, fiz escolinha de futebol, várias peneiras, o 

processo de seleção de atletas para uma equipe, e também judô e natação, 

que acabaram por influenciar minha decisão. Confesso que, no início do curso, 

eu não tinha definição sobre área de atuação, porém, ao concluir o curso, já 

havia em mim a convicção de atuar na escola e, em especial, na Educação 

Infantil e, ao ingressar no Colégio Metodista, gerou-se no meu interior uma 

paixão pelo Grupo Alternativo. 

 

O curso de Educação Física possibilita ao aluno formar-se em 

Licenciatura e Bacharelado e boa parte do desenvolvimento das disciplinas 

atendia às duas áreas, o que gerou um déficit formativo. Na licenciatura, havia 

disciplinas das seguintes áreas: esportiva, pedagógica, biológica e psicológica. 

Elas ofereciam subsídios para o meu início de trabalho na Educação Física 

escolar, porém senti falta de uma disciplina que estruturasse tudo, a partir dos 

conhecimentos que as outras disciplinas ofereciam para a Educação Física 

escolar, em especial as SIEF. A busca de outras ferramentas para o trabalho 

era resultado de leituras e cursos de extensão, tendo em vista o meu interesse 
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em atuar na Educação. As disciplinas voltadas para o desporto eram 

estruturadas para, em um semestre, oferecer subsídios para o Bacharelado, e, 

no outro, para a Licenciatura. No terceiro ano (na ocasião o curso durava 

quatro anos) foi oferecida a disciplina Educação Física Infantil. Poderia ser esta 

disciplina a trabalhar com um currículo e planejamento para a Educação Física 

escolar até a 4ª série, porém o trabalho voltou-se mais para os jogos e algum 

desenvolvimento corporal, como corpo, espaço e tempo. Ao término da 

disciplina, a própria professora responsável reconheceu que faltou um 

fechamento que se traduziria através da organização de um currículo.  

 

Iniciei o ultimo ano do curso sem perspectivas de emprego efetivo. 

Substituí alguns professores no Colégio Metodista em função de ausências e 

participação nos Jogos Escolares. Também era estagiário da Secretaria da 

Educação do Município de São Paulo, trabalhava com contrato por tempo 

determinado, e a possibilidade de efetivação só poderia ocorrer por concurso 

público. Essa situação deixava-me preocupado, pois estava próximo do final do 

curso e meu temor era não conseguir espaço de atuação na área, porém na 

segunda metade do ano eu consegui um estágio em um colégio no Município 

de Santo André, com características de ação docente plena, porque eu era o 

único da área de Educação Física na escola. Essa situação trouxe, por um 

lado, bastante dificuldade, mas, por outro lado, me fez crescer bastante. 

 

No início do meu trabalho como professor formado, havia em mim uma 

dificuldade de postura perante os alunos no que se refere a ser respeitada sem 

ter uma atitude autoritária. Tal dificuldade acabava por gerar muita indisciplina, 

mas, com o passar do tempo, isso foi superado. Percebo no desenvolvimento 

da profissão que os fatores facilitadores e dificultadores muitas vezes se 

fundem e às vezes até invertem seus papéis. Tenho como exemplo os 

primeiros seis meses do ano letivo, onde há uma fase de adaptação ao grupo 

de alunos e segmentos novos. Essa dificuldade inicial de adaptação vai sendo 

superada com o tempo e, no caso dos professores especialistas nas SIEF, 

existe a possibilidade de acompanhar a mesma turma por alguns anos, o que 

torna viável o desenvolvimento de um trabalho de construção. Esta situação é, 

de fato, interessante, entretanto deve ser vivenciada com bastante cuidado, 
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porque o tempo pode tornar desgastante o relacionamento interpessoal. Esta 

questão tipifica bastante as situações relativas a facilidades e dificuldades na 

ação docente. 

 

Atualmente atuo em duas escolas: uma pública e outra particular, cujos 

universos são bem distintos. Os recursos materiais na escola particular são 

diversos, especialmente o material esportivo. Faltam alguns recursos para o 

desenvolvimento de atividades mais diversificadas e, ao mesmo tempo, 

específicas para as SIEF. Essa carência pode ser minimizada ou até 

neutralizada com a utilização dos espaços do Campus da Universidade, mas 

nem sempre eles estão disponíveis, e o deslocamento do Colégio até o local 

onde estão esses recursos é dispendioso e demanda tempo. Na escola pública 

há dificuldades de espaço físico e recursos materiais, mas a maior dificuldade 

que vejo para o desenvolvimento do trabalho é a quantidade excessiva de 

alunos por turma. Isso para mim é um verdadeiro absurdo, porque o aluno é 

cerceado de atuar nas aulas de maneira minimamente efetiva, o que dificulta a 

aprendizagem, especialmente quando se faz necessária a utilização de 

materiais. Essa dificuldade obrigou-me a buscar outras formas e estratégias 

para o desenvolvimento do trabalho. Vejo a questão da grande quantidade de 

alunos por turma como um desrespeito aos profissionais da educação e 

principalmente com os alunos. Quanto aos recursos humanos, percebo na 

escola particular, onde somos um grupo de seis professores de Educação 

Física, uma possibilidade de interação do trabalho. Já foi melhor, mas a 

diminuição da carga horária nos últimos anos criou certa dificuldade para os 

encontros. Já na escola pública, o que causa muita dificuldade é o fato de eu 

trabalhar somente no período da tarde e a outra professora no período da 

manhã. O encontro simplesmente não acontece. 

    

 

2.2.1.2 Analisando os dados 

 

Uma vez que foi dada voz aos profissionais da educação que atuam na 

Educação Física Escolar com as séries iniciais do Ensino Fundamental, cabe-

nos agora analisar o perfil e as reflexões dos entrevistados, buscando pontos 
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de convergência e posicionamentos divergentes que provavelmente 

referendarão muitas questões até aqui abordadas. Utilizaremos as abreviaturas 

E I, E II, E III e E IV para identificá-los na análise. 

 

As entrevistas foram realizadas com profissionais formados nas 

faculdades que tiveram seus currículos analisados, no caso, os licenciados em 

Educação Física, ainda que também haja manifestação das professoras 

polivalentes como dados complementares à nossa discussão. 

 

 

1º Conjunto – Apresentação dos Entrevistados 

 

O Quadro 1 apresenta, em linhas gerais, os entrevistados: 

 

Identificação 
Entrevistados 

Idade/Gênero Ano de 
Conclusão 

Tempo 
de 

Atuação 

Rede de 
Ensino 

Formação 
Complementar 

E I 42 anos 
Feminino 

1986 5 anos Pública 
(Estadual) 

Complementação 
Pedagógica (Lato 

Sensu) 
E II 27 anos 

Masculino 
2002 7 anos Particular Administração e 

Supervisão 
Escolar 

E III 28 anos 
Feminino 

2005 1 ano e 
meio 

Pública 
(Estadual) 

Não há 

E IV 29 anos 
Masculino 

2002 7 anos Publica 
(Estadual) 
Particular 

Educação Física 
escolar (Lato 

Sensu) 
Quadro 1 – Perfil pessoal, acadêmico e profissional dos entrevistados. 

 
 

Analisando o Quadro 1, considerando o perfil dos entrevistados, é 

importante observar que foram entrevistados dois do gênero masculino (E II, E 

IV) e dois do gênero feminino (E I, E III). Três deles (E II, E III, E IV) ocupam a 

mesma faixa etária e concluíram a graduação recentemente, enquanto o outro 

entrevistado (E I) está em outra faixa etária e graduou-se há mais tempo. 

Apesar disso, todos têm tempo de atuação inferior a dez anos, porque E I, com 

mais tempo de formação, teve uma atuação inicial e permaneceu por dezesseis 

anos longe da educação formal, com retorno recente. No que se refere ao 
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espaço de exercício docente, dois entrevistados (E I, E III) desenvolvem seus 

trabalhos somente na Rede Estadual de Ensino, no Município de Diadema; um 

entrevistado (E II) trabalha em escola particular de médio porte no Município de 

Santo André e o último (E IV) exerce seu trabalho tanto na Rede Estadual de 

Ensino como em uma escola particular, nos municípios de Diadema e São 

Bernardo do Campo, respectivamente. Quanto à formação complementar, 

somente um dos entrevistados (E III), o que tem menos tempo de atuação, não 

a possui. 

 

 

2º Conjunto – Memórias dos entrevistados sobre a Educação Física na         

                        infância 

 

O Quadro 2 busca, na memória dos entrevistados, o nível de 

significação da prática da Educação Física quando eles eram alunos nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, antigo Primário e/ou Ciclo Básico.   

 

Identificação Memórias da Educação Física na Infância 
E I Lembranças agradáveis de jogos e brincadeiras 
E II Poucas, devido ao tempo e ao número reduzido de aulas 

E III Conteúdos vigentes à época: equilíbrio, agilidade, coordenação motora 

E IV Poucas aulas em uma escola; na outra não havia Educação Física nas 
SIEF 

Quadro 2 – Memórias sobre as vivências nas aulas de Educação Física na Infância 
 

 

As memórias de dois dos entrevistados (E II e E IV) são mínimas, 

porque, quando estavam nas SIEF, eles relatam que tiveram poucas aulas de 

Educação Física. Já E I tem lembranças agradáveis, e o interessante é que as 

aulas eram ministradas pela professora polivalente. Já as lembranças do outro 

entrevistado (E III) estão ligadas mais aos tipos de atividades que eram 

realizadas.  
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3º Conjunto – Trajetória: da decisão pela Licenciatura em Educação Física  

 

Os quadros 3, 4 e 5 apresentam a trajetória acadêmica, considerando a 

decisão por cursar Educação Física, objetivos de atuação após formados e a 

suficiência ou não dos subsídios oferecidos para o desenvolvimento do 

trabalho nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

Identificação Decisão pela Educação Física 
E I Os processos de exclusão e frustração em relação a Educação Física na 

idade escolar geraram impulso de fazer o curso, entender seus 
mecanismos e superá-los. 

E II No início por gostar de esportes, e por influência, pela postura e pela 
dedicação de uma professora. 

E III O desejo de trabalhar com crianças, mas não na sala de aula. 
E IV A influência, através do trabalho desenvolvido na escola, de alguns 

professores  e o gosto pelo esporte. 
Quadro 3 – Fatores que influenciaram na decisão de cursar Educação Física. 

 

Quanto à decisão por cursar Educação Física, apresentada no Quadro 

3, o primeiro caso que é analisado traz uma motivação interessante, pois o 

entrevistado (E I), ao justificar sua decisão pela área, o fez devido às 

frustrações e aos processos de exclusão dos quais foi vítima na idade escolar, 

sendo, assim, impulsionado pelo desejo de conhecer os mecanismos, superar 

traumas e atuar objetivando intervir nesses processos. Já os entrevistados E II 

e E IV começaram a ter interesse pela área por influência de professores de 

Educação Física na adolescência e também por gostarem de praticar esportes. 

Sobre essa questão, vale a pena considerar que muitos buscam os cursos de 

Educação Física pelo viés da prática esportiva que realizam de maneira 

sistêmica ou por gostar de esportes. Finalmente, E III tinha o desejo de 

trabalhar com crianças, mas não em sala de aula, e encontrou na Educação 

Física uma possibilidade palpável para a realização desse objetivo profissional. 
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Identificação Objetivos de atuação profissional 
E I Antes de concluir o curso já atuava com crianças e, após formada, esta 

atuação prosseguiu na Educação Formal (Ciclo Básico) e no nível não 
formal. 

E II Ao ingressar na faculdade e por sempre gostar de esporte, tinha o 
objetivo inicial de ser técnico de natação, mas, durante o curso, ao ter 
contato com as disciplinas direcionadas  à Educação Física escolar, 
houve a decisão para atuar na Educação Básica.  

E III Educação Física escolar, desde o ingresso na Faculdade. 
E IV Educação Física escolar. Esse sentimento foi gerado durante o curso ao 

realizar estágio em um colégio. Antes disso, não havia clareza sobre o 
tipo de atuação desejada. 

Quadro 4 – Objetivos de atuação profissional, após conclusão do curso. 
 

