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RESUMO 

IDEOLOGIA E PR4TICA DA EDUCAM) FíSICA ESCOLAR 

Autora: Ingrid Dittrich Wiggers 

Orientador: Haimo Hartmuth Fensterseifer 

O principal propOsito deste trabalho cient:aico e a 

investigação do conhecimento, sua interpretação e analise, 

de modo dialético e participativo, das ideologias que nor-

teiam a prática político-pedagágica dos professores de edu-

cacão física das escolas municipais de Aracaju. Essa busca 

tem 	intenção de contribuir com o processo de mudança da 

educação física nessas escolas, provocando a relação da 

Ideologia dos professores envolvidos na pizràquiWa frente 

s..ciedade e frente a realidade de sus arca de atuação. 

origem e o signifiLado das ideologias 	:i.  

Z'Z-E professores foi manifestado através do uso do método 

dia-iético, como sendo o mais adequado para trabalhar cienti-

ilçamente as questões, situando os conflitos, as tendências 



ideológicas e as possíveis direçOes em que a CSCOIR e a edu-

cação caminham pelo universo social. A metodologia caracte-

riza o estudo como sendo qualitativo, segundo o enfoque cr-

tico-participativo e com visão histórico-dialética. A Pes-

guisa realizou-se nas escolas próprias do município de Âra-

caju e participaram da mesma professores de educação física 

desta rede de ensino, bem como alunos, professores de outras 

áreas, membros da equipe técnica e diretores de escola. Ou- 

tro objetivo da pesquisa era conhecer as concepçes que os 

aemais profissionais da educação e alunos, têm a respeito 

:77-• educação física, analisando a implicaçUs destas vise-Ses 

a escola e a sociedade. A sustentação teórica do traba-

lho concentrou-se nos três campos de abordagem da pesquisa: 

ideologia, 	relação ideologia-educação e relação ideologia 

educação física, contribuindo para a elaboração da análise e 

interpretação dos dados, realizada através do confronto dia-

lético dos resultados obtidos nas entrevistas e observação, 

principais procedimentos metodológicos da pesquisa, frente 

ao",  quadro teórico formulado. Diante das três principais ca-

tegorias de análise das tendências ideológicas manifestadas 

concepção de sociedade, história e educação, constatou-se 

os professores de educação física, em sua maioria, não 

PZSSUCM consciência ideológica; que sua ideologia reproduz 

cec,amente a sociedade capitalista através de sua atuação Po- 
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litico-pedagógica de caráter alienado; que na visão desses 

Professores na história social e do homem nada muda e 	essa 

construção histórica não sofre influência de sua prática 

educacional e social e que o professor de educação física se 

caracteriza como um intelectual adaptado frente à sua prô-

fl.ssão e papel que vem cumprindo na escola e na sociedade. 

Com  base no referencial teórico proposto, as causas de tais 

conclusdes se encontram no próprio modo de produção capita-

lista, onde a escola brasileira está inserida, assumindo o 

papei de reproduzir a ideologia dominante. A classe burgue-

sa, detentora do poder, através do consentimento, en~to 

intervenção ideológica, desfavorece todas as condiçdes mate-

riais, salariais e concretas para que a escola avance no 

sentido da transformação social. A síntese desses pressupos- 

tn= 
para a área de conhecimento específico da educação fí-

sica, traduz-se na utilização do esporte, do movimento hu-

mano e do corpo dos alunos no sentido da reprodução ideoló-

gica dos valores culturais burgueses. A concepção reduzida 

de que educação física é sinônimo de esporte competitivo ou 

de recreação, é a visão hegemônica manifestada pelos demais 

Profissionais da educação e pelos alunos das escolas públi-

cas. Tal concepção contribui para o esvaziamento da educação 

física enquanto programa curricular importante para a forma-

cão crítica dos alunos. 
• 



mudança desses -status quo" depende de 	iniámeros 

-2Rrores conjunturkis. O despertar da alienação à 	consciên- 

possível, pois apesar de a ideologia dominante ser hee-

wnlca, mas de modo algum unânime, acontecerá na direção das 

r_tanças sociais e históricas com base na revisão teóri-ca 

campo de conhecimento da educação física, onde de mera 

assessória,se revela em campo de conhecimento de 

significativos e próprios. Faz-se necessária a re-

visão dos currículos das escolas superiores de educação fí - 

sica, cujos ensinamentos são reproduzidos acriticaffiente nas 

escolas de ig e 22 grausi que o governo assuma e seja poli-

' tica e partidariamente pressionado para assumir seu compro-

omisso com a educação piáblica e gratuita de qualidade, pro-

movendo as reais condiaies materiais, salarias e concretas 

de trabalho, que o professor atualize a rotina pedagógica da 

educação física, propondo novos currículos escolares, 	q u e 

assuma o seu débito social com a classe trabalhadora que lhe 

permitiu o acesso à Universidade e que não se resigne 

Ia lsa cidadania que exerce e forma em seus alunos, procuran-

do assumir instâncias políticas, partidárias e pedagógicas 

MO sentido da cana!: 	o ruçã de um tempo e um mundo dignifican- 

tes para todos os homens, conquistando espaços de confronto 

E luta emancipatoria. 
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A2STRACT 

IDEOLOGY AND PRACTICE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION 

Author: Ingrid Dittrich Wiggers 

Orientation: Haime Hartmuth Fensterseifer 

The main purpose of this scientifie task is the in-

vestigation of knowledge as well as its interpretation and 

analsis of the ideologies which guide the political pedogo-

sie performance of the phttsical education (P.E.) teackers 

from the municipal schools of Aracaju in a dialeetic and 

participative manner. lhe intention of this quest is to con-

tribute with the process of range in phylsical education at 

these schools in arder to face the ideoloçp-j of the teachers 

irlec,ived in this project with societ and what the:y are ca-

pable of performing in real life. The oriqin and sense of 

the teachres' political pedogogic ideas were presented 13 

the dialectic method which is the most adequate to develop 

arguments scientificall 	while it points out conflietss  

ideological tendencies and the possible directions in which 

X 1V 



both school and education move throughout t: h. social univer 

se. The methodology classifies this study as qualitative ac-

cording to the participative criticai focus on the dialectic 

historical view. 	It took place at schoois which belong to 

the municipal district of racaju and had as participants 

P.E. teachers, students, members of the technical staff, 

teachers of other fields and principais of the schools. 

Another objective of this research was to discover the no-
tion 

that teachers and students have of physical education, 

analysing inferences of their points of view of education 

and society. 

The theoretical subsistence of this task was concen-

trated on three fields of research broach ideolog, the re-

lation ideology and education, the relation ideoiogy and 

phsical education4 contributing to the elaboration of the 

analsis 
and interpretation of the fundamental principies 

acheived by the confrontation of the results obtained in in-

terviews and observation; which were the main methodologic 

procedures in the research according to the theoretical si-

tuation. With basis on the three main categories of anaiys s 

of the ideological tendencis reveaied-notion of society, 

history and education it was positively established that 

most of the P.E. teachers are not aware that their ideologs 
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gives a deluded :ide a of capitalist societm, through their 

allenated political pedogogic performance, which is accor-

ding to their own points of view that nothing changes in 

bistorm of societm as well as their educational and social 

participation will not influence or change the course of 

bistorm and that P.E. teachers are classified as itelectual-

sadapted to their occupations and roles in which them have 

been plaming in school and societm. The causes of such con-

clusions are detected in the capitalist means of production, 

in which the brazilian schools are inserted and assume the 

role of propagating the dominant ideologm. lhe previliged 

class, which is the withholder of power bm the consentment 

of the other social classes, through ideological interven-

tion, disfavours materiallm and financiallm the oprtunitm 

for schools to change societm. In phmsical education the 

propagation of this ideologm is detected as it gives a limi-

ted not ion that phmsical education is just a smnonmm of com-

petitive sports ar recreation. This is the hegemonic point 

of view perfomed hm educators and students of public scho- 

ols. Such a notion contributes to the emptming 	phmsical 

education while it is reallm in fact an important element of 

the school programms. lhe change of this "status guo" de- 

i on severl comi 	factors. lhe awakenig from 

ai 	

a 	t 	 n 

nation to awareness, which is possible; although the do- 

ideolowl is hegemonic it certainlm is not unanimous. 
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material and financial conditions. Teachers should promote 

imstances in order to construct a more diginified world for 

Wriculum of the ph!..isical education colleges need to be re-

ere from sheer accessorj technique will reveal itself as 

tke field of knowledge of its own significant contents. The 

. -to-date schools curriculums, assuming their debt with the 

width basis in the theoretical revision in phmsical education 

fieweed, the goverment should assume its obligation in main-

ining the good qualit of public schools furnishing real 

This awakening will lead to social and historical changes 

itizens them ave been, nor pass tkese ias to studentsg 

iversit!j; the.3 ought not st. - d- to the false idea of 

king class who made it possible their admittance into 

finall 	the3 ought to assume political and pedogogic 
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INTRODW40 

O presente trabalho de dissertação de mestrado,sob o 

título -Ideologia e prática da educação física escolar -, re-

Presenta R realização da pesquisa conclusiva do curso de 

pós-graduação do qual participo. No entanto, este labor in-

vestigativo significa muito mais do que a própria formaliza- 

- 
çao da tarefa. Sua emergência é fruto de minha vivência pra- 

xiológica, cuja dimensão específica se dá nas escolas muni-

cipais de Aracaju (SE) e no curso propriamente dito. 