 

Considerando agora os objetivos de atuação profissional, observamos 

que dois entrevistados (E II e E IV) não tinham, no início do curso, inclinação 

para o exercício docente. Esse desejo, em um dos casos (E II), surgiu durante 

o curso quando houve o contato com disciplinas da Educação Física escolar; 

no outro caso (E IV), a atuação como estagiário em uma escola gerou no 

entrevistado o desejo de trabalhar na área de Educação. E I e E III 

apresentaram motivos semelhantes: enquanto E I já atuava com crianças do 

Ciclo Básico antes mesmo do ingresso na graduação, E III, devido ao desejo 

de trabalhar com crianças em ambiente diferenciado da sala de aula, já iniciou 

o curso com convicção sobre sua atuação.   
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Identificação Impressões sobre a formação acadêmica 
E I Quando cursou Educação Física, só havia licenciatura, o curso 

apresentava uma grade curricular muito abrangente e, no que se refere 
às SIEF, deixava muito a desejar. 

E II As disciplinas oferecidas na grade curricular eram várias, mesmo 
assim não havia o sentimento de preparo necessário para a atuação, 
pois faltou contato com a realidade e as vivências realizadas com os 
colegas de sala são muito diferentes, em termos emocionais e de 
resultados, da ação com crianças de sete a dez anos. 

E III Houve a percepção de uma forte ênfase do FITNESS  e essa situação 
prejudicou a formação mais sólida para a Educação Física escolar. 
Muitos colegas de curso que tinham mais interesse no FITNESS atuam 
hoje em escolas e sentem falta de um maior embasamento para o 
desenvolvimento do trabalho. 

E IV O fato de boa parte das disciplinas do curso atender às duas áreas - 
Licenciatura e Bacharelado -  gerou um déficit formativo e, apesar de 
haver disciplinas voltadas diretamente  para a Educação Física Escolar, 
faltou uma disciplina que estruturasse tudo, uma organização de 
currículo, a partir dos conhecimentos oferecidos pelas outras 
disciplinas.  

Quadro 5 – Considera o nível de suficiência dos subsídios oferecidos para atuação 
na Educação Física Escolar, em especial nas SIEF. 

 

 

A abordagem que será feita agora nos remete à questão central deste 

trabalho, que é a formação dos professores de Educação Física, e aos 

subsídios oferecidos para o desenvolvimento da ação docente com alunos das 

SIEF.  

 

Ao observar a grade curricular de cada curso, duas questões merecem 

nossa reflexão, e sobre elas todos os entrevistados assumem um 

posicionamento. As questões são as seguintes: o currículo é muito abrangente 

para atender às duas formações (licenciatura e bacharelado), os conteúdos das 

disciplinas voltadas para a Educação Física escolar são insuficientes e tanto as 

disciplinas como os conteúdos contemplam mais o Ensino Fundamental II e o 

Ensino Médio. 

 

Essas ponderações são referendadas por nossos entrevistados. E I, com 

mais tempo de formação, nos informa que, quando fez o curso com duração de 

três anos, a grade curricular era caracterizada pela abrangência formativa, pois 

seu caráter formativo buscava alcançar vários segmentos de atuação 
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profissional,  afirmando também que, no que tange à formação para atuar com 

as SIEF, deixava muito a desejar. A questão da abrangência formativa poderia 

ser justificada pelo fato de o curso ser apenas de licenciatura, quando o 

entrevistado o freqüentou, porém E II, E III e E IV, com formação mais recente, 

na qual a graduação em Educação Física é oferecida nos níveis de 

Licenciatura e Bacharelado, compartilham basicamente os mesmos 

sentimentos. Os três deixam claro que as disciplinas e os conteúdos voltados 

para as SIEF foram insuficientes, sendo que as justificativas foram diferentes: 

para E II, as vivências oferecidas durante o curso eram equivocadas, uma vez 

que se desenvolviam somente junto aos próprios alunos da graduação cuja 

maturidade emocional é diferente de uma criança entre sete e dez anos; ele 

também sentiu falta de vivências de ações cooperativas, inclusivas, processos 

de socialização, enfim, trabalhar com as diferenças. Já E III percebeu no curso 

uma forte ênfase no trabalho para academias,  enquanto para E IV essa 

situação se deve ao fato de boa parte das disciplinas da graduação atender 

paralelamente a Licenciatura e o Bacharelado, gerando, assim, um déficit 

formativo. Colocadas essas questões, vale considerar que todos os 

entrevistados buscam subsídios para a atuação em cursos complementares, na 

literatura especializada e na própria rotina escolar, com as crianças. 

 

Observando as ponderações dos entrevistados e considerando a 

presença de entre eles haver um professor  com mais tempo de formação, 

podemos afirmar que, de um modo geral, as deficiências fazem parte de um 

processo histórico sobre o qual vale a pena lançarmos um olhar. 

 

Tratando de questões relativas aos currículos dos cursos de graduação 

em  Educação Física, Isayama (2003)  esclarece que, no final da década de 

trinta, foram criados os primeiros currículos do meio civil, com formação em 

dois anos, dando ênfase à técnica desportiva. Os aspectos médicos, militares e 

higienistas, tão presentes no cenário nacional da época, eram orientações 

ideológicas que adentraram o ambiente escolar, e muitas gerações vivenciaram 

a Educação Física escolar sob essa perspectiva. Passados trinta anos, 

instituiu-se o currículo mínimo com carga horária de 1800 horas/aula, com 

duração mínima de três anos e  máximo de cinco anos, tendo como forte apelo 
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no conteúdo a aptidão física, fator que também ganhou força dentro da escola 

na prática docente junto aos alunos. Percebe-se, então, um longo período de 

debates sobre currículo no curso de Educação Física, mas somente a partir da 

década de 80 é que houve um olhar que estabeleceu vinculação com a 

Pedagogia. Quando vemos que a questão pedagógica veio à luz somente nos 

anos oitenta, percebemos que, por muito tempo, a Educação Física estava 

dentro da escola, sem, contudo, ter especificidades de formação e atuação 

com caráter pedagógico: era um corpo estranho dentro do organismo 

denominado sistema educacional. 

 

A criação dos cursos de bacharelado trouxe bastante polêmica para a 

área de Educação Física. A justificativa para este ato era atribuída à crescente 

e diversificada demanda que obrigava as faculdades a incluir no currículo da 

Licenciatura várias outras disciplinas e, finalmente, em 2002, situação 

mencionada anteriormente, aprovou-se a Resolução que determina as 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica 

em cursos de licenciatura de graduação plena. Esse documento exige a 

formação de licenciado em Educação Física para os profissionais que desejam 

atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e Médio. Portanto, a 

licenciatura deve ser um curso específico de formação na área de Educação 

Física. 

 Após essa breve análise do contexto histórico sobre a formação dos 

currículos para os cursos de Educação Física, fica a seguinte questão: Por que 

tamanha abrangência em um curso que tem como finalidade uma atuação 

específica? Sobre esse assunto discorreremos posteriormente.   

 

 

 

4º Conjunto – Práticas docentes e condições de trabalho 

 

Este conjunto congrega os quadros 6, 7 e 8, onde aparece a auto-

análise dos entrevistados sobre as dificuldades iniciais, as dificuldades e as 

facilidades atuais e seu posicionamento a respeito das condições de trabalho 

oferecidas em seus locais de atuação. 
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Identificação Dificuldades iniciais de trabalho 
E I Houve falta de valorização da escola e discriminação dos próprios 

professores de Educação Física que atuavam de 5ª a 8ª série em 
relação ao trabalho da mesma disciplina junto às SIEF. 

E II A falta de vivência próxima da realidade, durante o curso, foi um fator 
que interferiu no processo inicial do trabalho no que se refere ao trato 
de algumas questões  rotineiras da Educação Física escolar. 

E III Fez tudo conforme recomendado no curso, mas o fato de não conhecê-
los (alunos) gerou uma dificuldade inicial. 

E IV A busca de uma postura  adequada perante os alunos, buscando o 
respeito por parte deles, sem ser autoritário, gerou situações de 
indisciplina. 

Quadro 6 – Busca detectar como foi a inserção no ambiente escolar, após formado 
 
 

Sobre esta questão é importante ressaltar que as dificuldades iniciais 

foram bem diferenciadas para cada profissional, envolvendo questões relativas 

a escola, comunidade, formação acadêmica e postura pessoal.  

 

E I atribui as dificuldades iniciais a fatores relacionados ao próprio 

ambiente de suas primeiras experiências profissionais, pois entendeu que 

faltou valorização e respeito por parte da direção da Escola e dos próprios 

colegas da área de Educação Física. E II apresentou, nas dificuldades iniciais, 

exatamente o aspecto que foi mencionado no Quadro 5 (impressões sobre a 

formação acadêmica), ou seja, falta de vivência real com o universo da criança 

na Educação Física, durante a graduação. E III apontou a falta de 

conhecimento sobre os alunos, conhecimento aqui relacionado ao ambiente 

social e ao perfil das crianças da comunidade onde se realizaria o trabalho. 

Para concluir a análise deste quadro, observamos que E IV salienta 

dificuldades pessoais no início de sua atuação, questões principalmente 

relacionadas à postura perante os alunos, o que gerou sérios problemas de 

indisciplina. 
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Identificação Facilidades e dificuldades apresentadas atualmente 
E I O fato de ser uma escola que atende alunos somente de 1ª a 4ª série, a 

possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, a presença da 
professora nas aulas são fatores que facilitam; por outro lado, o 
número de alunos é um elemento que produz grandes dificuldades. 

E II Vê como uma grande dificuldade as questões que envolvem o 
comportamento dos alunos. Os recursos materiais, comparados com a 
Rede Pública, facilitam o trabalho, visto que são em quantidade maior. 

E III O que facilita é o fato de atuar em uma comunidade carente. Os alunos 
convivem com a realidade do “não-ter”, portanto toda  proposta de 
atividade é bem-aceita. 
A falta de materiais adequados e em quantidade suficiente apresentam-
se como elementos dificultadores. 

E IV Vê que muitas vezes o que facilita por um tempo depois torna-se 
dificuldade e, em certa medida o que é dificuldade, com o tempo, 
torna-se facilidade. Quando inicia com uma turma nova, os primeiros 
seis meses são de uma difícil adaptação. Depois fica mais tranqüilo. O 
fato do professor especialista passar alguns anos com a mesma turma 
torna, em um determinado momento, a situação difícil, em função de 
convívio prolongado. 
 

Quadro 7 – Verifica o que facilita e dificulta a atuação do professor, após alguns 
                            anos de trabalho. 
 

Observando este quadro, trataremos primeiro das questões que 

expressam as facilidades para a atuação hoje. Perceberemos que os 

sentimentos são bem diversificados. 

 

 E I entende que o fato de a escola estar organizada para atender 

somente às séries iniciais do Ensino Fundamental, as possibilidades de 

trabalhos integrativos e a presença da professora polivalente acompanhando 

as aulas constituem-se situações facilitadoras para o trabalho. Lembremos que 

este entrevistado sofreu bastante no início do seu trabalho. Quando a 

organização escolar envolvia outros segmentos, ele tinha pouco espaço para 

uma atuação minimamente suficiente.  

 

E II traz como elemento facilitador para o desenvolvimento do trabalho a 

quantidade de recursos materiais disponíveis que, em relação à Rede Pública, 

é muito maior. Este entrevistado atua somente em escola particular.  
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Já EIII apresenta um dado da realidade social como elemento facilitador 

do trabalho.  Seu local de atuação está inserido em uma comunidade carente, 

e ele revela que o fato de serem crianças de famílias que dispõem de poucos 

recursos os torna menos exigentes ou sem exigência nenhuma, aceitando, 

assim, tudo que é proposto. Se essa impressão do entrevistado está correta, 

ela revela uma situação muito triste de conformismo a uma realidade que deve 

ser superada.  

 

 E IV, por sua vez, revela que a possibilidade de atuar por alguns anos 

com a mesma turma facilita o processo do trabalho. 

 

Sobre as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho, E I e E II, que 

atuam na Rede Pública, apresentam, em linhas gerais, as mesmas dificuldades 

que formam aquele tripé que vem se repetindo ao longo dos anos: número 

excessivo de alunos, falta de materiais adequados e em quantidade suficiente 

e condições estruturais de espaço físico abaixo do necessário. O maior 

incômodo fica por conta do número excessivo de alunos, pois os entrevistados 

entendem que isso revela desrespeito às crianças, como se fossem objetos 

depositados na escola.  

E II, que atua exclusivamente em escola particular, considera o 

comportamento dos alunos um fator de dificuldades para a atuação. Há nele a 

percepção de que a condição social (classe média) dos alunos com os quais  

atua exerce influência nessa questão, pois  afirma que os alunos são 

“mimados” e, conseqüentemente, não sabem lidar com situações de 

contrariedade.  