A educação física vem sofrendo há cerca de uma déca-

da, um período de -crise existencial-  - não conhece sua pró-

pria identidade e papel numa sociedade de classes. Esse fato 

não é isolado e concorre aos fenômenos educacionais e so-

ciais, de dimensão histórica maior. O período da chamada 

-transição democrática-  orienta a sociedade brasileira, an-

tes predominantemente coercitiva, no sentido consensual, no 

qual os valores se perpetuam segundo o consentimento das 

classes sociais dominadas. Apesar disso, os valores que im-

pregnam o grande corpo social continuam reforçando e legiti- 

í 



mando o estabelecimento do "status quo-, pois têm um caráter 

reprodutivista e escamoteador da verdadeira realidade histó-

rica, na qual todos estamos inseridos. A mudança da coerção 

para o consentimento tem sua origem básica na crise econômi-

ca que o país vivencia depois da queda do modelo económico 

proposto pela ditadura militar. As relaçóes de exploração de 

uma minoria - classe dominante - sobre a maioria da popula-

ção - classe dominada - que provocam a desigualdade social, 

através da apropriação indevida da classe dominante do que 

deveria ser de usufruto de todos, encontrava-se numa situa-

çao de ameaça. Portanto, as contradiçóes e conflitos sociais 

inerentes à sociedade capitalista, tendiam a acirrar-se cada 

vez MRiS. 

A educação, enquanto lugar privilegiado de inculcação 

ideológica burguesa é controlada pela sociedade política su-

perestrutural. Nessa dimensão, tem o objetivo de cristalizar 

os valores da -sociedade harmoniosa-, livre de conflitos e 

contradiçóes. No cumprimento dessa tarefa existem várias 

teorias educacionais, que apesar de opostas à escola tradi-

cional, possuem caráter reprodutivista - entre essas, a es-

cola nova, pedagogia libertária e pedagogia tecnicista (GNI-

RALDELLI, 1987). 

Por outro lado, a educação é um processo social que 

reflete os conflitos da sociedade na qual está inserida, 

inevitavelmente reflete os períodos históricos. Portanto, é 

capaz de influir nas transformaçóes que estão ocorrendo. 

GRÂMSCI (1.982), acentua que a educação tem o papel fundamen- 



tal de criar uma contra-ideologia que favoreça a formação da 

consciência de classe dos dominados - classe social emergen-

te - nos momentos de acirramento das contradiçOes sociais. .4 

escola atribui-se uma função social - crítica e transforma-

ção da realidade histórica determinada pela classe dominan-

te. A escolha do tema para essa dissertação origina-se, por-

tanto, da forte intenção, enquanto professora e pesquisado- 

ra, 	de querer participar ideológica e praticamente do pro- 

CeSSO de construção histórica da sociedade. Da intenção de 

poder contribuir nas modificaç6es pelas quais passa o siste-

ma educacional, de modo especifico na disciplina curricular 

educação física. 

No contexto social e educacional acima contemplado 

encontra-se a educação física. Historicamente surge nas es-

colas brasileiras, a partir do militarismo e como provedora 

de saude física - ideologia da obediência e ideologia eugê-

nica, respectivamente. Com  o advento de tecnologia, a educa-

ção física é concebida segundo os valores pragmáticos. 

nalmente, em contestação ao tecnicismo assume as concePÇ6es 

humanístico-idealistas, pertinentes principalmente às preo-

cupaçbes com a educação física infantil. Em todos os perío- 

dos 	conceptuais inerentes à educação física, constato duas 

grandes categorias - énfase na competência técnica em detri-

mento da competência politica e a característica comum em 

todas as concepçes de reprodução e legitimação da ordem so-

cial. Estes serão aspectos merecedores de análise no desen- 

volvimento deste trabalho de dissertação. Todas estas con- 
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cepçOes desvalorizam um projeto (utópico) maior de socieda-

de e não transparecem a sociedade de classes na qual a edu-

cação física brasileira acontece. Por este motivo é que nos 

deparamos com a educação física -pretews:amente" disciplina- 

dora, provedora de saláde física, de movimentos técni! 	es- 

tereotipados e em oposição, movimentos sentidos, vividos,... 

- uma educação física em crise, que não conhece seu papel na 

formação de seres críticos e conscientes de seu potencial 

histOrico e transformador. 

Neste caminho, vale salientar que a educação física 

que ocorre nas escolas municipais de Aracaju não é excessão. 

Durante o ano de i986, participei de um grupo de professores 

de educação física, ligado à Secretaria Municipal de Educa-

ção, que elaborou uma proposta política para a educação fí-

sica daquela cidade intitulada -Plano diretor para a educa-

ção física nas escolas da rede municipal de Aracaju-. Aliado 

à elaboração da proposta, promovemos três encontros de pro- 

fesores, durante este ano, que tinham como objetivo a busca 

de elementos e indicadores para discussão e encontro da edu-

cação física segundo um enfoque transformador. Foram convi-

dados professores de vanguarda da educação física nacional 

como Lino Castellani Filho, João Batista Freire, Vitor Mari-

nho de Oliveira, Maurício Roberto da Silva, entre professo-

res de outras áreas, tais como João dos Santos Silva Filho 

(sociólogo), Paulo Ohiraidelli JUnior (filósofo), Jorge Car- 

valho do Nascimento (pedagogo) e Ugela Maria Oliveira Al-

meida (psicóloga). Segundo relato de vários professores, no 



P eríodo de dez anos antecedentes a estes eventos, havia 

acontecido somente um curso de aperfeiçoamento para a área 

de educação física em Aracaju. Constituiu um ano, portanto, 

de muita significação histórica. 

Existe um aspecto da proposta política por nós elabo- 

rada, 	que inspira a realização deste trabalho de pesquisa. 

Quando da elaboração, a tentativa era desvelar o contexto 

histórico determinante da área de atuação da educação físi-

ca, elaborar uma análise crítica desses elementos e propor 

algumas mudanças. Essas mudanças buscavam o encontro com uma 

educação física identificada como manifestação humana, peda-

gógica, política e social. No detectar dos problemas básicos 

da educação física escolar que contribuiam para sua decadên-

cia, falsa identidade e prática alienante, evidenciamos como 

um desses, a -falta de ideologia dos professo),,,s de educação 

física". Este è um aspecto que a presente pesquisa Pretende 

melhor elucidar. 

Pretendo expor a prática pedagógica da educação físi-

ca, dentro do contexto educacional brasileiro -à análise 

crítico-reflexiva, na busca do entendimento das vertentes 

filosóficas e/ou teóricas sob as quais esta ação educacional 

se apóia" (CARMO, 1985, p. ii). 

Sobre o curso de pós-graduação do qual participo, va-

le salientar algumas considerações. Ao fazer uma análise da 

situação atual do curso, com base numa pesquisa a respeito 

das dissertaç6es já defendidas que estou elaborando em par-

ceria com Luciane Martins (aluna) nas 1inhas e tendências de 



pesquisa científica desenvolvidas, no processo de ensino-

aprendizagem veiculados nas aulas, percebo o não favoreci-

mento do curso, como um todo estrutural, a realização de 

pesquisas científicas com ênfase na relevância social das 

mesmas, salvo algumas exceç6es. Desprivilegia-se a relação 

dialetica do saber na construção histórica do homem, em prol 

da acumulação de conhecimentos isolados e cada vez mais es-

pecíficos ("cientificamente comprovados"). Acredito no meu 

papel como pesquisadora de contribuir com a reversão do qua-

dro crítico da educação física na dimensão mais ampla do 

sistema educacional brasileiro. Nesse sentido, percebo a ne-

cessidade de vincular os conhecimentos teóricos desenvolvi-

dos na primeira fase do curso de pós-graduação ao contexto e 

realidade onde estou inserida como pesquisadora. Por esse 

motivo, orientei minha dissertação de mestrado nesse senti-

do. A mesma pretende constituir-se de um estudo qualitativo, 

segundo o enfoque crítico-participativo com visão histórico-

dialética, junto aos professores envolvidos com a educação 

física das escolas pUblicas municipais de Aracaju. 

Na pesquisa a ser realizada, existem três grandes ex-

presses norteadoras: ideologia, relação ideologia - educa-

ção e relação ideologia - educação física. Ideologia consti-

tui termo extremamente controverso e divergente em suas sig- 

nificaçdes. 	Em outras palavras, o termo ideologia existe a 

cerca de duzentos anos e nesse período de vida já significou 

muitos aspectos distintos, segundo paradigmas distintos. 

Talvez o significado mais adequado para a introdução ao as- 



sunto seria relacionar ideologia com a capacidade de pensar, 

representar e teorizar sistemas de idéias a partir de uma 

prática social e política. Consiste do "conjunto de idéias 

através das quais percebemos o mundo exterior-, através das 

quais orientamos nossa ação - intervenção prática na Histó- 

ria (MACRIDIS, 1980, p.20). 

A relação ideologia-educação constitui o espaço de 

discussão teórica acerca do modo como a educação recebe e 

enfrenta as pressOes ideológicas do Estado e da sociedade 

assumindo o papel de reproduzir ou transformar a concepção 

hegemônica e o "status quo". Esse enfoque político encontra 

reflexo importante nas propostas curriculares, ponto espe-

cialmente estudado, dentro da ampla questão educacional, re-

velando o enfoque pedagógico mais específico. o currículo 

compreende a todo da proposta educacional das escolas, o 

projeto de educação; compreende concepçOes, própositos, ob- 

jetivos, metas e meios, bem como professores, alunos, 	fun- 

cionários,... (TAFEAREL, 1987). 

Na relação ideologia-educação física procuro sinteti-

zar os conhecimentos elaborados para a educação como um to-

do, para o que se refere ao campo e área de interesse espe-

cífico da educação físic...a. A educação física entendida comc 

manifestação educacional, é permeada segundo concepçOes, vi-

soes sociais de mundo e ideologias de forma particular e 

própria, através de seu conteddo especial, o movimento Suma- 

no. 