E IV faz uma reflexão interessante: afirma que o fator que ele entende 

como facilitador torna-se, em determinado momento, dificultador, tendo em 

vista que a quantidade de tempo de caminhada com a mesma turma começa a 

ser um elemento complicador numa jornada prolongada. 
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Identificação Condições de trabalho 
E I Há espaço físico, materiais (poderia ser mais). A Educação Física não 

fica de lado, há um processo de integração, através de projetos e 
muitas trocas. O que não tem ou não é possível adquirir, por questões 
financeiras, adapta-se. 

E II Há uma boa infra-estrutura, em termos de espaço físico. Não há 
necessidade de ficar limitados à quadra, os materiais não são os 
melhores, mas são suficientes, e  o grupo de professores parece ter um 
nível de capacitação mediana. 

E III Poucos recursos materiais, a comunidade do bairro é paupérrima, 
sendo assim  trabalha com o que  tem e consegue sem nenhum 
problema. 

E IV Atualmente atua em duas escolas: pública estadual e particular, 
portanto as condições de trabalho são bem distintas. 
Na escola particular há espaço e recursos materiais suficientes e 
adequados. A possibilidade de troca de informações é grande, já foi 
melhor quando se conseguia  reunir até em HTPCs específicas. Com a 
diminuição da carga-horária dos professores os encontros tem 
diminuído, em termos de freqüência. 
Na escola pública vê como uma questão absurda o número excessivo 
de alunos por turma, o que dificulta a efetivação do trabalho. Trabalha 
em um período e a outra professora no período oposto. Passam o ano 
inteiro sem se encontrar. 
Em termos de capacitação: ambas escolas não oferecem nada.  
 

Quadro 8 – Verificação das condições de trabalho no local de atuação, 
considerando recursos materiais, humanos e de capacitação. 

 
 
 

Sobre as condições de trabalho, os entrevistados (E I, E III e E IV) 

apontam que os recursos materiais são escassos. No caso de E IV, essa idéia 

fica implícita, porque ele atua nas duas redes (pública e particular) e, ao afirmar 

que as realidades são bem distintas, imediatamente  evidencia as questões 

que envolvem espaço físico e material, considerando que na Escola Particular 

são suficientes e adequados. Observa-se também, no posicionamento de E IV, 

a respeito das condições de trabalho, análise semelhante aos entrevistados E I 

e E III sobre o número excessivo de alunos, porém estes entrevistados 

apresentam essa constatação no Quadro 7, que trata das dificuldades atuais 

para a realização do trabalho. E II e E IV, que atuam na Rede Particular, 

evidenciam que as condições de espaço físico e materiais são favoráveis para 

o desenvolvimento do trabalho. Já E I mais uma vez ressalta a presença 

interativa da Educação Física na escola de sua atuação. Todos os 
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entrevistados deixam transparecer, por posicionamento ou não, que não há 

investimentos em capacitação em seus locais e rede de atuação. 

 

 

2.2.2. A voz das professoras polivalentes 

 

Uma vez feita a análise dos quadros relativos aos profissionais de 

Educação Física que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

consideramos importante darmos voz também às professoras denominadas 

polivalentes, para saber o que têm a dizer sobre as questões das aulas de 

Educação Física do segmento analisado. O questionário foi aplicado para cinco 

professoras da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo, aqui  

identificadas como P I, P II, P III, P IV e P V. 

 

 

Polivalente I 

Há quanto tempo você atua nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental? 

P I: 8 anos 

Quem, na sua opinião, deve ministrar as aulas de Educação Física nesse 

segmento? 

P I:  Na minha opinião, penso que deveria ter um(a) professor(a) de Educação 

Física para ministrar as aulas de Educação Física, porque assim os alunos 

teriam a oportunidade de aprender com mais aprofundamento os conteúdos 

específicos que permeiam essa área de conhecimento e também seria uma 

grande oportunidade para relacionar-se com um(a) outro(a) professor(a) com 

olhar diferente. 

 

Como foi sua formação, no curso de Magistério e/ou Pedagogia, para ministrar 

aulas de Educação Física? 

P I: Quando fiz Magistério e Pedagogia, não tive formação específica para 

ministrar aulas de Educação Física. Quando me formei em Pedagogia, realizei 

alguns cursos sobre corpo e movimento, porque fui professora da Educação 

Infantil por alguns anos e, onde eu atuava, a Educação Física aplicada na 

Educação Infantil  é denominada Corpo e Movimento. 



 81 

 

Qual é seu sentimento ao ministrar as aulas de Educação Física para as 

crianças em sua escola da Rede Municipal de Ensino? 

P I: Sinto-me muito frustrada, porque vejo que não domino com propriedade os 

conteúdos dessa área de conhecimento e também percebo que tenho muitas 

dificuldades em planejar boas situações de aprendizagem que promovam o 

avanço significativo dos meus alunos. 

 

O que difere a Educação Física dos outros conteúdos (Matemática e Língua 

Portuguesa, por exemplo) que você tem que ministrar, visto que também são 

áreas de formação específica? 

P I: Pensando na minha formação profissional, investi mais em realizar cursos 

nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, onde me sinto mais segura em 

trabalhar com o meu grupo de crianças.   

 

 

Polivalente II 

Há quanto tempo você atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental? 

P II: Sou professora de Ensino Fundamental há 24 anos e há seis presto 

serviço à Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo. 

 

Quem, na sua opinião, deve ministrar as aulas de Educação Física nesse 

segmento? 

P II: Gostaria muito que a rede tivesse professores formados em Educação 

Física para ministrar essas aulas. 

 

Como foi sua formação, no curso de Magistério e/ou Pedagogia, para ministrar 

aulas de Educação Física? 

P II: Apesar de sermos considerados polivalentes, nós, professores formados 

em Pedagogia, não somos habilitados nessa área. 

  

Qual é seu sentimento ao ministrar as aulas de Educação Física para as 

crianças em sua escola da Rede Municipal de Ensino? 
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P II: Um sentimento de incompetência, pois nós só fazemos brincadeiras com 

as crianças nessas aulas. 

 

O que difere a Educação Física dos outros conteúdos (Matemática e Língua 

Portuguesa, por exemplo) que você tem que ministrar, visto que também são 

áreas de formação específica?   

P II: As demais matérias do currículo, o curso de Pedagogia nos habilita e 

ainda temos cursos de formação no decorrer da nossa vida profissional. 

 

 

Polivalente III 

Há quanto tempo você atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental? 

P III: 9 anos. 

 

Quem, na sua opinião, deve ministrar as aulas de Educação Física nesse 

segmento? 

P III: Um professor formado em Educação Física. 

 

Como foi sua formação, no curso de Magistério e/ou Pedagogia, para ministrar 

aulas de Educação Física? 

P III: Minhas aulas foram absolutamente teóricas, uma breve revisão de 

algumas brincadeiras encontradas em livros da área. 

 

Qual é seu sentimento ao ministrar as aulas de Educação Física para as 

crianças em sua escola da Rede Municipal de Ensino? 

P III: É uma sensação de impotência. Não sei exatamente até onde posso 

chegar, o repertório é curto. Para se trabalhar certos conteúdos atitudinais e 

mesmo conceitos como a lateralidade, etc, há brincadeiras muito úteis, mas 

não há necessidade de 2 aulas semanais para isto, há outros espaços para 

desenvolver esses objetivos. A Educação Física vai além disto. Outro problema 

é a falta de materiais, praticamente contamos com a quadra e a bola. 
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O que difere a Educação Física dos outros conteúdos (Matemática e Língua 

Portuguesa, por exemplo) que você tem que ministrar, visto que também são 

áreas de formação específica? 

P III: A principal diferença é a possibilidade de provocar algum prejuízo físico 

ao aluno. Na dúvida, deixamos de realizar a atividade. Também penso no 

quanto seria importante que todo estudante tivesse oportunidade a um 

adequado condicionamento físico, preparo este que não tivemos a formação 

para ministrar. Sem dúvida eles ganhariam muito com a inclusão de um 

profissional tão específico e necessário.   

 

 

Polivalente IV 

Há quanto tempo você atua nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental? 

P IV: Trabalho com Ensino Fundamental (Ciclo I) há 7 anos. 

 

Quem, na sua opinião, deve ministrar as aulas de Educação Física nesse 

segmento? 

P IV: Acredito que  deveríamos contar com um professor formado na área. 

 

Como foi sua formação, no curso de Magistério e/ou Pedagogia, para ministrar 

aulas de Educação Física? 

P IV: Minha formação no Magistério foi voltada para recreação. Aprendemos 

sobre a organização de gincanas, músicas legais para grupo, brincadeiras 

cooperativas e competitivas. Também me lembro bem que as aulas 

começavam com um aquecimento e finalizavam com um relaxamento. 

 

Qual é seu sentimento ao ministrar as aulas de Educação Física para as 

crianças em sua escola da Rede Municipal de Ensino? 

P IV: Desde que comecei a trabalhar com crianças pequenas, me sinto 

impotente frente às possibilidades de trabalho na área. Acabo fazendo um 

trabalho de movimento e expressão corporal que não é de todo mal, mas sei 

que falta às crianças um trabalho com esporte em si. 
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O que difere a Educação Física dos outros conteúdos (Matemática e Língua 

Portuguesa, por exemplo) que você tem que ministrar, visto que também são 

áreas de formação específica? 

P IV: Nas outras áreas de conhecimento não sinto a mesma dificuldade, pois 

nossa formação é toda voltada para alfabetização, língua e matemática. Áreas 

como ciências naturais, geografia e história também trazem desafios, porém é 

parte do trabalho do professor manter-se atualizado, e esses conteúdos estão 

nos livros. Já em Educação Física, além da falta de conhecimento (que poderia 

ser pesquisado), falta-me conhecimento do próprio corpo e seus limites, 

atividades adequadas para as faixas etárias e para os esportes em geral.   

 

 

Polivalente V 

Há quanto tempo você atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental? 

P V: Atuo nas séries iniciais do Ensino Fundamental desde que me formei no 

antigo Curso Normal. Nessa época (1987), trabalhava na Prefeitura Municipal 

de minha cidade natal, Olímpia, localizada no interior do Estado de São Paulo. 

 

Quem, na sua opinião, deve ministrar as aulas de Educação Física neste 

segmento? 

P V: O profissional formado em Educação Física. 

 

Como foi sua formação, no curso de Magistério e/ou Pedagogia, para ministrar 

aulas de Educação Física? 

P V: Nossa formação no Magistério não nos contemplava com Educação 

Física. 

 

Qual é seu sentimento ao ministrar as aulas de Educação Física para as 

crianças em sua escola da Rede Municipal de Ensino? 

P V: A insegurança sempre esteve presente. 

 

O que difere a Educação Física dos outros conteúdos (Matemática e Língua 

Portuguesa, por exemplo) que você tem que ministrar, visto que também são 

áreas de formação específica? 
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P V: A formação que se recebe nas outras áreas nos dá muito mais condições 

para desenvolver o trabalho com as crianças. 

 

 

2.2.2.1 Analisando os dados 

 

Quanto ao tempo de atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental, temos 

a seguinte situação: 

- P I, III e IV têm tempo de atuação entre 7 e 9 anos; 

- P II e V tem 24 e 21 anos de atuação, respectivamente. 

 

Posicionamento sobre quem deve ministrar as aulas de Educação Física no 

segmento em questão: 

-Neste quesito, todas afirmam que deve ser o profissional licenciado em 

Educação Física. 

 

Informação sobre a formação para ministrar aulas de Educação Física: 

- P I, II e V informam que não tiveram formação para atuar com Educação 

Física. 

- P III diz que foram aulas teóricas e algumas brincadeiras (pelo que se 

apresenta, não praticadas em aula) encontradas em livros da área. 

-  P IV nos faz entender que basicamente foi feito um trabalho de recreação. 

 

Sentimentos ao ministrar aulas de Educação Física: 

Observa-se, em poucas palavras, sentimentos de frustração, incompetência, 

impotência, insuficiência de conteúdos desenvolvidos, insegurança e medo de 

causar algum dano físico ao educando. 

 

 

Sobre as outras áreas de formação específica, temos as seguintes colocações: 

- P I revela que fez investimentos em cursos nas áreas de Matemática e Língua 

Portuguesa. 

- P II considera que a habilitação em Pedagogia oferece subsídios para a 

atuação em outras áreas. 
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- P III volta a pensar na Educação Física, entendendo que a ação docente fica 

aquém das possibilidades 

- P IV observa que não sente dificuldade nas outras áreas de atuação, devido à 

formação recebida. 

- P V afirma que, em sua formação, os subsídios oferecidos para a atuação são 

muito mais relevantes em relação à Educação Física. 