O que pretendo alcançar com a realização da pesquisa 

é a investigação do conhecimento, sua interpretação e análi-

se, de modo dialético e participativo das ideologias que 

norteiam a prática político-pedagógica dos professores de 

educação física das escolas municipais de Aracaju. Essa bus-

ca tem a intenção de contribuir com o processo de mudança da 

educação física nessas escolas, provocando a relação da 

ideologia dos professores envolvidos na pesquisa frente á 

sociedade e frente à realidade de sua área de atuação. A 

origem e o significado das ideologias político-pedagógicas 

dos professores foi manifestada através do uso do método 

dialético, como sendo o mais adequado para trabalhar cienti-

ficamente as questdes, situando os conflitos, as tendências 

ideológicas e as possíveis direçdes em que a escola e a edu-

-"' caçao caminham pelo universo social. Também é meu objetivo 

conhecer as concepçdes que os demais profissionais da educa-

çao e alunos, têm a respeito da educação física, analisando 

as implicaçdes destas visdes para a escola e a sociedade. 

Dessa forma procurarei elaborar cooperativamente pro-

postas ideológico-práticas de mudança da realidade em que a 

educação física se encontra. Finalmente, é minha intenção 

contribuir com os níveis de discussão teórica, e tentativas 

de transformação na prática, da área de educação física 17 ,-:-,- 

cionalmente. 

O caminho escolhido para a exposição deste trabalho 

tem como critério principal apresentar na ia. Farte, os ca-

pítulos referentes á sustentação teórica e metodoldgica bá- 



sica da pesquisa e na Pa. Parte, os capítulos que contém a 

apresentação dos dados mais relevantes, obtidos através das 

entrevistas e observaç6es realizadas nas escolas, bem como a 

interpretação 	análise destes dados. O passo inicial 	foi 

elaborar o referencial teórico que trata dos elementos con-

ceituais básicos: ideologia e contra-ideologia. Em seguida, 

verificar a relação desses axiomas com a educação e com a 

educação física, situando no primeiro caso, a dimensão do 

currículo, enquanto instrumento de pressão do Estado para 

intervenção ideológica no campo educacional. A intenção é 

situar estas relaçes e a forma como se manifestam no siste-

ma ptÁblico de educação, num país capitalista, como o Brasil. 

Também destacar o modo especifico como a educação f.isica 

atua politicamente, compreendida como instrumento ideológi-

co, através do corpo e do movimento humano. Os caminhos da 

investigação,incluídos na ia. Parte do trabalho representam 

o inlicio do processo de elaboração da pesquisa, já que os 

mesmos foram se delimitando, durante o seu desenvolvimento, 

com a colaboração dos participantes. São descritas detalha-

damente as vivências, experiências e metodologias utilizadas 

a fim de se atingir os objetivos da pesquisa. 

A 2R. Parte do trabalho é fruto da descrição, inter-

pretação e análise dialética do que se obteve de mais signi-

ficativo com a realização da pesquisa. Dedico esta parte, 

especialmente a todos os participantes, que permitiram tal 

elaboração. O objetivo foi promover um confronto da susten-

tação teórica com os resultados obtidos, utilizando para 
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tanto a crítica argumentada. A realidade descoberta, compre- 

endida e explicada, através de conhecimentos anteriormente 

propostos, na busca de uma nova síntese e novos elementos 

teóricos. No primeiro plano se evidencia o contexto históri-

co da realidade pesquisada, que facilitam a compreensão dos 

significados dos depoimentos coletados e sua respectiva in- 

terpretação e análise, construídas com base nas principais 

categorias teóricas da investigação. Finalmente são apresen-

tadas sugest;5es e contribuiç3es concretas, no sentido de me- 

lhorar o quadro da educação física no contexto do ensino pú-

blico, gratuito e de qualidade. 



ia. PARTE 

CANTULO 1 - Elementos conceituais: ideologia 	e 	contra- 

ideologia 

O processo histórico de evolução e transformação da 

sociedade,carrega consigo a marca ideológica humana, a capa-

cidade de pensar, representar e teorizar sistemas de idéias, 

a partir de uma prática social e pol.:alça. No entanto, 	o 

RX10MR ideologia sempre assumiu posiaJes controversas, se-

gundo paradigmas sociologicos distintos. Basta dizer que o 

conceito de ideologia, apesar de normalmente, estar associa-

do às premissas do marxismo ortodoxo, em época mais remota a 

este, já possuia conotação divergente, bem como sua evolução 

superou tais premissas. Partindo do problema da controvérsia 

ue se introjetou historicamente no termo ideologia, tenta-

rei organizar e elaborar as principais correntes sociológi-

cas e filosóficas que se preocuparam com o caráter ideológi-

co da h~nidade, para finalmente apresentar a concepção de 
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ideologia que norteará todo o desenvolvimento da pesquisa. 

Destutt de Trac foi, segundo LOWY (1985) e MENDONÇA 

(1985), o primeiro pensador que, na época da França napoleô-

nica (dominada pelos ideólogos antimetafísicos, antiteológi-

cos e antimonar~as), caracterizou o processo de formacão 

das ideias e para tanto inventou o termo ideologia. Sua pu-

blicação de 1801 intitula-se -Elements d Idéologie", na qual 

ideologia 	conceitua-se como o estudo das idéias, a partir 

de métodos científicos, onde as mesmas configuram como o re-

sultado da interação entre o organismo vivo e a natureza, o 

meio ambiente. Essa interação se estabelece através dos sen- 

tidos, 	da percepção sensorial. Sua obra trata de um cienti- 

ficismo materialista bastante limitado. "Para essa concep- 

ção, 	as idéias, as ideologias, as concepçes de mundo, 	são 

produto das circunstâncias sociais, em que vivem os homens. 

as circunstâncias materiais que reproduzem a consciên-

cia, as idéias ou as ideologias" { LOWY, 1985, p. 18 ). 

Passada cerca de uma década, quando Napoleão se pro-

clamou Dm3era.dcw, os ideólogos preliminados por Destutt de 

Trac, 	se voltam contra o lider e recebem uma crítica num 

discurso de Napoleão. Nasceu desse discurso a concepção de 

ideologia como sistema de idéias abstratas que ignoram Sua 

relação com o real. Napoleão rechaça os ideólogos, 	inter- 

pretados por ele como mafísiir: 	que faziam abstração da 

realidade, vivendo num mundo especulativo. Esse conceito de 

ideologia, 	que contrapunha o próprio conceito científico 

materialista dos "acusados" se sobrepôs e entrou para o lin- 



guajar corrente da época. Portanto, na primeira metade do 

século XIX, ideologia se relacionava com a metafísica, espe-

culação e ignorância da realidade e nesta época se configura 

a problemática ideológica do que é real ou não real, que ja-

mais desapareceu do termo em questão. 

Comte, a partir dessa época, na sua elaboração Posi-

tivista da ciência, aceitou ambos os significados quando da 

conceituação de ideologia. Segundo esse pensador, ideologia 

é uma atividade filosófico-cientifica que se preocupa com a 

construção das idéias, partindo das relaçOes entre o homem 

e o meio ambiente, por outro lado pode significar o con-

junto de idéias universais de uma época, elaboradas por seus 

P 

(21 -Ideologia Alemã-  (i846) de harx, retoma o signi-

ficado napoleônico e ideologia assume o caráter de ilusão, 

falsa consciência das relaç'Oes de produção e de classe, con-

cepção onde as idéias são o motor da realidade.-Para harx, 

claramente, 	ideologia é um conceito pejorativo, um conceito 

critico que implica ilusão, ou se refere à consciência de-

formada da realidade que se da através da classe dominante: 

as idéias das classes dominantes sao as ideologias dominan-

tes na sociedade-  (LOWY, i985, p. 1.2). 

CASTRO E DIAS (i974), elaboraram em seu livro uma in-

,:rodução ao pensamento sociológico de Marx, que contribuirá 

com este trabalho, no sentido de esclarecer as 	bases do 

da ideologia marxista ortodoxa. Esta se cons-

T:ruiu a partir das próprias classes sociais. 



f..1 sociologia de Marx se baseia na premissa de que o  

:onjunto das relaçOes de produção (grau de desenvolvimento 

determinado das forças produtivas materiais) constitui a es- 

trutura econômica da sociedade. Essa é a base concreta sobre 

qual se ergue R super-estrutura jurídica e política que 

corresponde ás formas de consciências SOCiRiS determinadas. 

A consciência se forma a partir da vida material, do ser i  

bem como a vida política, social e intelectual. 

As formas jurí.dil.... -.ws, políticas, religiosas, artísti- 

cas, filosóficas, 	. são formas ideológicas veiculadoras, 

sob as quais os indivíduos tomam ou não consciência do con-

flito entre as forças produtivas materiais da sociedade com 

as relacOes de produção existente, ou seja, com as relaçOes 

de propriedade no seio das quais se moviam até então. 

consciência é explicada pelas contradiçOes da vida material, 

esta é a Ultima que se transforma, pois -a formação social 

nunca desaparece antes que sejam desenvolvidas todas as for-

C:R5 produtivas que ela possa conter, e nunca relaçOes de 

Produção novas e superiores tomam seu lugar antes que as 

condiçOes de existência materiais destas relaçOes surjam no 

seio da velha sociedade-  (p.i63-4). 

A organização social e política dos indivíduos surge 

a partir da produção e modo de produção, os indivíduos se 

desenvolvem segundo os limites, premissas e condiçOes mate- 

riais, 	independentemente de sua vontade. A produção de 

idéias, representaçOes da Lów,ciênLia são emanaç8es diretas 

da vida material, são os homens reais e atuantes que produ- 



zem suas idéias. 