 

 

Há uma tendência em considerar importante a atuação do especialista 

em Educação Física no desenvolvimento deste componente curricular, 

revelada pelo apontamento das fragilidades no processo de formação das 

professoras polivalentes, tendo como conseqüência os sentimentos expressos 

nas respostas do questionário.  
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Considerações Finais 

 

Para desenvolver estas considerações finais, voltarei ao início. Foi lá na 

escola onde tudo começou, portanto não encerrarei este trabalho falando do 

hoje e pensando o amanhã sem reverenciar o ontem, que, para mim, deve 

sempre estar presente. 

Foi em uma escola, Escola Pública, com todas as dificuldades, ainda 

presentes hoje, que decidi: “Vou fazer faculdade de Educação Física e serei 

professor”! 

Meus colegas de faculdade, em sua maioria, tinham sonhos, do ponto de 

vista deles, “mais elevados” - esporte de alto rendimento, academias “tops” -, 

sonhos todos legítimos, e optar por dar aulas para crianças e adolescentes 

parecia a opção de quem não tinha outra opção. 

Sou educador por opção! A Educação Física que vivenciei na escola, 

nos anos 70 e 80, levou-me a esta opção. Nesse período, conforme Moreira 

(2001), a Educação Física brasileira começa a acordar, a refletir e a perceber 

em si uma crise em sua área pedagógica e de pesquisa: 

 

A formação dos profissionais e a conseqüente ação dos professores 
de Educação Física revelam, ainda hoje, a vertente mecanicista. 
Nos cursos superiores, os discentes recebem os ensinamentos 
fragmentados, numa visão da pedagogia positivista, não havendo 
relação entre as chamadas disciplinas teóricas e práticas. As 
licenciaturas, única habilitação até a década de 80, não garantiram a 
visão do homem que se movimenta intencionalmente em situações 
de jogo, de esporte, de dança, de ginástica ou de lazer, nem 
garantiram o status  de disciplina acadêmica para a “atividade” 
Educação Física. 
Os professores oriundos desses cursos, trabalharam e ainda 
trabalham as qualidades físicas básicas, vivenciadas no contexto do 
esporte competitivo, Na busca constante da perfeição, estabelecida 
por parâmetros e tabelas externas aos corpos dos alunos. 
Se para as demais disciplinas curriculares o aluno é sinônimo de 
cabeça pensante, para a Educação Física ele é sinônimo de corpo 
fatigado. (MOREIRA, 2001, p. 203) 
 
 

Esse posicionamento revela um diagnóstico da Educação Física 

brasileira, da qual fui aluno na Educação Básica, em que me graduei, disciplina 

que ministro e sobre a qual teço considerações neste trabalho. 
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O segmento da Educação Física sobre o qual lancei os olhos nesta 

pesquisa está diante de um debate, ou até de um dilema sobre quem deve ser 

responsável pelo desenvolvimento das aulas e, após as leituras, as reflexões, a 

observação das legislações, as diretrizes para a formação dos professores e 

principalmente ouvir os profissionais que atuam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, passando por todas as suas etapas, considero que as aulas de 

Educação Física desse segmento devem estar sob a responsabilidade dos 

profissionais licenciados em Educação Física. Mas há um dado que merece 

atenção e que se refere à recomendação às professoras polivalentes (a rede 

atribui as aulas de Educação Física aos especialistas) para que acompanhem 

as atividades propostas, no sentido de promover uma interação e aproximação 

entre o especialista e o polivalente. Na minha avaliação, esta possibilidade é 

interessante, pois os profissionais se complementam no atendimento aos 

alunos. 

 

Vejo o nível de especificidade da Educação Física sob vários aspectos, 

muito diferente em relação às outras disciplinas do currículo escolar. A 

proposta de trabalho vai além do corpo em movimento e da prática de 

esportes, pois a intencionalidade da Educação Física escolar permeia a criança 

por inteiro e, para trabalhar com esses aspectos, é necessário um nível de 

formação que exige aprofundamento, condição esta que, por mais que haja 

boa vontade, os cursos do Magistério e Pedagogia não contemplam. 

 

Há uma Legislação que, a partir do que dizem as Diretrizes da Formação 

Básica para o curso de Pedagogia, dá o direito às prefeituras de escolher quem 

vai atuar nas aulas de Educação Física nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, e essa escolha, quando recai sobre as professoras denominadas 

polivalentes, não considera os aspectos de competência necessária para tal 

exercício. “Não adianta determinar, por resoluções oficiais, que a professora de 

sala ministre aulas de Educação Física. Decretos, portarias e leis não 

satisfazem as exigências de competência” (...) (FREIRE, 2005, p. 80) 

 

O que parece ser determinante para essa escolha é o fator econômico, 

Freire (2005) aponta de maneira muito franca esta realidade, pois afirma que a 
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decisão considera a fórmula mais barata, que é sempre levada em conta na 

Educação. 

 

Os argumentos apresentados até agora consideraram legislação, 

diretrizes, políticas públicas e leituras realizadas. É oportuno, agora, lembrar 

dos sentimentos, expressos no corpo do trabalho, que envolvem as 

professoras polivalentes que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas 

aulas. A questão do despreparo apontada por elas chama atenção no sentido 

de  negarem (pode ser uma negação até subjetiva, pois as Diretrizes apontam 

claramente que elas devem estar aptas para ministrar as aulas de Educação 

Física) ter havido formação para desenvolver as aulas de Educação Física, 

conseqüentemente, no momento das aulas de Educação Física, os 

sentimentos, no que se refere à ação docente, são de impotência, frustração, 

insegurança, incompetência, falta de conhecimento, falta de conhecimento 

sobre o corpo e seus limites, etc. No encaminhamento deste trabalho com as 

polivalentes, apesar do medo de posicionar-se, uma delas pediu para que o 

trabalho fosse entregue à  Prefeitura, para que houvesse reflexões sobre essas 

questões. 

 

Quero deixar claro que, mesmo entendendo que as aulas devam estar 

sob a responsabilidade do especialista, e que o ideal seria a parceria com o 

polivalente, há necessidade de melhorias no processo formativo. Percebe-se 

que a distinção entre licenciatura e bacharelado em Educação Física precisa 

ser tratada de maneira radical. O núcleo comum de disciplinas é muito grande 

e acaba sugerindo uma formação mais generalista, em detrimento de uma 

formação com um nível maior de especificidade. É claro que disciplinas com o 

mesmo nome podem e devem ter enfoques diferentes nas duas áreas de 

formação, mas não é uma garantia.  

 

Observa-se também que, de um modo geral, a grade curricular dos 

cursos de licenciatura tende a oferecer subsídios mais voltados para a atuação 

a partir da 5ª série. Mendes (1997) faz observações nesse sentido tendo como 

base um documento elaborado por especialistas em Educação Física. Nesse 

documento, intitulado “As Diretrizes de Implantação e Implementação de 
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Educação Física na Educação Pré-Escolar e no Ensino de Primeira a Quarta 

Séries do Primeiro Grau”, há uma crítica aos cursos de Licenciatura (naquele 

contexto não havia divisão entre Licenciatura e Bacharelado), apontando que 

havia privilégios na formação dos professores, considerando mais a faixa etária 

de 5ª série em diante, onde a prática desportiva tem forte ênfase. Com a 

diferenciação entre Licenciatura e Bacharelado, creio que este quadro tenha 

sido atenuado, mas não transformado. Sobre esta questão, Freire (2005)  faz  a 

seguinte observação: 

 

Nas faculdades de Educação Física, a excessiva preocupação com o 
biológico e a fixação em torno das práticas desportivas impedem que 
o sujeito, uma vez no seu ambiente de trabalho, possa cumprir a 
contento sua tarefa pedagógica de orientar a Educação de 
crianças.(p.79) 

 

Essa observação reforça a idéia de que o trabalho desenvolvido nos 

cursos de licenciatura focalizam suas atenções da 5ª série em diante. 

 

Com a exposição dessas dificuldades, apontadas inclusive pelos 

entrevistados, na formação do especialista para atuar nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, entendo que, mesmo assim, as aulas de Educação Física 

devam estar sob a responsabilidade dele, pois a licenciatura em Educação 

Física é o espaço mais viável para as mudanças significativas, tendo a 

possibilidade de diminuir ou eliminar a distância que soluciona esse problema. 

 

Entendo que o espaço mais viável para  mudanças substanciais é o 

curso de Licenciatura em Educação Física e também tenho a convicção de que 

a distância menor entre o problema e sua solução está neste mesmo curso. 

 

Os PCN de Educação Física são um rico documento para auxiliar o 

trabalho docente, portanto merecem mais atenção por parte de quem atua na 

Educação Física escolar. As tendências da Educação Física também oferecem 

colaborações importantes no processo de aquisição de conhecimento dos 

professores, desde que haja uma preocupação em oferecer mais 

possibilidades para a reflexão e ação ao invés de estarem, se é que assim 
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estão, sujeitas a batalhas inúteis pela hegemonia no campo de conhecimento 

da Educação Física. 

 

Feitas essas considerações, quero, mais uma vez, marcar posição sobre 

alguns aspectos, pensando na Educação Física nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

Entendo que, nos cursos de graduação, deve haver diferenciação mais 

relevante em termos de nomenclatura e conteúdo das disciplina. No caso 

específico da Licenciatura, é necessário sempre haver propostas, nos 

conteúdos das disciplinas, que incluam as SIEF e também a Educação Infantil.  

 

Enquanto as professoras polivalentes tiverem a obrigação de ministrar 

aulas de Educação Física neste segmento, que haja relevância, na medida do 

possível, em seu processo formativo, e que haja sempre propostas de 

processos de formação continuada aos professores, pois propostas novas 

exigem novos conhecimentos, novas posturas e ações. Muitos professores 

concluíram suas graduações há anos, necessitando portanto, de espaços para 

apropriação de novos conhecimentos. 

 

           Finalizo, apresentando algumas reflexões a respeito de questões que 

devem estar presentes na Educação Física para o tempo atual: 

 

(...), os futuros professores de Educação Física escolar não mais 
poderão exigir ritmos padronizados por seu modelo e executados em 
detrimento da consciência da educação motora e em detrimento do 
sensível/inteligível. 
A pedagogia do movimento do século XXI provavelmente privilegiará 
a cooperação na competição, o prazer da atividade realizada com 
consciência, o lúdico perdido ao longo do tempo pela exacerbação 
do alto rendimento e o movimento corporal expressivo em detrimento 
do movimento corporal imitativo. (MOREIRA, 2001, p. 208) 
 
 
Posicionamo-nos em defesa da visão sistêmica da vida, como base 
para as produções científicas, para veiculação do ensino nos cursos 
superiores em Educação Física e para a proposta pedagógica da 
disciplina Educação Física em todos os graus de escolarização. 
(MOREIRA, 2001, p. 209) 
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Anexo 

 

TRANSCRIÇÃO (LITERAL) DAS QUATRO ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevistado I  

 

Rodney: Que memórias você tem sobre a Educação Física na sua infância? 