Por esse motivo toda ideologia coloca os homens e 

suas rela4es de modo ~tido. O processo histórico deter-

mina que a classe detentora dos modos de produção (poder 

econômico) também seja a organizadora das idéias dominantes 

(poder espiritual) da época. Os reflexos ideológicos - ecos 

do processo de vida - originam-se do concreto da sociedade e 

não da imaginação ou representação do homem. As idéias domi-

nantes expressam o ideal das relac'6es de produção material 

dominante, bem como conferem papel dominante às suas idéias, 

a partir das relaç'ôes que a definem como classe dominante. 

classe dominante tem consciôncia desse processo e 

pensa sintonizada com ele, visto que determina todo o âmbito 

de uma época histórica, o faz em toda sua extensão regulan-

do, produzindo e distribuindo as idéias dominantes do seu 

tempo. Esse processo sublima na divisão do trabalho físico e 

intelectual, sendo que este Ultimo é conferido aos ideológi-

cos e pensadores. As idéias dominantes reproduzidas por es-

tes são promulgadas como neutras, não pertencentes a classe 

dominante, em função de sua manutenção no poder. Cada classe 

social que se viu no poder durante a história, apresentou 

see interesse como interesse comum da sociedade, ou seja, 

em termos ideais. As idéias passam a assumir o caráter c-,F: 

Unicas, racionais e de vigôncia absoluta. Inclusive a socie-

dade passa a se constituir de uma Unica classe social - 

c1asse dominante. 



O conceito marxista ortodoxo de ideologia muito cor-

tribuiu para a sua evolução e verdadeiro sentido, no entan-

to, apresenta alguns problemas que foram objeto de revisão 

ate mesmo de Marx, em publicaç6es posteriores. Se os domina-

dos não tem ideologia e esta é instrumento de dominação da 

classe dominante, 	significa dizer que possuir ideologia é 

privilégio das classes dominantes. Será que as classes domi-

nadas lealmente não têm ideologia? A luta por uma sociedade 

mais justa não requer uma classe proletária ideológica? Como 

vamos imaginar uma formação 	leisoc 	sem ideologia? 

A publicação "Marxismo filosofia profana" de GENRO 

FILHO (1986), atentou para este limite da teoria ortodoxa de 

Marx sobre ideologia. Salienta que a teoria marxista contem-

pla a ideologia como processo crítico de desvelar a realida-

de social, mas não se encarrega da conscientização dos indi-

viduos - a classe dominada passa a ser prisioneira da ideo- 

logia. 

Não é adequada à realidade a idéia de que o proleta- 

iado não tem ideologia. Esta se manifesta como conteUdo la-

tente da tensão entre dominados e dominadores; sua sublima- 

o acontece na prática Política. 

Aceitar a negação marxista da ideologia revolucioná- 

ia é negar o compromisso histOrico da humanidade. Como sair 

da ideologia e do modo de produr'ao capitalista? Ideologia 

desponta também, portanto, como instrumento de oposição das 

nassas - temática que pretendo abordar a partir deste momen- 

to. 



Retomando o caminho histórico, aqui escolhido, 	para 

mostrar a controvérsia do termo ideologia, vou ao encontro 

de Lenin. Quando era quase o tempo do século XX, este pensa-

dor socialista contemplou a ideologia como qualquer concep-

ção da realidade social e política, vinculada aos interesses 

das diversas classes SOCiRis - ideologia burguesa e ideolo-

gia proletária. LOWY (i985), salienta que Lenin transforma o 

sentido de uma mesma palavra numa mesma corrente de pensa-

mento marxista, pois ideologia perde seu significado pejora-

tivo e passa a designar ,:p.íalquer doutrina sobre a realidade 

social que tenha vínculo com uma posição de classe. A 

dominada à semelhança da dominante, também possui caráter 

ideológico, a diferença é que a ideologia dominante domina. 

A tentativa sociológica de Mannheim, através de sua 

obra -Ideologia e Utopia-  surge a seguir e melhora sensivel-

mente a teoria Leninista ideológica. Na visão de Mannheim, 

ideologia é o conjunto das concepçOes, idéias, representa - 

çr-jes e teorias orientadas para a estabilização, legitimação 

P reprodução da ordem estabelecida. Tais concepç'Oes têm u.111 

caráter conservador, ou seja, consciente ou inconscientemen-

te mantêm a ordem estit.helecida.. Utopia, no entanto, são as 

ooncepç5es, idéias, representaçOes e teorias orientadas para 

uma transformação da realidade, que aspiram uma realidade 

ainda inexistente. A utopia tem uma função subversiva, c-J1- 

tira, 	revolucionária, pois se orienta para a crítica_ 

o e ruptura da ordem estabelecida. 



Para o "conjunto estrutural e orgânico de ideias, re-

presentaçes, teorias e doutrinas, que são expressoes de in-

teresses sociais vinculados às posiçoes sociais de grupos ou 

classes", 	Mannheim, concebeu então duas formas: ideologia e 

utopia (p. 1.3). 

LOWY (1.985), por sua vez, prop'óe como hipótese o ter-

mo -visão social de mundo-, para definir o que há de COMUM 

entre ideologia e utopia. "Vi. sies sociais de mundo seriam, 

portanto, 	todos aqueles conjuntos estruturados de valores, 

representac6es,idéias e orientaç6es cognitivas. Conjuntos 

esses unificados por uma perspectiva determinada, por um 

ponto de vista social, de 	 ..oLiáis determinadas-  (p. 

As visoes sociais de mundo podem então ser de dois 

tipos: ideológica (legitimação, justificação, defesa e manu- 

tenção da ordem social) e utópica (crítica, negativa, 	sub- 

versiva e apontada para uma realidade ainda não existente). 

Este pensamento pressupóe que as ideologias dominantes nem 

sempre são aceitas wiformemiente por todos os individuos do 

sistema, pois sempre haverá quem rejeite a ideologia domi-

nante. 

Reformulando de modo dialético seu referencial teOri-

co sobre o poder, DEMO (1985 e 1987), enfatizo que o homem 

constrói sua história e a ideologia está sempre nesse pro-

cesso. Sua interação na histária se dá por intervenção prá- 

tic 	orientada ideologicamente, ou seja, pratica concreta- 

liente condicionada. O caráter ideológico do homem se expres- 
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S 	na sua subjetividade (objetividade como fato social; 

-Ideologia è em parte, a modulaçao de nossas formas de ex- 

pressão, 	no sentido da ocupaçao dos espaços de poder-  (p. 

20). 

1-1 intervençao do homem na sua história revela a qua-

lidade politica do prüLeo de relacionamento deste com 

natureza, 	possui um horizonte ideológico e outro prático. O 

horizonte ideológico pode tornar positiva ou perverter essa 

intervenção - ideologia como qualidade polític:a. Configura-

se o papel contra-ideológico, da formulaçáo teorico-pric:a, 

com vistas a subverter as relaçóes de poder. O fenómeno do 

poder é historicamente constante na vida social, mas quando 

estabelece privilégios injustos, inicia a contradiçao, pois 

:a toda ideologia corresponde uma contra-ideologia. Através 

da ideologia se elabora a consciência histórica e se toma 

conhecimento do mundo que justifique o modo de ser,de viver 

e de pensar (~tifickdor político). 

Seguindo o pensamento da possibilidade contra-ideoló-

gica dos proletários, considero pertinente uma abordagem das 

categorias gramscinianas: hegemonia, ideologia, intelectual 

orgânico, 	bloco histórico, guerra de posição, sociedade PO- 

1.Í.1:j.Ck, sociedade civii,... 

Hegemonia constitui um termo que, ao contrário do que 

SC imagina, antecede aos escritos de Gramsci. ANDERSON 

(1986), cita que Plekhanov em 1883/1884 já insistia -sobre a 

necessidade imperativa para A clásse operária russa de tra-

var um combate politica contra o czarismo e não somente um 

UFSM 
botaCentral 



combate econômico contra seus patrOes" (p. 1.6). 

Lenin ao defender o axioma da hegemonia, salientava 

este tem um caráter político indispensável para a revo-

lução na RUssia e acusava os mencheviques "pela aceitação 

tácita do papel dirigente do caPital russo na revolução bur-

guesa contra o czarismo-. Segundo ele, -o proletariado é re-

volucionário apenas na medida em que tem consciência desta 

idéia da hegemonia e a traduz nos fatos ( ... ) Renunciar a 

idéia de hegemonia é a forma mais grosseira de reformismo no 

movimento social-democrata russo-  (p. 1.2). 	Significa assu- 

mir uma política operária liberal. 

Uma classe social revolucionaria que nega a hegemo-

nia passa a ser corporativa, no sentido estreito de atuação 

na vida social. Liberar a humanidade da dominação do capita-

lismo e das guerras - missão histórica do proletariado revo- 

lucionário - não pode se limitar a esses interesses corpora-

tivos, é necessário atuar em todas as manisfestaçOes e domí-

nios da sociedade. 

Na década de vinte, o axioma de hegemonia 	surge 

identificado com a dominação da burguesia sobre o proleta-

riado. Essa dominação se basearia no enquadramento do prole-

tariado numa referência corporativa - separação da luta po-

lítica e luta econômica na atividade de classe, defendida 

pela burguesia. 

No entwIto, foi Gramsci que contemplou a importância 

da hegemonia com rara profundidade. "A hegemonia pressuP8e a 

existência de alguma coisa que é verdadeiramente total que 



nao é apenas secundária, ou superestrutural, como o frac: 

sentido de ideologia, mas sim que é vivenciada tão profunda- 

mente, que satura a um tal ponto a 	sociedade (...) consti- 

tui mesmo o limite do senso comum para a maioria das pessoas 

que 	se acham sob seu domínio ( ...) 	(G) amsci citado por AP- 

PLE, 1982, p. 14). 

Gramsci salientou que a hegemonia, apesar de ser éti-

co-política, também é econômica, mas enfatisou a ascendência 

cLI ltural e moral 	que a classe proletária deveria exer- 

cer sobre as demais. 

As ideologias conflitantes de uma formação 	social 

tendem para a supremacia de uma delas, no mínimo, uma combi-

nação delas tende a prevalecer. Esta se propaga e dita a 

unidade econômica, política, intelectual e moral. Cria 2,e um 

plano universal que se estabelece na hegemonia do grupo so-

cial fundamental sobre os grupos subordinados. 

A compreensão da hegemonia parte da compreensão da 

natureza do poder na história, cuja análise é feita sob a 

dominação intelectual e moral da sociedade. O poder (permea-

do pela ação p0111:ic0 possui dois níveis básicos (super- 

estrutk.kr.J.d. 	que contribuem na Sua cristalização - a domina- 

ção çóelLitiva (sociedade política-Estado) e o consentimer-

to hegemônico (sociedade civil). A dominação coercitiva St.? 

refere à manutenção do poder através da força das armas. :.:: 

constrangimento, 	da intervenção, legislativa ou pollcial 

do Estado. O consentimento (das classes subordinadas) hege-

mônico se relaciona com a direção intelectual e morai que 



favorece a supremacia de Unia classe dominante. 

Como teórico e militante, Gramsci elaborou propostas 

Para o êxito revolucionário no Ocidente - a chamada -guerra 

de posição-. Seria a formulação de contra-ideologias que se 

contrapusessem à hegemonia da Sociedade Civil. Nas classes 

exploradas, surgiriam intelectuais orgânicos, agentes da 

con.L1d-ideologia, que se fortificariam na formação de blocos 

históricos. 	Na luta contra o poder dominante há necessidade 

de se organizar um bloco histórico, político-económico homo-

gêneo, sem contradiçes internas. Esse bloco deve ser com-

posto de forças revolucionárias aliadas,na constituição do 

MCSMO, :•4 necessário sacrifícios corporativos-econômicos 

(corporativismo no sentido de isolamento de outras massas 

oprimidas). A função dos intelectuais seria mediar a hegemo- 

nia das classes dominadas sobre as 	classes dominadoras, 

através dos sistemas ideológicos, dos quais seriam os agen-

tes organizadores. 

Na luta contra a hegemonia dominante o proletariado 

deve lutar sob um objetivo distante, mas visivel, como por 

exemplo, o controle sobre os mecanismos de produção e so-

ciais. A construção de uma consciência de classe critica 

provocaria e crise da hegemonia dominante. O proletariado 

assume a vontade revolucionária não por um impulso idealista 

mas pela possibilidade de mudança de papéis e o assumir da 

hegemonia. Este movimento se mantem com a perspectiva 	de 

objetivos concretos. 



"Aos intelectuais cabe exatamente a tarefa de aci=le-

rar a elevação da consciência das camadas subalternas do 

primitivismo econômico e corporativo á hegemonia e à visão 

do objetivo distante" (Gramsci citado por BODES., 1978, 	P. 

82). Levar as classes a um conhecimento ativo de um mundo 

construído por uma densa rede de relaçóes de força e suas 

permanentes mudanças - construção da capacidade hegemônica 

da classe proletária e inclusive apropriação dos conhecimen- 

tos científicos. 

A revolução antes de mito é política, parte de uma 

visão de massa, vontade coletiva que objetiva um projeto 

utópico. Os intelectuais servem às classes subalternas para 

elevar a própria consciência da classe. Quando orgânicos, se 

unem á historia do movimento de classes, concretizam com 

plenitude seu agir social e permitem o resgatar das conquis- 

tas 	humanas pelas classPs prolelias (socialização do 5 a 

ber). No entanto, os intelectuais não são os elementos pre-

dominantes da revolução, pois ao contrário da revolução bur-

guesa, a revolução proletária não promoveu seu domínio polí-

tico com a hegemonia intelectual. 

O Estado burguês è uma ditadura repressiva e precisa 

ser extinto, o proletariado deve assumir uma ditadura expan- 

siva, 	intercomunicativa, com um fluxo de baixo para cima 

circulação de homens. Os intectuais como agentes contra-

ideológicos se opóem a movimentos espontâneos dR massa e de-

fendem um projeto consciente (não mitico), a construção bis-

tOrica. Os homens são capazes de decidir, conhecer, agir pa- 
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ra mudar as situaçóes e as relaç6es de força - união das 

forças proletárias no sentido econômico e político (hegemô-

nico). 

A filosofia adequada no movimento proposto por Grams-

ci é o historicismo. Fundamenta uma pedagogia política e 

educacional de uma classe para a hegemonia. Fornece aos ho-

mens coragem, vontade e conhecimento com um fim emancipador 

- filosofia da práxis em superação à filosofia hegeliana. 

A noção de bloco histórico muito contribui para a 

compreensão da ideologia, ou seja, as relaç5es entre estru-

tura e super-estrutura ideológica que formam um bloco unitá-

rio, na medida em que estejam organicamente vinculados entre 

si. Esse vínculo se dá especialmente por intelectuais que 

"estão vinculados à classe dominante e veiculam representa

4es da realidade ligadas a estes interesses, pela inculca- 

ção ideológica que se deseja impor a todas as classes e ca-

madas na sociedade" (CURY, 1986, p. 4). No entanto, existem 

também os chamados contra-ideológicos, intelectuais a servi-

ço da proposição e definição da ideologia das classes domi-

nadas, denunciando a imposição ideológica da classe dominan-

te sobre o conjunto da sociedade. 

Ao final desta apresentação das principais correntes 

sociológicas e filosóficas que se preocuparam com o caráter 

ideológico da humanidade vale um posicionamento a respeito 

do fenômeno em questão. O significado da palavra ideologia 

que norteará todo o desenvolvimento do trabalho, que norteou 

nesta dissertação, a elaboração dos problemas de estudo, sua 



import.ncia, dos pressupostos metodológicos,... se relaciona 

com a capacidade de pensar, representar e teorizar sistemas 

de ideias a partir de uma prática social e política. A par-

tir da pr6pria realidade histórico-social construímos nossa 

ideologia que orienta nossa aça°. Este paradigma conceptual 

de ideologia e contemplado por Lenin, Mannheim, Low3, Grama- 

dá luz à possibilidade contra-ideológica e percebe 

segundo uma perspectiva de classe. A perspectiva ut6pica de 

que os oprimidos - enquanto classe social emergente - 	ii 

passíveis de se tornarem hegemônicos e portanto resgatarem, 

o que lhes foi usurpado pelo poder dominante. 



CAPÍTULO II - Educação e educação física no Brasil 

O problema de estudo desta dissertação envolve a 

questão educacional mais ampla e a escola pública brasilei-

ra. Para elaborar este capítulo, foram consultadas princi-

palmente, bibliografias de autores nacionais que vêm se 

preocupando, ao longo desta década, em contribuir no debate 

acerca da significação ideológica da educação em um país ca-

pitalista como o nosso, onde a mesma recebe contornos pró-

prios e específicos. Buscando compreender esta relação entre 

ideologia e educação e posteriormente, a relação entre ideo-

logia e educação física, inserida no contexto da primeira, 

pr oponho de início um relato sobre os aparelhos de reprodu-

ção da sociedade. 

Os mecanismos superestruturais que se criam na socie-

dade para reprodução e manutenção desta mesma sociedade, são 

chamados aparelhos de reprodução. Tais aparelhos, segundo 

GUARESCHI (1.986), podem ser classificados em repressivos e 

ideológicos: 



Os aparelhos repressivos, para cumprir com seu pa-

pel de manW:enção e reprodução da sociedade, se utilizam da 

força,violência, coação-repressão,... São coercitivos e es-

tão a serviço da classe que domina o capital, atuando contra 

classe dos trabalhadores. São eles, principalmente, o 

exército, 	as polícias, as prises, os tribunais, o direito 

(penal), etc. 

Os aparelhos ideolOgicos cumprem seu papel de ma-

nuntenção e reprodução da sociedade, através da persuação e 

da ideologia e são portanto, mais sofisticados em sua ação. 

São eles a escola (a educação), a família, a igreja, as leis 

(o direito), os meios de comunicação, as entidades assisten- 

ciais, os sindicatos (pelegos), as cooperativas dependentes 

do Estado, 	os partidos poli.ticos dominados pelo capital, 

etc. 

Através da escola, leis, igreja, meios de comunica-

ção—. a sociedade assegura sua permanência e reprodução, 

se fortifica e se legitima, garantindo sua continuidade. 

Nessa discussão, portanto, consideramos importante salientar 

o papel que a escola vem desempenhando na atual estrutura da 

sociedade, como se comporta, quais estratégias usa, quais 

seus mecanismos evidentes e obscuros. 

A princípio considera-se a escola como uma super-es-

trutura criada para reproduzir e garantir as relaç6es de 

produção no sistema capitalista. Escola é afinal um aparelho 

ideológico do capitai, onde os interesses e a ideologia do-

minante é passada, visto que, na maioria das vezes, ela é 



imposta, obrigatória e controlada pelos que detém o poder. 

Nos países capitalistas dependentes, o tipo de escolas que 

possuímos é o tipo necessário para que o capital possa se 

expandir e ter mais lucros. Para tanto, desempenha dois Pa-

péis básicos: preparação da mão-de-obra para o capital e re-

produção das relaçôes de dominação e de exploração. 

O domínio da sociedade burguesa sobre o todo social 

se deu por coerção brutal, seleção e educação do homem para 

o modo de produção capitalista, através de brutalidades que 

confere às sub-classes, os fracos e refratários sem condi-

çóes de vida humana. Com  a degradação da família no Estado 

capitalista (a constituição familiar para um trabalhador que 

ganha salário mínimo lhe é impossível), a educação é confia-

da ao Estado, -que nos regimes ditatoriais ocupa-se dos fu-

turos cidadãos desde os primeiros anos de vida e os estan-

darti2a.-  ((iramsci citado por BODE', 1978, p. 110). 