E I: As lembranças que tenho desde a 1ª até a 4ª série ela não, de 1ª a 4ª 

foram lembranças mais agradáveis, eu estudei na escola do SESI na década 

de 70, e quem..., na verdade não tinha a aula de Educação Física com o 

professor de Educação Física, mas as brincadeiras e os jogos eram feitos com 

a própria professora de sala, é...... nesse sentido eu sempre gostava conseguia 

participar. O problema maior foi de 5ª a 8ª série né! que eu sempre gostei de 

brincar, de jogar, e eu achava que quando  chegasse na 5ª série ia poder 

realmente jogar pela escola, fascínio que tínhamos naquela época dos 

campeonatos dos Jogos Escolares, mas ai foi frustrante porque é.....na 5ª 

ainda no SESI a professora, naquela época era separado ainda meninos e 

meninas, já era separado nessa época, então nós é........o que eu esperava 

que era vôlei e basquete é...........não tinha na 5ª série foi mais ginástica, 

exercício, exercício, ginástica, exercício e brincadeiras. Da 6ª série até a 8ª eu 

mudei fui pra escola estadual, sai do SESI fui pro estadual e nessa...com essa 

mudança escola nova ela tinha acabado de ser inaugurada, uma escola pra 

época muito boa que era o antigo Jorge ? no Taboão não hoje eu acho que ela 

chama Jorge ? então eu também com esta expectativa bom agora eu vou 

aprender a jogar, agora eu vou jogar, e ai foi frustrante esses três anos até a 8ª 

porque...tinha uma coisa assim, eu não sei como apesar de gostar eu 

ss......muito tímida não tinha essa coisa de questionar o professor olha: “Eu 

quero, por que que eu não vou”?...não tinha, então os critérios era o seguinte: 

participava de treinamento pela idade, quem fazia aniversário de tal a tal 

tempo.....ai que ela selecionava. Pra essas pessoas que ela selecionava é que 

realmente, iriam digamos assim, aprender entender o jogo e treinar, então tinha 

essa preocupação, tinha condições materiais, bolas, várias quadras, 

colchonetes, colchões, de tudo, mas era pra equipe de treinamento. O restante 

que não estava no treinamento era exercício e jogar, “vamos jogar volei”! vôlei, 
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mas era aquela história, não treinávamos, não explicava e eu já com toda essa 

questão da timidez e também pelo problema de visão, eu usava óculos 

enormes, então era sempre aquela: a última a ser escolhida, né?  E quando 

jogava: se a bola caia a culpa era minha senão(não foi possível entender) 

coisas que a gente percebe e vê até hoje, então assim, passei esses três anos 

com essa frustração enorme, e eu gostava é......tanto é que: eu fui buscar uma 

forma de superar essa frustração, saindo da escola, então na época  no Baetão 

em São Bernardo, minha mãe me levou, ficou sabendo que tinha treinamento 

de Basquete, me levou pra jogar, eu fui jogar lá, então se eu aprendi alguma 

coisa não foi na escola, se eu aprendi foi fora. Fui aprender a nadar, fui 

aprender a jogar, mais o Basquete porque eu consegui me identificar mais com 

o Basquete do que com o Vôlei, então foi fora da escola. Muda de escola, 

antigo colegial, né? Do 1º ao 3º ano, vou pra uma escola no Rudge Ramos, 

nossa! Agora já estamos maiores, vamos conhecer outros alunos, tal....a 

mesma coisa, não foi diferente. Então quem jogava, quem representava a 

escola era que treinava e quem treinava, eu não sei porque cargas d’àgua se 

ainda era por idade, não sei! Só sei que eu estava fora, estava excluída junto 

com os demais. Então! Eu digo assim, esse período desde a 6ª até o 3º foi 

assim no sentido de ser colocada de lado mesmo, e assim eu não sei se foi 

isso que me incentivou a fazer a buscar a faculdade. 

    

Rodney: Em que momento de sua vida você se decidiu pela Educação 

Física(alguém ou algum evento ajudou nesta decisão)? 

E I: Não  foi alguém que me incentivou, que né, é.....eu acho que essa busca 

minha pela Educação Física ainda foi nesse sentido: eu gosto, eu tenho 

vontade, né? Eu fui fazer ballet, fui me envolver mais com a dança, só que a 

dança a arte não me excluía, então é........talvez por esse fato, da escola me 

excluir, de eu ser excluída eu me acabei de alguma forma me identificando e 

pensando: eu vou! Quem sabe lá no curso superior, são todos adultos, eu vou 

aprender, eu vou lidar, eu vou poder trabalhar com esses alunos pensando 

nessa exclusão...então foi nesse sentido, assim, não foi assim, é.....eu não 

terminei assim, vou prestar vestibular, vou prestar vestibular que eu quero, 

quero......com o passar do tempo eu fui analisando, por que Educação Física? 

Se eu me identificava tanto com as artes também, a arte não me excluía, por 
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que que eu não fui fazer artes? Por que Educação Física?, então acho que foi 

pra vencer mais é.......acho que foi mais como uma terapia digamos 

assim...para esses complexos que eu tinha e que a escola alimentou e ajudou 

e a contribuiu a aumentá-los, foi mais nesse sentido.  

 

Rodney: Qual era seu objetivo, em termos de atuação, após formado? 

E I: Bom! Eu após formada, eu já estava atuando, né? Como professora de 

Educação Física trabalhando com crianças, eu sempre trabalhei, em escola de 

1ª a 4ª e fora no não-formal sempre com crianças, então eu nunca em 

Educação Física trabalhei com adolescentes, digamos assim, com o esporte 

propriamente dito, então é....o meu objetivo quando eu entrei pra rede estadual, 

foi quando eles iniciaram a Educação Física de 1ª a 4ª, nessa época era de 1ª 

e 2ª com o ciclo chamado Ciclo Básico, então foi...eu entrei com esses início e 

foi assim é.......era o que eu me identificava, trabalhava com criança, tinha essa 

preocupação, né? Como eu poder trabalhar, falar de movimento, fazer 

movimento sem excluir, então eu sempre me coloquei do lado do excluído. 

Como integrar? Como?.....então meu objetivo era mais esse: vai se divertir, ai 

brincar, mas de que forma? Da melhor maneira possível pra que eu não exclua, 

pra que não haja exclusão, então foi mais nesse sentido, é.........eu iniciei, eu 

iniciei e assim, o que eu percebi nessa época: os professores que davam aula 

de 5ª a 8ª teriam que pegar as aulas na escola, só que esses professores, 

talvez ao contrário de mim já estavam mais acostumados depois de tantos 

anos a trabalhar com alunos de 5ª a 8ª, trabalhar com treinamentos, né? Com 

as modalidades, então pra muitos, que eu lembro na época, foi assim um 

choque: “então como que eu vou trabalhar agora com criança pequena”? “O 

que eu vou fazer”? e, pra mim foi ao contrário, então eu entrei de 1ª e 2ª 

tranqüilo porque já era algo que eu vinha fazendo antes de me formar. 

 

Rodney: Como você analisa o seu processo de formação no que se refere aos 

subsídios oferecidos para atuar com alunos das SIEF(Considerar a grade 

curricular e desenvolvimento das disciplinas voltadas para a escola)? 

E I: É.........eu fiz, né? Forma três anos, três anos foi pouco, é......nessa época 

então já se formava em três anos já podia trabalhar em escola, academia, em 

tudo. De lá pra cá já tiveram mudanças, várias mudanças. Hoje eu não sei, não 
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posso dizer como está, na minha época o que eu percebo é o seguinte: pras 

séries iniciais ficou a desejar, não foi.....eu acho, tudo que eu lembro, assim 

que eu vi a respeito dos conteúdos era mais voltado mesmo de 5ª a 8ª, Ensino 

Médio também, então, que eu........o pouco que eu vi voltado pra essas séries, 

foi mais na prática, naquilo que eu fui buscar, de curiosidade, de correr atrás, 

de me informar, o que eu já estava fazendo antes mesmo de me formar e...e 

depois, a própria.......já depois de formada a própria prática, então com cursos 

de extensão que ia fazer, fazer na FEFISA, em outros lugares, então eu acho 

que isso foi me ajudando, mas em si os conteúdos eu acho que pra aquela 

época, não sei hoje, eram mais específicos mesmo pra, de 5ª a 8ª ou algumas 

modalidades, por exemplo como ginásticas artística, ta! Poderiam ser 

desenvolvidos por crianças pequenas sim, mas pelas condições, numa escola 

estadual, pelas condições não daria pra desenvolver um trabalho assim, então 

eu acho que ficou muita coisa assim a desejar, desejar e tendo que buscar 

mesmo depois de formado, atrás de cursos.     

 

Rodney: Quais as dificuldades encontradas no início de sua atuação nas SIEF? 

E I: Bom! As dificuldades foram várias, porque eu já iniciei numa escola 

estadual, como eu havia dito: se a escola antes ela era estruturada pra alunos 

de 5ª a 8ª, então: Tinha quadra? Tinha. Se a escola tinha bola, tinha rede, pra 

os alunos de 5ª a 8ª porque entendia-se assim, que era importante, né? Se ia 

competir, eram esses alunos, não as crianças, então o valor e a importância 

que se dava pra essas séries eu acredito que era maior do que de 1ª e 2ª série, 

então as dificuldades vinham desde materiais pra ser usado até o próprio 

espaço físico, então eu dava aula no período da manhã junto com uma 

professora de 5ª a 8ª. Se eu dava aula de 1ª e 2ª, “ah! Você vai brincar, vai dar 

brincadeira, então você não precisa ir pra quadra, a quadra fica pra quem  

precisa realmente fazer aula de Educação Física, precisa treinar, precisa jogar, 

precisa fazer uns exercícios”, então eu ficava, nos cantos que sobravam da 

escola, ou eu ficava na sala de aula, ou eu ficava é... no pátio, não podia 

porque fazia barulho, então eu ficava com as sobras e....e isso atrapalhava 

muito, dificultava muito porque: se por um lado já havia uma discriminação 

entre aspas com a Educação Física, a própria Educação Física acabava 

discriminando, eu era um profissional tanto quanto os outros, então aquelas 
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crianças tinham o direito e o dever de fazer tanto quanto os outros, então 

porque que eu tinha que ficar em alguns cantos, na sala de aula, numa 

graminha, se tinha grama, num barracão de madeira, se tinha um barracão de 

madeira, então porque que não era tão importante assim, talvez por essa 

formação mesmo. Se esse profissional que tinha trabalhado de 5ª a 8ª não 

tinha essa consciência ficava muito mais difícil pra argumentar diante até da 

própria escola, e dificuldades tipo assim que eu percebo que existe até hoje: 

“ah! Não vai correr senão vai cair, machucar”, então tinha uma preocupação 

com a Direção da escola com esse aluno que se machucava, então algumas 

diretoras chegavam a dizer: “Olha! Não de corrida, não deixe correr. Faça uma 

brincadeirinha sentado”.......então assim, as dificuldades foram muitas, 

depende de escola para escola, mas a grande maioria foi nesse sentido: 

espaço físico, ..........é, os materiais e........a valorização  até da própria escola, 

os demais profissionais.    

 

Rodney: Quais os elementos facilitadores ou dificultadores para a sua atuação 

nas SIEF, hoje? 

E I: Hoje? Bom! Hoje eu posso dizer assim: depois de tantos anos afastada, 

voltando numa Rede Estadual...o que dificulta, que eu percebo é.......vamos 

para o que facilita. Hoje eu estou numa escola que só tem alunos de 1ª a 4ª, 

nós não temos assim uma quadra como gostaria , esperava ter, mas temos um 

espaço que da pra brincar, mas eu não posso dizer que é uma quadra 

apropriada com, né? É um espaço pequeno, mas temos pra realizar, 

é..........então  posso utilizar tanto a quadra, utilizo a sala de aula, utilizo o pátio. 

Temos materiais? Temos, talvez nem tantos, mas possuímos. O que mais 

facilita! Talvez assim essa compreensão que não teve lá no inicio talvez hoje 

tenha, tenha mais, a forma como posso trabalhar hoje com os alunos nesses 

dois anos, Por exemplo: a participação com os demais professores, a 

interdisciplinaridade, coisas que não dava pra ser feito naquela época, então 

hoje eu tenho uma participação maior das professoras, hoje a professora tem 

que ficar com a gente, naquela época não, então são verias assim, mas tem o 

que dificultam, que eu acho que ainda dificulta muito, que é o número de 

alunos em sala de aula, os quarenta alunos, eu...é...é muito difícil poder 

trabalhar com um número muito grande, trabalho, trabalho e faço, mas eu acho 
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que seria tento melhor para eles, quanto pra mim pra nós todos se esse 

número fosse reduzido. Há essa tensão: se eu essa preocupação que eu falo 

com relação a exclusão, seja ela qual for, o respeito, com relação a 

preconceitos, então pra poder fazer com que esse aluno compreenda, entenda 

essas diferenças, eu acho que um número menor iria facilitar mais, né? Porque 

hoje eu tento dentro do possível nas aulas levá-los a uma reflexão de alguma 

forma porque disso, porque daquilo, porque não deu certo isso, levá-los a esse 

pensar pra que eles busquem a resposta e eu encontro essa dificuldade, eu 

encontro porque eu comparo esse período que eu fiquei afastada do estado, 

mesmo trabalhando muito com artes....mas de alguma forma tava envolvido o 

movimento, estava envolvida a reflexão, está envolvida a questão ética, que 

tem que trazer dentro do esporte, pra dentro da Educação Física, então era 

muito mais prazeroso pra eles, muito mais fácil com os grupos menores, então 

eu trabalhava com vinte alunos, quinze alunos e assim muito mais fácil porque 

a diferença é que lá vão porque querem, eu vou fazer a dança porque quero a 

dança, eu vou fazer teatro porque quero teatro, então já tem esse interesse em 

primeiro lugar. A outra facilidade lá, é o fato de que: trabalha educação, mas a 

parte social, então eu entendo que se eu vou trabalhar com crianças em 

vulnerabilidade, não adianta eu culpar a família ou culpar a comunidade, é o 

real, então: Qual o objetivo que nós temos? É um, e tem que ser trabalhado 

esse objetivo, sem tentar culpar a família ou não, porque é a realidade e a 

escola tem grande dificuldade que eu vejo.....facilita como eu falei o espaço, 

mas essa dificuldade com número grande de crianças, e ter que fazer algo que 

muitas vezes pra alguns não é o que gostaria de fazer, e nós....e de cara nós 

ainda temos e encontramos..são dezesseis anos afastada praticamente da 

educação formal e eu percebo em alguns pontos que ainda bate, digo 

dezesseis, vinte anos atrás, os mesmos conflitos: “a culpa é da família” ainda 

tem uma visão única de família e nós ainda continuamos com essa mesma 

fala: “a família é desestruturada”. Que desestruturação é essa?...Então são 

essas as dificuldades que eu vejo, que eu estou sentindo porque eu comparo 

aqui e lá fora, eu comparo os progressos que eu tenho aqui com os progressos 

que eu tive lá fora, e vem outros conflitos, tanto é que eu estou praticamente 

desistindo de continuar dar aula em escola, em educação formal. São dois 

anos que eu estou assim desanimada é como se eu tivesse....se por algum 
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lado teve avanço, por outro...o avanço que teve foi com relação a espaços 

físicos, materiais, mas por outro ainda continua, é como se eu tivesse há vinte 

anos atrás dizendo: esse aluno não aprende por causa da família, esse aluno 

não faz isso por causa da família, então parece que ainda é o mesmo discurso 

de há vinte anos atrás......não sei ai se...?   