A educação passada a nível escolar está inserida num 

todo e complexo social, condiciona e é condicionada por seus 

processos. A educação está inserida num modo de produção ou 

numa formação social historicamente delineada. Ela integra a 

Sociedade Civil e Política, pois exerce o papel de reprodu-

ção de uma ideologia de classe que se impôe e se regulamenta 

juridicamente. Além disso, a educação está vinculada à es-

trutura social e econômica vigentes, ou seja, está em função 

dessas estruturas e sua manutenção. 

A educação como fenômeno intrinsicamente ideológico e 

portanto, parte do nível ideológico pode ser analisada como: 



- uma entidade cultural que é produto da atividade 

intelectual das classes dominantes-  (SODRINHO, 1986, p. 26); 

- uma concepção ou sistema de idéias que fundamenta a 

prática pedagógica em todos os seus níveis. No sistema capi-

talista a educação é considerada abstrata., destacada do todo 

social; 

- sistema de atitudes comportamentais resultantes das 

práticas pedagógicas concretas. São os esquemas de pensamen- 

to, 	hábitos, gostos culturais, constituindo os sistemas de 

apreciação e de percepção, que se incorporam e se tornam in-

conscientes. 

Na entanto, a mesma autora salienta que -o aparelho 

escolar, como todo aparelho ideológico, reflete e pode até 

converter-se em certas conjuturas, num espaço privilegiado 

da luta de classe e gerar contra-ideologias" (p. 39). 

A educação cabe a reprodução das hierarquias sociais 

e das relaçóes de dominação e exploração. Esse pressuposto 

serve como tomada de consciência critica que permite a atua- 

o na realidade no sentido de modificá-la, pois a escola 

também é produto da luta de classes. 

Questionar e refletir o projeto politico da educação 

vinculada à classe dominante, tem sido tarefa complicada nos 

meios escolares. Principalmente porque quando educamos, é 

preciso saber -que modelos sociais iremos transmitir, que 

conteUdos estamos veiculando, que classe estamos defendendo, 

de que ponto de vista estamos pensando a educação: do ponto 

de vista do povo ou do sistema'?" (G(iDOTTI, i986, p_ 40). 



Afinal, 	T.J.estionax nossa competência política é principal e 

fator primeiro em relação ã competência técnica. Colocamos 

nossa técnica em função de qual projeto político educacio-

nal? A formulação de uma concepção de mundo adequada aos in-

teresses populares passa necessariamente por esta questão. 

Essa é uma tarefa complicada, também porque RS classes domi-

nantes se utilizam de todos os seus instrumentos de poder 

(ideológicos), a fim de impedir o surgimento de uma educação 

crítica, dimensionada no sentido da leitura e compreensão da 

realidade histórico-social. Somente através dos conflitos, 

das contradi4es, das brechas ideológicas que vez por outra 

SC abrem, torna-se possível a organização da contra-ideolo-

gia, cujos defensores são aqueles que acreditam na educação 

alicerçada por um projeto político em defesa das maiorias 

dominadas. 

GADOTTI (i986), enfatiza que a educação deve contri-

buir para a formação da consciência de classe e criação de 

uma contra-ideologia (processo de conscientização - não sub-

jugação á ideologia df:31WinWItC) COMPrOMCtid COM a construção 

de uma sociedade mais justa. Esse compromisso é o próprio 

ato (educativo) de decisão (tordax partido). Compreender a 

impossibilidade concreta da neutralidade, pois mesmo os edu-

cadores que escamoteiam sua posição nesse pressuposto tomar 

pw-if.:ido, assumem posição comprometida com o poder e seu jogo 

de dominação. 

O alardeado técnico em educação, dito "neutro-, é an-

tes de técnico (seu atributo) um profissional do humano, do 
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social e do político. 

Nesse sentido, o verdadeiro papel da educação seria 

eliminar a dicotomia dos dois planos que dividem a sociedade 

humana: a dos opressores e oprimidos - visão pedágogica mar-

xiologista defendida por CURY (1986). 

O trabalho educativo pode viabilizar a transformação 

das práticas individuais em praticas coletivas. Essa trans-

formação se justifica na medida em que os problemas são so-

ciais e portanto, as soluç5es precisam ser encontradas so-

cialmente. Para tanto, é preciso transformar a percepção da 

própria realidade, através da prática educativa que busca 

transformar as representaçbes de caráter ideológico. é ne-

cessário adotar uma prática educativa que coloca os proble-

mas em contextos mais amplos (origem, características, con-

sequências). os problemas precisam ser enfrentados integral-

rfiehte, COMO Urda problemática. 

A prática pedagógica refere-se às representaç6es vin-

culadas com a realidade a nível da consciência, visa trans-

formar essa representação para alterar a conduta da prática 

individual em coletiva. A mudança da conduta depende da mu-

dança da visão de mundo, sua representação na realidade 

(PINTO, 1985) 

Inserido no problema da significação ideológica da 

educação, vale considerar as questes que se referem de modo 

específico ao currículo, principalmente quando pensamos em 

currículo segundo uma visão de totalidade, compreendendo o 

todo da proposta educacional das escolas, o projeto de. edu- 
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cação; compreendendo concepçóes, propósitos, objetivos, me-

tas e ciiíos, bem como professores, alunos, funcionários,... 

(TAFFAREL, 	1987). Currículo é algo concreto (não a.brato), 

através do qual a escola se organiza e planeja como vai 

atuar no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, 

escola está inserida na sociedade histórica, que possui 

(além da escola) muitos outros mecanismos (instituaes) de 

reprodução. Essa característica busca explicar que a escola 

sozinha não legitima RS rela4es de classe que existem e que 

portanto, não será sozinha que promoverá uma possível trans-

formação social. 

O currículo constitui uma forma específica de inter-

venção (do Estado) no sistema educacional, que também se re-

laciona com outras formas de intervenção (econômica, politi-

ca,...) e objetiva a implantação de uma política educacional 

coerente com as intenç.'6es de quem o concebe. Objetiva enca-

minhar a escola no sentido de a mesma cumprir as funç'ôes que 

lhe são atribuídas enquanto instrumento do Estado. Portanto, 

minhas preocupaçes são com quem planeja a educação e com 

que finalidade se planeja (HORTA, 1985). 

O sistema capitalista de sociedade pode ser caracte-

rizado em três etapas: mercantilista, concorrencial e mono-

polista. t esta Ultima etapa corresponde a forma de Estado 

Intervencionista, 	que se baseia na ideologia neocapitalista 

(concepção onde a história, a economia, a educação,... pre-

CiSam ser dirigidas). Essa concepção possui características 

tais como: acentuada intervenção estatal na cc on o•i a que se 



estende para o social e para a educação; fortalecimento 

poder dos técnicos como agentes de decisôes neutras, guiados 

pelos critérios -universalistas" da ciência e reconhecimento 

dos "direitos sociais" em detrimento dos direitos civis e 

políticos. A educação é entendida como meio de ascenção so-

cial escamoteando R intenção oculta da instrução da força de 

trabalho. 

Portanto, o currículo como um processo social consti-

tui forma histórica de controle social que visa inculcar va-

lores dominantes com fins de sua reprodução. Nesse sentido, 

se estabelece na articulação entre o saber e o poder, onde o 

primeiro está em função do segundo (concepção funcionalista 

plano ~r~to do poder). A concepção funcionalista è 

de carater ingênuo (educação autônoma) e liberal (-interes-

ses coletivos-), pois o currículo é visto como plano imobi-

lizador e constitui apenas um esquema configurador. Caracte-

riza-se, portanto, o mito da planificação educacional que se 

estabelece como eficaz e eficiente através da técnica. 

O modo pelo qual este currículo é veiculado chama-se 

tecnocracia. A tecnocracia tem como pressupostos a absoluti-

zação dos meios em detrimento dos fins e a racionalidade 

técnica como negação da dimensão política. Os tecnocratas 

procuram se justificar na (falsa) neutralidade cientifica e 

técnica, no entanto, colocam-se a serviço do poder, aceitam 

e fortalecem a ideologia dominante justificando a politica 

estabelecida. Portanto, a tecnocracia funciona como estraté-

gia de legitimação do Estado e defende os "direitos sociais" 
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(em função do "bem comum") e a política de educação estatal. 

Tem como consequências a despolitização substituída pelo 

ber técnico que é reduzido, -universal -  e -objetivo-. 

Em última análise, a intervenção do Estado na educa-

ção objetiva uma política educacional onde a educação cumpre 

com os papéis de socialização e diferenciação (transmissão 

dos valores do grupo dominante para a sua conservação), for- 

mação profissional 	(elaboração e difusão da ciência e da 

técnica em função da economia), reprodução da formação so-

cial no capitalismo, reprodução das forças produtivas e le-

gitimação da ordem social. 

Portanto, existe uma relação direta entre currículo e 

reprodução das forças econômicas e culturais. Através da re-

produção cultural, principalmente, acontece a preservação da 

ideologia e hegemonia das forças dominantes. Para tanto, so-

mente alguns significados e práticas (dominantes) são esco-

lhidos (tradição seletiva) para constituirem elementos cur-

riculares, enquanto outros são excluídos. Busca-se o consen-

so através da seleção dos conhecimentos baseada numa socie-

dade de classes e por critérios de competência, através dos 

quais a escola legitima uma sociedade baseada no capital 

cultural técnico e na acumulação individual do capital eco-

nômico <padre; utilitários - racionais de pensamento), onde 

os elementos curriculares obedecem uma lógica burguesa, 

-inalteráveis- em que o conhecimento está desvinculado do 

homem (visão positivista). 