 

Rodney: Quais as condições de trabalho que são oferecidas em seu local de 

atuação (em termos de recursos materiais, humanos e de capacitação)? 

E I: Bom! Aqui, eu tive a oportunidade de passar e escolher essa escola até por 

indicações de pessoas que já trabalhavam aqui...é, é como eu falei já na 

anterior, o espaço nós temos, temos materiais, não tenho assim que reclamar, 

poderia ter mais, poderia, mas....as condições não permite, condições 

financeiras não permite, mas eu hoje, por exemplo, já por ter trabalhado em 

tantos locais eu já acabo me adaptando, então dificuldades que eu encontrei lá 

atrás, hoje eu consegui superar de alguma forma, com relação a materiais. Se 

não temos, como substituí-los, de que maneira fazer, se eu não tenho 

é.......que nem agora em atletismo, o peso, tá eu não tenho peso, mas o que 

que eu posso usar pra que entenda como que eu tenho que arremessar, então 

o que... que a gente pode tá usando e até às vezes com sugestões dos 

próprios alunos, é......hoje aqui eu tenho uma participação maior com as 

professoras, esse envolvimento, então dá...eu não vejo a Educação Física de 

lado, só ali na quadra, então tem um envolvimento maior, assim: a colaboração 

delas em determinados projetos, se é um projeto único, se fala de meio 

ambiente, como que eu trago isso pra Educação Física, que.. que a Educação 

Física pode estar contribuindo, enfim todos os projetos que nós tivemos esse 

ano é....eu não fiquei de fora, não fiquei de fora porque eu não quis e quero 

participar junto e também porque elas acabam recebendo essas idéias, então 

essa participação, essa troca que eu tenho aqui eu não tenho assim do que 

reclamar. O que é preciso, que é necessário, que nem agora, encerrando o 

mês do folclore teremos três danças: o maculelê, frevo e o boi-bumbá, então foi 

um trabalho feito junto com elas, porque elas estavam falando de lendas, 

estavam falando da cultura brasileira, de que forma que eu pude contribuir, 

com a prática trazendo isso pra dança e...precisou de materiais, sombrinhas 

pro frevo, eu gostaria de ter a sombrinha pro frevo, as condições não permite 
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comprar, não da pra pedir pros pais comprar, não vamos pedir, então que 

forma nós vamos fazer, vamos fazer com que a gente tem: tem papel, vareta 

de pipa, tem vareta de churrasco, vamos fazer. No que.....se só eu faço, não é 

só eu faço, se precisa de ajuda, elas ajudam, se elas não podem ajudar de 

alguma forma, as próprias crianças fazem também, então eu hoje, eu posso 

dizer assim: eu não estou sozinha, eu tenho uma equipe e tenho a participação 

de todos nessa equipe.  
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Entrevistado II 

 

Rodney: Que memórias você tem sobre a Educação Física na sua infância? 

E II: Bom! Na minha infância eu recordo muito pouco, não por questão de 

tempo mais também por questão das aulas. Eu recordo que eram 

pouquíssimas aulas que eu tinha nessa fase  e acabo me recordando mais do 

Fundamental II, a partir da 5ª série da época, onde foi introduzido a Educação 

Física mais propriamente e dali a gente acaba recordando algumas aulas, 

alguns momentos até mesmo por questão do professor em si, porque eu acho 

que as aulas dependem muito do profissional que esta atuando e é isso que 

acaba nos cativando, então os momentos que eu mais me recordo realmente 

até mais precisamente da 6ª série, da 7ª série, onde nós tínhamos atividades, 

principalmente atividades que nós gostávamos e aonde nós começamos a 

participar dos campeonatos, isso que motivava bastante. 

 

Rodney: Em que momento de sua vida você se decidiu pela Educação 

Física(alguém ou algum evento ajudou nesta decisão)? 

E II: O esporte sempre fez parte da minha vida, desde os três anos eu por 

necessidades médicas fui obrigado a fazer natação, comecei a nadar e, a partir 

daí sempre envolvido no esporte e meu objetivo sempre foi querer estar no 

meio porque sempre gostei  e a partir da minha..........depois da minha 

professora, justamente a professora que eu comentei na questão 01, que eu 

trago muitas recordações, inclusive amiga profissional hoje que me induziu a 

fazer esta profissão não diretamente mas pela postura dela, porque até ela 

brincava, ela falava assim: “Não! Você vai ser mais um que vai passar fome”, 

até mesmo porque na época a Educação Física estava num processo assim de 

escassez, né? O pessoal estava numa dificuldade muito grande. Graças a 

Deus hoje se abriu o leque e ela realmente sempre......a postura dela, a 

dedicação dela fez com que eu me dedicasse  a profissão. 

 

Rodney: Qual era seu objetivo, em termos de atuação, após formado? 

E II: Bom! Vou citar um pouquinho do antes: devido a eu ser atleta eu sempre 

quis trabalhar como técnico de natação, meu sonho era ser técnico de natação, 

mas eu tive a excelente oportunidade no segundo ano da faculdade estar 
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trabalhando com Educação Física escolar e foi onde me cativou muito porque 

foi aonde comecei a descobrir as necessidades do aluno, onde eu vi que a 

gente ali poderia ter as transformações. A gente atuar como técnico a gente 

apenas vai moldar o que já sabe, mas a gente lidar com o ser humano cru é 

onde   a gente vai ver as transformações dele e ali que a gente busca, vamos 

dizer, a evolução, preparar a base é onde a gente vê realmente as 

necessidades, foi isso que.....meu objetivo principal foi a transformação do ser 

humano, moldado com ajuda da Educação Física.  

 

Rodney: Como você analisa o seu processo de formação no que se refere aos 

subsídios oferecidos para atuar com alunos das SIEF(Considerar a grade 

curricular e desenvolvimento das disciplinas voltadas para a escola)? 

E II: A grade curricular, nós tivemos bastante matérias voltadas pra área, desde 

educação infantil, ginástica.......ginástica é...tudo envolvido pra escola, com 

bolas, mesmo envolvendo as artes marciais, tudo focando justamente pra aulas 

de Educação Física...é, em momento algum só o treinamento e 

condicionamento que era focado pra academia mas sempre foi focado bem 

realmente pra Educação Física, mas mesmo assim, com o desenvolver das 

aulas em não me senti totalmente preparado e a gente precisa da vivência, a 

teoria ela é muito bela, ela é muito bonita mas a partir do momento que você 

entra a perna balança e você vê que ali a situação, por mais que eles te 

dessem alguma base você via que faltava alguma coisa ainda. Não foi  aquela 

formação 100% por mais........nós tivemos a oportunidade durante aulas de 

atuar com crianças, ver as necessidades, foi uma base mesmo onde dali a 

gente tinha que buscar com os nossos recursos o aprimora mento pra poder 

desenvolver um bom trabalho, porque a gente sabe que profissionais são 

formados a todo momento, só que bons profissionais vai depender de cada um, 

não apenas na faculdade, você tem que buscar o aprimoramento a cada dia, 

através de mídia, de livros ou os nossos melhores recursos que a gente tiver e 

atender principalmente a necessidade do público que a gente ta atuando, 

porque muitas vezes a gente se prepara pra um público e de repente esse não 

é o nosso público, então são públicos distintos, realidades diferentes e a gente 

precisa sempre estar se atualizando, conforme as necessidades dele, então eu 
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acho assim: a faculdade deu o subsídio? Deu, mas o dia–a-dia foi que veio 

trazer as melhore condições pra gente estar trabalhando. 

Você acha que faltou alguma coisa.....?(neste momento fiz esta pergunta para 

buscar uma resposta mais incisiva). 

Sim, sim! Faltou porque assim, é..........eu falo por mim, não generalizando, 

mas é o seguinte: a gente precisou de um pouco mais de contato, um pouco 

mais a mão na massa, porque enquanto a gente faz com os nossos amigos de 

sala, é uma coisa até mesmo porque todos são conscientes do que já tem que 

fazer, pro mais que simulem algumas coisas a gente sabe que não são 

crianças, e quando a gente lida com crianças de sete a dez anos, é uma faixa 

etária onde o psicológico delas é bem diferente de uma pessoa já de faculdade 

onde tem reações distintas, sabe! Desde as meninas, dos meninos, o contato, 

sabe? Eu quero fazer grupinhos, eu não  quero ficar com ele e situações: eu 

não gosto disso, eu não quero fazer isso então é aquele lado até mesmo mais 

da psicologia, por mais que ofereceu também a psicologia, acho que foi muito 

superficial porque quando a gente pensa na Educação Física, a gente não 

pode pensar num simples exercício, mas como você vai abordar esse exercício 

com determinada faixa etária. Por mais que nós tivemos também didática tudo 

voltado, focado os exercícios para cada faixa etária, eu posso passar um 

exercício que pra uma faixa etária teoricamente seria fácil, quando eu chego lá 

não é nada daquilo, eu tenho que voltar ou até mesmo eu tenho que avançar, 

porque o publico ele aceita de formas diferentes, dentro da mesma sala nós 

temos grupos distintos, sabe? A gente observa aquele aluno que tem mais 

habilidade, como observa aquele aluno que tem uma habilidade menor e ai 

gera nossa preocupação, principalmente hoje onde a gente fala bastante 

é...cooperativismo e inclusão. Como eu vou fazer aquele aluno super-

habilidoso não se sentir desmerecido, ou como fazer aquele aluno que não tem 

habilidade, não se sentir excluído? Então a gente........isso, isso faltou, de como 

a gente trabalhar com cooperativismo, com a inclusão, a sociabilização, isso foi 

o que faltou, porque dentro de um  sala de faculdade, quando a gente vai fazer, 

todos tem o mesmo objetivo, mas quando nós estamos lidando com crianças, 

uns gostam de bola, outros gostam de azul, outros gostam de bambolê e ai a 

gente tem que saber lidar com essas diferenças, o saber lidar com as 
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diferenças. O saber lidar com as diferenças que a gente não teve essa 

oportunidade mais constante, foi isso que eu senti que faltou.   

 

Rodney: Quais as dificuldades encontradas no início de sua atuação nas SIEF? 