No entanto, a reprodução ideológica a nível de curr 

culo não se dá somente de modo explícito, mas principalmente 

de modo implícito. O chamado currículo oculto transmite as 

normas e valores dominantes que, normalmente, não são men-

cionados na apresentação dos conteddos ou objetivos curricu-

lares (APPLE, 1982). Estes norteiam também a prática pedagó-

gica do professor, tido como o primeiro -patrão" dos seus 

alunos, que estabelece as regras de recompensa e poder na 

sala de aula. Portanto, o aprendizado incidental é muito 

mais efetivo na -sociabilização" (modelo de desempenho e ob-

jetivos comportamentais) dos alunos do que as aulas de edu-

cação moral e cívica, por exemplo; o ensino das regras de um 

jogo não é tão efetivo quanto o ensino dos valores ocultos. 

Não basta o repudio às regras oficiais do jogo de basquete-

bol nas aulas de educação física se as regras ocultas ainda 

funcionam como mito. A ideologia hegemônica que a escola re-

produz, é muito mais fruto do currículo oculto do que do ma-

nisfeto. Por este principal motivo, a mudança curricular dos 

elementos manifestos (disciplinas, conteddos,  

constitui renovação imediata, enquanto a mudança curricular 

dos elementos ocultos, constitui renovação mediata que re-

quer visão de mundo transformadora. Para tanto é necessário 

estabelecer uma visão crítica do currículo, enquanto mobili-

zador do real, que conceba a categoria de totalidade e o 

processo criador. O ponto de partida é a demitificação do 

plano e questionar com que finalidade se elabora um currícu-

lo. Significa assumir uma concepção realista do currículo 



que percebe a educação inserida na política global, determi-

nada e determinante da hegemonia. O currículo, enquanto in-

tervenção do Estado, escamoteia sua dimensão política na su-

pravalorização da dimensão técnica. O resgate dessa dimensão 

politica considerando a sociedade capitalista, exige uma 

postura pedagógica de conflito, contradição e tomada de 

consciência. Significa questionar os valores, a linguagem 

ideológica dominante. Á escola, como vimos anteriormente, 

deve estabelecer contraposição firme aos interesses do capi-

tal e essa intenção requer formas curriculares divergentes 

que questionem o saber -científico-  e resgatem a verdadeira 

Final idade da educação como processo de construção da histó-

ria do homem consciente de suas possibilidades. Para tanto, 

é necessário construir uma concepção de cuyiículo como pro-

cesso de relacionamento dialético entre o poder e o saber, 

no qual o plano assume o papel de consciência do poder. 

Para concluir essa pequena discussão, considero im-

portante salientar que o currículo enquanto instrumento de 

transformação é bastante limitado. Guando pensamos nos mi-

lhares de brasileiros que não têm acesso à escola, a questão 

curricular passa a figurar num plano secundário. No entanto, 

o currículo precisa estar aliado a outras lutas que conside-

rem não só o acesso da classe subordinada à escola e ao sa-

ber, mas como o acesso e tomada de espaços do poder dos mo-

dos e relação de produção econômica. Caso contrário nos tor-

naremos prisioneiros da transformação das idéias abstratas e 

imaginárias. O currículo na sua dimensão verdadeira deve 



buscar a organização da classe popular em função do resgate 

do que lhe é de direito. 

Tendo sido apresentados pressupostos básicos acerca 

da problemática ideológica da educação, apresentarei a se-

guir dados teóricos importantes que se referem de modo espe-

cífico à educação física, área de interesse própria deste 

trabalho. 	educação física é um fenômeno que acontece em 

diversas manifestaçes sociais: na escola, nas academias, 

nas rua, (jogging), na televisão, nos clubes, nos hospitais 

(recuperação de movimentos), nas várzeas (campos de fute- 

bol), 	nas competiçôes esportivas, . . Todos esses campos de 

atuação onde acontece a prática de educação física, merece-

riam ser analisados sob uma abordagem da ideologia. Minha 

preocupaçao central, no ellanto, constitui a educação física 

eçolar, aqui entendida no contexto educacional amplo. 

Historicamente 	educação física escolar no Brasil 

surge a partir do militarismo e como provedora de saúde fí-

sica. Da herança do militarismo, ela recebeu a função de 

disciplinadora, organizadora dos desfiles cívicos, reprodu-

to-ca das hierarquias de poder, de valores como a obediencia 

fidelidade, 	não-criticidade, além de muitos outros valore-E. 

alienantes. os alunos na aula de educação física, passam a 

ouvir ordens, apitos, executam a ginástica calistênica de 

movimentos endurecidos e são coercitivamente chamados a ter 

um corpo -bonito", ereto e forte que sustente uma mentelalea 

servil, obediente e calada e a caminhar em marcha (noção in-

ferior de corporeidade). 
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Justifica-se até hoje a existência da disciplina edu-

cação física pela sua capacidade de promover saúde fliCR. 

De ambas as origens a educação física separa o homem em di- 

versas partes De fato isso só e po., 	no discurso ideo- 

lÓgiCO abstrato, pois na prática o homem é indivisível. A 

saúde neste caso limitasse ao físico - educação física cott.H 

ideologia eugênica. Ora, como podemos esperar que a educação 

física promova a saúde física em 	 que não se ali- 

mentam, não descansam (para sobreviver na sociedade brasi-

leira é preciso trabalhar muito), não têm horas de lazer, 

não têm moradia, transporte urbano, educação, assistência 

medica. Realmente esse é um papel por demais impossível de 

ser cumprido pela educação física. Como não cumpre com esse 

papel, a tendência seria sua extinção do meio escolar, mas o 

Estado providencialmente justifica sua permanência por abri-

gatoriedade respaldada legalmente. Esse discurso se baseia 

em outra premissa facilmente constatada. A educação física 

sempre foi identificada como fenômeno separado, autônomo em 

relação ao sistema educacional e a escola. é uma disciplina 

isolada que cuida do físico e não se integra com as demais. 

Os professores de educação física sempre têm uma sala sepa-

rada dos outros professores na escola, dão suas aulas em 

turno diferente das demais disciplinas, não participam de 

reunibes, conselhos de classe, ... A partir dai e considera-

da isolada tambm da sociedade, contexto histórico, relações 

de produção e de classe. 



Podemos observar que a educação física ainda hoje não 

se desligou de suas origens históricas determinantes E V M 

cumprindo seu papel ideológico de reprodução do 'status quo-

muito bem. Interessante è também identificar a ideologia (as 

idéias, representaçóes) que se configura a partir dessa prá- 

tica da educação física na sociedade - caráter conformista 

com sua origens. 

partir daí posso estabelecer alguns critérios da 

prática pedagógica assumida pela educação física. O primeiro 

deles se refere ao conteúdo. Este se limita aos movimentos 

estereotipados (analfabetismo do movimento - parece que os 

homens são capazes de executar somente um certo número de 

movimentos), esportes universais (olímpicos), estafetas, pe- 

quenos jogos competitivos. Ressalvo agora alguns problemas 

do esporte e da competição. O esporte recebe o caráter da 

performance ou melhor resultado (mais produção), cuja subli-

mação se dá na competição brutal e desumana. Inculca-se ini-

cialmente a ideologia de que todos são iguais (mesmo em re-

lação aos que comem mais ou que comem menos), tem as mesmas 

oportunidades (na aula e na vida), escamoteando-se o fato 

real e concreto que nem a todos são dadas as mesmas condi- 

çoes de vida. A partir do sucesso na competição consagrado 

com as medalhas, o indivíduo tem a possibilidade da ascensão 

social. Só se estabelece quem tem competência - essa também 

é a ideologia do esporte. Isso se dá a nível de bairro, ci- 

ci 
	

país, mundo. A supremacia do capitalismo sobre o so- 

cialismo e vice-versa, também procura se estabelecer pela 
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supremacia nos Jogos Olímpicos ou de caráter mundial (lutas 

ideológicas com que se armam as competiçóes esportivas). 

Se na ideologia desportiva a disciplina, a sub- 

missão - 	 - 
e o campeao encerram a realizaçao viva do homem tal 

como deseja o capitalismo e se a ideologia olímpica faz par-

te da universalidade aceita como bem comum para o conjunto 

da sociedade internacional, a ideologia dominante do esporte 

pode-se dizer que é inseparável da ideologia burguesa" (FER- 

REIRA, 	J.984, p. 46). O esporte veicula facilmente o consu- 

mismo, através de tudo que lhe pertence e é comercializável, 

pois o "uso do material esportivo da moda, bem .:orno o consu-

mo do gesto inovador construído por um atleta famoso podem 

tornar-se exemplos de despersonalização" (p. 48). 

Mas não são somente esses os conteúdos da educação 

física. Os anteriores estão ligados ao tecnicismo (concep. 4o 

pragmática) e os que vou apresentar agora, podem ser rela-

cionados com o humanismo (concepção idealista). São perti-

nentes principalmente à educação física infantil. São os 

conteúdos advindos da psicomotricidade como, por exemplo, 

orientação corporal, es,pacial e temporal. Partem da necessi-

dade infantil de criatividade, de movimento, de Perceber seu 

corpo que se movimenta no espaço e + .:.empo. Percebem a indivi-

sibilidade humana, considerando a criança como um todo. Es-

ses conteúdos quando ministrados tornaram-se passíveis de 

dois erros fundamentais. O primeiro deles se constata no fa-

to deles servirem de base, estarem em função do esporte per-

formance. Muito se propaga a necessidade de os atletas pos- 
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suírem um bom fundamento motriz para melhor desempenharem 

seus resultados. O segundo é que não contextualizam o indi-

víduo social e historicamente - determinado e determinante. 

Em função de que projeto político as crianças devem partici-

par das atividades psicomotoras? 