E II: Bem, as dificuldades foi justamente referente ao que foi citado pela falta 

que nós tivemos na faculdade. O público muitas vezes, é.........em realidades 

que nós vivenciamos, tanto crianças de periferia, como crianças de classe 

média alta, a gente encontra situações bem distintas, onde as crianças da 

periferia tiveram uma aceitação imensa, independente de qual era a aula eles 

tinham o reconhecimento e aceitavam muitas coisas que nós falávamos, já em 

compensação os alunos da classe média, pra média alta a gente via que 

assim: eles já tinham com o tratamento domiciliar que isso, ao meu ponto de 

ver, eles eram......... desculpe o termo mas até que “mimados”, porque chegava 

uma coisa, era muito não quero que você ouvia, então você tinha que muito 

mais cativar o aluno pra depois poder introduzir alguma atividade, essa foi a 

dificuldade maior, porque quando a gente lida com Educação Física, a gente 

tem que..... não só Educação Física, mas nós professores e educadores a 

gente tem que ter o processo de abordagem muito assim.....bem, bem sensível, 

a gente tem que saber como abordar, porque infelizmente a primeira impressão 

é a que fica, e se o professor ele não souber abordar no primeiro momento, 

você perde o controle da sala, e pra você perder o controle da sala é um piscar 

de olhos, pra você retomar é muito complicado, mas essas dificuldades elas 

foram sanadas, graças ao contato, as experiências vivenciadas como 

estagiário, não na faculdade em si, mas fora no momento onde acompanhava 

os outros professores que vinham auxiliando então isso foi que deu pra superar 

com tranqüilidade, foi o que mais acabou afetando, fora assim os recursos e a 

falta de habilidade e preparação que a gente vê nesses alunos, porque a gente 

vê aluno de primeira série sem condições alguma, sabe, em alguns momentos, 

crianças que a gente teve oportunidade de saber que passaram por uma 

escola de educação infantil onde tiveram  a Educação Física, elas já vem com 

uma base, as crianças que já vem direto pra 1ª série elas não tem essa base, 

isso até mesmo porque a gente perdeu um pouco da liberdade que nós 

tínhamos antes de poder brincar na rua de poder fazer algumas atividades que 

fazia com que a criança se tornava mais habilidosa e tinha mais coordenação 
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motora, hoje em dia a gente não tem mais isso, então  se perdeu muito disso e 

é o que a Educação Física vem fazendo e ai a gente via crianças bem distintas 

na sua coordenação motora, nas suas habilidades, tudo a gente via 

se(..........?). Como pode uma diferença...........mesma faixa etária, várias 

diferenças. Então no começo essa associação do que saber dar pra 

determinadas pessoas.     

 

Rodney: Quais os elementos facilitadores ou dificultadores para a sua atuação 

nas SIEF, hoje? 

E II: Hoje? Os.........hoje a gente encontra alguma dificuldade, sim...e.... é o 

comportamento dos nossos alunos, os nossos alunos eles já vem é........ sem 

disciplina de casa, infelizmente. Isso a gente não pode culpar os pais porque 

pai sai pra trabalhar, mãe sai pra trabalhar e a educação dos filhos acaba 

sobrando pra escola mesmo, então o professor hoje ele ocupa um papel muito 

além da formação, ele tem também o lado muito maior do educador e muitas 

vezes ele tem que fazer o papel de pai ou de mãe, isso acaba influenciando 

muito, porque nós temos algumas crianças que tem essa educação e algumas 

crianças que falta um pouco dessa educação, então o respeito do aluno para 

com o próprio aluno, isso faz a gente encontrar algumas dificuldades numa 

disputa, o saber lidar com a vitória hoje em dia também está muito difícil. Eu 

tive uma experiência muito grande com 3ª série, onde eu nem podia dar 

estafetas(jogo entre equipes onde cumprem-se tarefas individuais,como corrida 

por exemplo, e o objetivo que todos integrantes de uma equipe concluam a 

tarefa antes da outra equipe) pra eles porque eles culpavam um o outro e 

jamais viam o trabalho de equipe, então o ano inteiro com uma 3ª série eu não 

pude trabalhar gincanas, tinha que ser tudo jogos cooperativos, sabe, um jogo 

de futebol não podia ser, um jogo de voleibol, nada pré-desportivo(jogo 

recreativo com características e regras adaptadas em relação ao esporte 

convencional) poderia estar trabalhando com eles por culpa desse saber lidar 

com a vitória, ou com  a derrota, porque eles só querem saber de ganhar, 

ganhar, ganhar... e isso a gente vê que não é culpa das crianças, porque os 

pais muitas vezes quando o filho perde eles vão atrás pra fazer com que o filho 

ganhe, então o pai já faz com que a criança pense somente na vitória, não 

saber lidar com  a derrota, então o lado equipe, o lado amigo muitas vezes se 
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perde, pode ser o melhor amigo, só que de repente não tocou a bola pra ele, 

ele já vira a cara já não quer mais fazer alguma coisa com ele então isso  

acaba dificultando muito, hoje é o que a gente encontra de mais dificuldade, 

sem contar lógico os subsídios materiais, que muitas vezes a gente precisa por 

mais que a tecnologia vem ai a cada dia evoluindo até mesmo com os 

materiais as vezes a gente não tem tanto recurso material pra trabalhar com os 

alunos, principalmente quando a gente for observar a rede pública e vê que a 

escassez de material é imensa, a gente na escola privada a gente tem a 

oportunidade de contar com recursos a mais, com materiais a mais e isso 

facilita muito, então eu posso considerar isso um privilégio. 

 

Rodney: Quais as condições de trabalho que são oferecidas em seu local de 

atuação(em termos de recursos materiais, humanos e de capacitação)? 

E II: Bem, é....materiais a gente pó observar mesmo, citar um exemplo, aqui 

nós temos duas quadras, temos um salão que da pra se realizar qualquer tipo 

de atividade, exceto voleibol e basquetebol, temos uma sala de ginástica 

olímpica, uma sala com espelho que da pra fazer aulas de ginástica, de ballet, 

de jazz, temos sala com tatame, então...onde o professor ele pode explorar 

isso, e professor de Educação Física a gente não precisa ficar limitado a 

quadra, a gente tem que realmente saber explorar todo e qualquer espaço 

físico da escola, e partir do momento que a gente se limita a usar a quadra a 

gente esta limitando o nosso aluno e a gente precisa criar o aluno onde ele 

possa saber explorar, mas saber explorar com limite, então os nossos recurso, 

os nossos recursos que nós temos é......são bons recursos, os materiais não 

são os dos melhores mas são materiais onde da pra disponibilizar com eles, 

onde eles podem estar atuando de forma geral, trabalhar todas habilidades 

com eles, né? Eles podem......o nosso grupo de professores é um grupo que já 

esta atuando há algum tempo e a gente pode, a gente vê que a capacitação 

deles é uma capacitação até que mediana, precisamos ver alguma evolução 

porque a gente sente que alguns professores acabam se acomodando com a 

situação e o comodismo é uma situação que a gente não quer e a gente 

precisa estar buscando a cada dia, estar fazendo aula diferente com o nosso 

aluno, eu penso o seguinte: se cada matéria tem a sua evolução em seu 

conteúdo e é um conteúdo diferente a cada dia porque a Educação Física tem 
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que ser igual a todo momento, então a gente tem que explorar a Educação 

Física, a gente tem que trabalhar muito com a interdisciplinaridade pois muitas 

vezes falta, a gente pode usar materiais geográficos, materiais geométricos, 

cálculos, principalmente quando a gente lida com alunos da 1ª série que muitos 

estão ainda em processo de alfabetização, na 1ª série a gente pode trabalhar 

com junção de silabas, tudo com atividades físicas e a gente precisa saber 

explorar isso, então a gente consegue em alguns momentos mas eu acho que 

a gente pode melhorar muito nisso ai.     
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Entrevistado III 

 

Rodney: Que memórias você tem sobre a Educação Física na sua infância? 

E III: De 1ª a 4ª série eu tinha exatamente o que era proposto naquela época, 

era trabalhar o equilíbrio, agilidade, a coordenação motora, não como eu tenho 

hoje com os meus alunos que são os jogos e as brincadeiras, era só mesmo 

andar em cima do banco sueco, subia e descia as escadas, andar por cima das 

linhas, aquele movimento totalmente repetitivo, é isso que eu me lembro muito 

da 1ª a 4ª série. Agora de 5ª a 8ª foi diferente, foi voltado totalmente pros jogos, 

ta? 

 

Rodney: Em que momento de sua vida você se decidiu pela Educação 

Física(alguém ou algum evento ajudou nesta decisão)? 

E III: Ninguém me indicou, não segui ninguém, a minha vontade era de 

trabalhar com crianças. Como eu não gostava diretamente de pedagogia, ficar 

dentro da sala de aula eu fiz opção pela Educação Física escolar de cara, mas 

não tenho nenhum parente, nenhum amigo nessa área que até então me 

influenciaram na época. 

 

Rodney: Qual era seu objetivo, em termos de atuação, após formado? 

E III: Exatamente a Educação Física escolar, diretamente, eu já entrei na 

faculdade é.......com a intenção de trabalhar com a Educação Física escolar, 

me formei e estou nessa área desde então. 

 

Rodney: Como você analisa o seu processo de formação no que se refere aos 

subsídios oferecidos para atuar com alunos das SIEF (Considerar a grade 

curricular e desenvolvimento das disciplinas voltadas para a escola)? 

E III: Bom! Na....na época que eu fiz a minha faculdade, a faculdade em si, ela 

oferecia um respaldo, subsídios praticamente necessários a que eu tenho a 

oferecer pros meus alunos, hoje, entendeu? É.........foi lá que eu aprendi 

diversas coisas e uso com as crianças, porém no dia-a-dia que eu aprendi 

mesmo a lidar com eles, na faculdade eu tenho? Tenho respaldo muito grande 

e acabei colhendo alguns subsídios da época, mas no dia-a-dia que eu 

aprendo com eles. 
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Rodney: Quais as dificuldades encontradas no início de sua atuação nas SIEF? 

E III: É exatamente o que eu falei, é........logo que eu ingressei no Estado pra 

trabalhar com eles, eu fiz exatamente como manda a cartilha: conhecer a 

população, conhecer a comunidade, verificar como é a escola, como é o 

ensino-aprendizagem dentro da escola, o que tinha de material pra então eu 

começar trabalhar com eles, foi isso exatamente, e foi isso realmente que eu 

aprendi dentro da faculdade, o que coloca o PCN: aprender o que tem, 

conhecer a comunidade e ai então, você desenvolver um trabalho com eles, 

então quer dizer: dificuldade você tem? De certo modo eu tive, por não 

conhecê-los, porém hoje, é super tranqüilo. 

 

Rodney: Quais os elementos facilitadores ou dificultadores para a sua atuação 

nas SIEF, hoje? 

E III: O que me facilita, porque são crianças da periferia então eles estão já 

acostumados a não-ter, infelizmente a não-ter então, então quer dizer, toda 

atividade que eu proponho eles aceitam numa boa, brincam e se divertem, 

então quer dizer é um aprendendo com o outro todos os dias. Com relação a 

trabalho a escola não tem mesmo (interrupção de uma criança), com relação a 

material a escola não tem, tanto que você vê, a quadra é descoberta, mais que 

dizer é mesmo com essas limitações pra nós é uma vivência enriquecedora 

porque eles aprendem junto comigo e vice-versa, então dificuldade 

praticamente eu não tenho. 

 

Rodney: Quais as condições de trabalho que são oferecidas em seu local de 

atuação (em termos de recursos materiais, humanos e de capacitação)? 

E III: Bom! Com relação as condições de trabalho.....é só confirmar o que eu 

respondi na seis, né? Recursos materiais são poucos, a comunidade é 

paupérrima, é........eu trabalho com eles com o que eu tenho, e consigo sem 

nenhum problema, mas com relação a material falta bastante, a quadra é 

descoberta, não tem os materiais, de repente vai necessários como corda, rede 

de vôlei, isso falta na escola, mas com as atividades que você acaba criando 

pra eles, isso é o de menos. 
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O depoimento que vem a seguir foi dado após o término da entrevista e, devido 

ao fato de trazer questões pertinentes a este trabalho, solicitei ao entrevistado 

que gravasse, situação que gerou certo receio. Neste momento mencionei 

novamente ao entrevistado a questão da preservação da identidade do 

entrevistado bem como a não-identificação  da faculdade em questão: 

Quando eu me formei na faculdade, mais ou menos há uns dois anos atrás, 

é........era notório a preocupação da faculdade voltada para o FITNESS, é claro 

também que o aluno vai seguir a área que ele prefere estudar. No meu caso, 

como a área é escolar através dos livros, através dos professores que até 

então eram da disciplina da área escolar, era ali que eu me acrescentava muito 

mais, mas é claro que a faculdade nos quatro anos ela dava muita, 

muita....disciplina prática e a vivência na área do FITNESS, deixando a desejar 

um pouco mais na área escolar, poderia ser feito ao contrário porque hoje eu 

noto que muitos da.....que se formaram comigo, que era pro FITNESS hoje 

estão dando aula em escola, entendeu? Então quer dizer, muitos que 

gostariam de trabalhar em academia, acabaram trabalhando em escola e 

sentiram um pouco pesar disso ou a ausência de talvez de um embasamento 

mais teórico ao invés de prático sendo da área do FITNESS. 

(Esta entrevista diferente das outras, foi realizada no contexto de aula do 

entrevistado). 
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Entrevistado IV 

 

Rodney: Que memórias você tem sobre a Educação Física na sua infância? 

E IV: O contato foi muito pouco, foi na 3ª série, foram algumas aulas apenas, 

média de quatro a cinco aulas. Durante essas aulas..... nós realizávamos no 

pátio, no horário escolar, então tinha o horário determinado da Educação 

Física, né? Os professores passavam, tentavam diversificar em algumas 

brincadeiras e conhecimentos sobre atividade física, como respiração, postura, 

teve alguns momentos  também com bola, também, chegamos a jogar futebol, 

mas eles tentavam diversificar, era.....eu achava bacana, até pela época, já de 

uns vinte anos atrás, mas eu acabei trocando de escola, saindo da escola que 

eu estudava que era a Escola Estadual Visconde de Itaúna e fui pra Escola 

Estadual Celeste Sonoendi, lá já não tinha Educação Física, só à partir da 5ª 

série. 

 

Rodney: Em que momento de sua vida você se decidiu pela Educação 

Física(alguém ou algum evento ajudou nesta decisão)? 

E IV: Acredito que esse momento foi sendo construído, né? Tive alguns 

professores que influenciaram, minha professora da 5ª e da 6ª série é uma 

professora que eu me espelhava bastante, as aulas dela eram bem dinâmicas, 

ela ensinava, na época eram as quatro modalidades básicas (handebol, 

basquete, o futsal e o vôlei), mas tinha o momento de aprendizado ela 

comentava também naquela época......daquela formação de colunas e fileiras, 

aquela organização militar, mas tinha também o fundo, também de aprendizado 

sobre o corpo na atividade física: respiração, a postura, alguns 

exercícios..ginásticos, depois mais à frente mesmo cursando o técnico em 

eletrônica teve um professor também que a dinâmica dele, a construção dos 

jogos, também fez eu me identificar bastante, é.....por gostar também muito de 

atividade física, por ter tentado diversas vezes......é escolinhas, peneiras de 

futebol, em outras modalidades, é judô, natação, eu acabei me identificando 

também com a parte esportiva, na época eu valorizava mais a competição do 

que hoje, hoje não! Hoje eu já me identifico muito mais com a cooperação do 

que com a competição. 
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Rodney: Qual era seu objetivo, em termos de atuação, após formado? 

E IV: Após formado meu objetivo era bem claro que eu queria a área escolar, 

me identificava bastante com a educação infantil, entrando no Colégio 

Metodista, adquiri uma paixão, um amor, pelo Grupo Alternativo, crianças com 

necessidades educacionais especiais, mas durante a faculdade esse gosto 

pela área da Educação Física escolar, ele veio crescendo, no inicio não, no 

inicio eu não tinha certo o que eu gostaria, qual a área que eu gostaria de estar 

atuando, já trabalhei também com ginástica, estilo ginástica de academia, com 

musculação,com a prática esportiva de clube, em clubes públicos. Mas a 

Educação Física escolar, é a área que eu me identifico mais e a que eu quero 

seguir trabalhando.   

 

Rodney: Como você analisa o seu processo de formação no que se refere aos 

subsídios oferecidos para atuar com alunos das SIEF(Considerar a grade 

curricular e desenvolvimento das disciplinas voltadas para a escola)? 

E IV: É, durante o curso, quando eu fiz Poe ter licenciatura e bacharelado 

também, acredito que talvez é....não tenha tido a quantidade de disciplinas 

suficiente pra atender tanto uma, como a outra. Nós tínhamos disciplinas da 

parte esportiva, prática esportiva, tínhamos disciplina das parte pedagógica, 

disciplinas da área biológica e disciplina da área psicológica.....da psicologia, e 

acredito que todas elas deram subsídios pra que eu iniciasse meu trabalho na 

Educação Física escolar, mesmo a parte esportiva, mesmo a parte biológica 

também que nós utilizamos também na aula de Educação Física mesmo com 

os  menores, no caso com as SIEF......é talvez o que eu sinto, o que eu senti 

que foi a maior falta, foi uma disciplina que estruturasse tudo, pra questão da 

Educação Física escolar, como....como a disciplina de Treinamento Esportivo, 

que estruturava tudo pra área esportiva ou área de FITNESS e pra área da 

Educação Física escolar não tinha uma disciplina que estruturava, que utilizava 

de todos os conhecimentos adquiridos nas outras disciplinas que estruturasse 

o nosso trabalho pra que nós começássemos a trabalhar, na Educação Física 

escolar, principalmente nas séries iniciais. A visão que eu tinha poderia ser 

diferente dos meus colegas até por eu me identificar com a área escolar, e a 

grande maioria não se identificar então eu buscava através de livros, através 

de cursos de extensão outras ferramentas pra que eu adquirisse novos 
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conhecimentos pra ta um dia trabalhando com essa área. Nas disciplinas 

esportivas por exemplo os professores eles dividiam, né? Eram dois semestres, 

geralmente primeiro semestre do ano e segundo semestre do ano, geralmente 

não, era assim, é...e no primeiro semestre eles utilizavam a disciplina mais 

voltada pra área da licenciatura, na área escolar e no segundo mais voltado pra 

área do bacharelado. Tivemos no terceiro ano, terceiro de quatro anos a 

disciplina Educação Física Infantil que poderia ser uma disciplina que 

trabalhasse um currículo, um programa, um planejamento da Educação Física 

escolar até na época, até 4ª série né? Com crianças de dez anos ou até doze 

anos, mas.....mas essa disciplina foi voltada mais pra questão de jogos, a 

questão de alguns.....algum desenvolvimento corporal, como: corpo, espaço e 

tempo, inclusive até no final do....no final dessa disciplina a professora 

comentou até, que havia faltado um fechamento, até um exemplo de currículo.    

 

Rodney: Quais as dificuldades encontradas no início de sua atuação nas SIEF? 

E IV: No último semestre, VIII semestre eu iniciei sem é...sem ter ainda uma 

certeza de algum emprego que pudesse me efetivar. Eu substituía algumas 

aulas no Colégio Metodista, quando os professores por algum motivo saiam de 

licença ou estavam em Jogos Escolares e tinham que se afastar das turmas e 

era estagiário da Secretaria....da Secretaria de Esportes da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, mas na prefeitura por ser um órgão público eu só 

conseguiria só efetivação via...via concurso, então...teria a quebra de contrato 

e isso foi uma grande dificuldade e algo que me preocupava bastante, por me 

formar e não estar na área, na estar trabalhando por medo que o caminhar da 

vida me levasse pra outro caminho. No último semestre, no mês de  agosto, já 

logo já no comecinho já do último semestre eu consegui estágio, que na 

verdade eu era o único professor  de Educação Física do colégio, que era o 

Colégio Mundo Jovem, colégio pequeno em Santo André, nesse colégio houve 

dificuldades Poe eu estar sozinho, mas me fez crescer bastante também, por 

esse mesmo motivo, por tentar colocar em prática tudo aquilo que eu havia 

aprendido, foi um colégio que eu fiquei um ano, fui efetivado no final....no 

começo do  ano seguinte, esses seis meses eu trabalhei sem registro e os 

outros seis meses eu fui registrado, fiquei até agosto do ano que vem, então 

deu um  ano realmente. Outra dificuldade que eu tive no começo, até na 
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questão da postura que muitas vezes a gente tem que se colocar, os 

professores tem que adquirir uma postura que você ganhe respeito do seu 

aluno sem ser autoritário, e por ser muito novo na época, essa foi uma questão 

que evoluiu, acredito que tenha evoluído, mas que na é...........no começo da 

minha carreira gerava indisciplina, teve...eu precisei me adequar, ter uma 

construção, até ter um equilíbrio ideal, de conseguir passa pra eles autonomia, 

que eles conseguissem construir até na filosofia do construtivismo, mas sem 

que eu perdesse autoridade, em relação  a eles e daí não me tornasse 

autoritário também.   

 

Rodney: Quais os elementos facilitadores ou dificultadores para a sua atuação 

nas SIEF, hoje? 

E IV: Muitas vezes os facilitadores ou dificultadores, se torna facilitadores e 

dificultadores ao mesmo tempo, um exemplo meu, é assim, uma auto-reflexão 

minha, são os primeiros seis meses, que há uma adaptação, principalmente 

quando é um segmento novo, com turmas novas também, mas no mesmo 

segmento não tanto, mas quando eu leciono num segmento novo eu sinto uma 

dificuldade nos primeiros seis meses que acaba se tornando um facilitador no 

decorrer do ano e, muitas vezes de alguns anos que a gente trabalha com os 

alunos. É, no nosso caso de professores especialistas a gente acompanha os 

alunos durante um tempo maior, acompanha ele num período maior da vida 

escolar dele, ao contrário, muitas vezes da professora de sala de aula que 

acompanha aquele aluno naquele ano e, no ano seguinte já não é mais aluno 

dela, a gente tem essa construção e essa construção é um facilitador, mas que 

acaba dificultando também, se o tempo for muito prolongado, até olhando a 

parte dos alunos, do melhor pros alunos, quando a gente fica muito tempo com 

aquela turma acaba.....acaba tendo, desculpa....acaba se tornando dificultador, 

o prolongar durante muito tempo o seu convívio com aquele aluno, que ele 

tenha......que ele acabe tendo durante muitos anos aula com você, é importante 

também ele conhecer outros professores, ter........outras dinâmicas, 

professores que tenham outro jeito de atuação, mesmo tendo objetivos 

parecidos, mas que atua de uma outra forma, então esses são elementos que 

facilitam e que dificultam durante a minha prática hoje.  
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Rodney: Quais as condições de trabalho que são oferecidas em seu local de 

atuação(em termos de recursos materiais, humanos e de capacitação)? 

 

E IV : As condições de trabalho hoje,......eu atuo em duas escolas: uma 

particular e uma pública. São condições bem distintas uma da outra. No 

particular, nós temos um recurso de material muito bom, principalmente na 

área esportiva e de alguns outros materiais, como: bola apropriada pra idade 

aqui citada, tem muito material também confeccionado também pelos 

professores e tem a disponibilidade de usar outros espaços até do campus 

universitário, da Faculdade de Educação Física, falta ainda alguns materiais 

destinado ao colégio, que facilitaria o nosso trabalho até evitando uma 

locomoção muito grande. Na escola pública, minha maior dificuldade,.......tenho 

também dificuldade também na questão de material, de espaço, mas minha 

maior dificuldade é a quantidade de alunos por sala de aula, principalmente por 

lecionar pros primeiros e segundos anos, 1ª e 2ª séries, um número que pra 

mim é um absurdo, que chega a ter quarenta e dois alunos, eu tenho uma 

turma com quarenta e dois alunos, alunos não-alfabetizados ainda, muitas 

vezes até da 2ª série não-alfabetizado e que dificulta muito, até por pouco 

material, se não tomarmos cuidado a aula passa, termina os cinqüenta minutos 

e pode ocorrer de algum aluno não ter nem tocado, nem manipulado ela por 

nenhum momento, é.....os jogos foi uma dificuldade que eu tive quando 

ingressei no estado, os jogos, as dinâmicas, a ginástica, todo conteúdo da 

cultura corporal utilizado nas aulas de Educação Física eu tive que reestruturar 

pra grandes públicos, minhas outras turmas no colégio particular tem um grupo 

relativamente pequeno. A dificuldade também, no caso de uma quantidade 

grande de alunos, eu enxergo como uma falta de respeito tanto pra eles como 

pra gente, principalmente pra eles, dificulta o aprendizado, aumenta a poluição 

sonora na sala, a dispersão dos alunos, principalmente os que tem 

necessidades educacionais especiais, aqueles alunos que são mais agitados, 

esses acabam perdendo e muito. No caso dos recursos humanos, no colégio 

particular nós somos seis professores......seis professores, então a troca de 

informação entre um professor e outro ajuda bastante, o que falta que nós 

tínhamos o ano passado e  o que ta faltando esse ano são HTP’s, horários 

específicos pra que nós conseguíssemos nos encontrar, esse ano não tem 
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mais, então acaba limitando esses encontros, os professores por.....em alguns 

anos...nós estamos diminuindo a carga-horária, então a gente acaba nos 

encontrando cada vez menos, mas mesmo assim ainda há troca de 

informações. Na escola do estado aonde atuo não tenho contato com a 

professora do outro período, eu leciono no período da tarde, ela leciona no 

período da manhã e até por dificuldades de horário nós não nos encontramos e 

isso dificulta também no pensar, no agir sempre em grupo, as idéias uma 

complementa a outra e o trabalho enriquece mais. Capacitação é uma 

dificuldade das duas escolas, é muito pouco principalmente voltado pra área, 

tem os acompanhamentos, as reuniões, momentos de aprendizado também 

entre os professores junto com as coordenações, mas em termos de curso, de 

uma capacitação mais específica, muito pouco ou quase nulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