Os métodos empregados para veicular esses conteúdos 

ideologicamente determinados e -universais" são, no primeiro 

caso, 	diretivos, onde o professor, que sabe, é o centro do 

processo educatico. Na segunda tentativa, são empregados mé-

todos não-diretivos, o aluno (que possui necessidades indi-

viduais e experimentais) passa a ser o centro da aula. 

O método diretivo tem o caráter de dominação de um (o 

professor) sobre muitos (os alunos). O método não-diretivo 

tem o caráter da espontaneidade, liberdade e autopromoção 

individual. 	Dificilmente qii.estiona as relaçóes sociais ou 

quando o faz não busca o ato pedagógico político da trans-

formação (apesar de muitas vezer, usai esse discurso), basea-

do num projeto utópico de sociedade. Em ambos os casos, os 

conteUdos técnicos e os métodos técnicos não transparecem, 

não buscam uma qualidade de ação política. 

Voando agora para os cursos superiores de educação 

física, constato a ênfase á técnica e à desvalorização do pe-

dagógico-político. Os futuros professores tornam-se multo 

mais técnicos ou atletas do que professores. Questionar a 

qualidade politica da educação física é momento raro e quan-

do acontece o despreparo é tão grande, que não permite apro- 

fundar a quest 	Os conteUdos e a ciência do movimento, 



normalmente, 	se identificam como neutros, 	não-ideológicc.,s, 

apoLíticos, universais. 

RU IN (1987), elaborou um trabalho de dissertação sob 

o título -A formação política do professor de educação físi-

ca: uma visão gramsciana" e obteve concluses que comprovam 

nossa realidade universitária: na formação dos futuros pro-

fessores a teoria e a prática são dicotômicos, o professor 

deve servir de modelo ou ser reproduzido pelo aluno, a cor-

reção técnica do movimento do aluno é essencial na aula e na 

avaliação, a repetição mecânica de movimentos não tem valor 

social e não merece ser questionada, a formação profissional 

privilegia o polo técnico em detrimento do político, os con-

teUdos aprendidos devem ser passados integralmente para 

realidade escolar, além de muitas outras. Todas essas con-

clus'des me levam a acreditar que a educação física está mui-

to mais perto da ideologia do que da contra-ideologia. 

No entanto, ressalto que os elementos básicos sobre 

os quais se construiu a educação física foram o ser humano e 

movimento humano. O ser humano é intencional, agente e cons-

trutor de sua história e o movimento humano sempre será ple-

no de sentido e significação - tais elementos de cunho con-

ceptual são, em sua Ultima forma, ideologias. Por isso vale 

buscar, através de uma prática refletida, valores contra-

ideológicos tanto do homem como do seu movimento (ambos são 

inseparáveis), que contribuam para uma educação física que 

se manifesta pedagógica e politicamente em função de um pro-

jeto (utópico) maior de sociedade. 
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Para concluir, vale um redimensionamento do conceito 

de utopia, traduzindo-a como uma realidade ainda em projeto, 

mas possível de construção e não simplesmente como um sonho, 

imaginário, futurista. Utopia contrap6e o realismo responsá-

vel e é a liberdade subversiva do homem diante das injusti-

ças sociais, é uma força contraditória. "Utopia é considera-

da como o padrão de símbolos políticos cuja função no pro- 

cesso político é a de induzir mudanças fundamentais nos re-

lacionamentos ou práticas de poder, ao contrário de ideolo- 

gia cujo padrão de símbolos políticos servem para manter os 

padres de poder dados. Diferenciam-se em seus padr5es por-

que a ideologia é mito político que funciona para preservar 

a estrutura social, a utopia, para implantá-la" (Lasswel e 

Kaplan citados por MENDONÇA, 1985, P• 61). 

Portanto, o sinônimo idealista e pejorativo de utopia 

é desrticulador de uma mudança social. O pensamento utópico 

historicamente situado testemunha uma mudança da realidade, 

lembra que o possível existe e pode realizar-se e que é ne-

cessário ter esperança no futuro. 

A educação transformadora deve basear-se no pensamen-

to utópico que influencia: 

"a) como técnica intelectual - ajudando a pensar os 

problemas da transformação da realidade (a projeção ajudando 

a rever o presente); 

b) como exercício intelectual - desenvolvendo a capa-

cidade criadora do homem, como experiência mental de supera-

ção dos limites concretos impostos ao pensamento-  (Pierfe 
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Furter citado por CUNHA, 1985, P. 27). 

O pensamento utópico é pedagogicamente dialético, 

analisa criticamente o presente e projeta (não em sonho) um 

futuro visivelmente concreto. "Caberia a Mannheim o mérito 

de ter valorizado o caráter 'positivo, democrático e dinâmi-

co da utopia , demonstrando que ao ser projeto, contém ele-

mentos de transformação da realidade, por levar o homem 

desejar uma nova realidade-  (p. 27-8). 

A utopia não é alienante e exige uma prática que 

concretiza - engajamento numa ação transformadora. Constituí 

dentincia do presente e antincio do futuro, por isso a impor-

tância da consciência crítica. "Para mim o utópico não é o 

irrealizável, a utopia não é o idealismo, é a dialetização 

dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a es-

trutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. 

Por esta razão, a utopia é também compromisso histórico" 

(Fç'e-i.re citado por CUNHA, 1985, p. 28). "Para os utópicos, 

imaginação é uma função própria e constante do homem, que 

deve ser exercida a todo momento, na escola, na política, na 

vida amorosa" (GUARESCHI, 1986, p. 122). A realização utópi-

ca depende de nossa compreensão, operância e coragem. 



CAPÍTULO III - Os caminhos da investigação 

Este capítulo tem como objetivo descrever as açóes 

desenvolvidas no decorrer da realização da pesquisa, bem co-

mo elucidar as intençóes implícitas nas mesmas. Tais ações 

se orientaram segundo os pressupostos metoddlogicos concebi-

dos na elaboração do projeto de dissertação. Estes assim se 

designam porque o método é uma prática, é um caminho a ser 

construído na direção de algo e não um caminho rigidamente 

pré-construído. Visto que busca algo, introduz-se na mesma 

natureza do método o objeto a ser atingido, ou seja, é pre-

ciso levar em consideração a natureza do objeto que se quer 

conhecer, transformar e produzir. O método portanto, traz no 

seu bojo, na sua própria construção, a teoria do objeto ao 

qual ele se refere. "Por sua vez, toda teoria de objetos 

traz implícita uma determinada maneira de conceber a relação 

entre sujeito e objeto, traz implícita também uma relação de 

conhecimento" (PINTO, 19865  p. 19). 

Em outras palavras, o método implica em tr&s (amen-

sues dependentes: sequência de procedimentos, teoria do ob- 

45 
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jeto (teoria do objeto sobre a metodologia), teoria geral do 

conhecimento (concepção ou validez - base filosófica ou 

epistemólogica). Essa ditima dimensão influencia que tipo de 

teoria sobre o objeto será formulada ,sequência de procedi-

mentos, seleção e escolha de técnicas e instrumentos da me-

todologia. 

Considerando que a presente investigação pretende as-

sumir um caráter valorativamente inserido numa política de 

transformação e o esforço será empreendido no sentido de 

elaborar o conhecimento de aspectos da realidade que deverão 

servir para composição de soluçóes propostas aos seus pro-

blemas, busquei alternativas metodólogicas (adequadas a pes-

quisas educacionais) frente ao positivismo quantitativo. 

Constitui pesquisa qualitativa, segundo enfoque crítico-

participativo com visão histórico-dialética. Apóio-me em 

TRIVIklOS (1987,p 117), que enuncia a "dialética da realidade 

social que parte da necessidade de conhecer (através de per-

cepçóes, reflexão e intuição) a realidade para transformá-la 

em processos contextuais e dinãmicos complexos". A caracte-

rística de latenticidade e oculta do objeto ideologia requer 

procedimentos qualitativos. O mesmo autor salienta que 	a 

tendência de índole materialista dialética do emprego do en-

foque de análise de conteUdo apresentou-se quando surgiu com 

ênfase o estudo da ideologia e suas vinculaçóes com variá-

veis complexas da vida social, como os modos e relações de 

produção e as classes sociais e suas formaçóes históricas em 

determinadas sociedades" (p. 162). Espero com esta pesquisa, 
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que possui um tipo próprio de objetividade e validade con-

ceitual, contribuir decisivamente para o desenvolvimento do 

pensamento científico na área de educação física. 

Vale ressaltar algumas características da pesquisa 

qualitativa a serem consideradas e que norteiam seus proce-

dimentos, tais como: o ambiente natural, onde a pesquisa se 

realizará, constitui a fonte direta dos dados; descrição e 

reflexão profunda dos dados; privilégio ao processo investi-

gativo e não ao produto ou resultados; ênfase no significado 

que as pessoas conferem aos fenômenos; metodo indutivo para 

análise dos dados; flexibilidade da ação investigativa; pes-

quisador enquanto ser criador e inovador; etc. TRIVIgiOS 

(1987), elucida que a pesquisa qualitativa, com base no ma-

terialismo-dialético considera o contexto do fenômeno social 

estudado; privilegia a prática e o propósito transformador 

do conhecimento que se adquire da realidade social; tem como 

base o método dialético; assinala as causas e consequências 

dos problemas, suas contradiç6es, relaç6es, qualidades e 

realiza através da ação um processo de transformação da rea-

lidade que interessa. 

Fica claro portanto, que a pesquisa busca identifi-

car-se como ato político de dimensão social, atendendo o ca-

ráter dinâmico e dialético da realidade histórico-social. A 

interpretação e busca de significados da realidade a ser es-

tudadas segundo o ângulo qualitativo, receberá influência 

inevitável de minhas próprias concepçóes de homem e mundo 

que, com certeza, contribuirão para melhor "ver" esta reali- 
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Os aspectos acima considerados não invalidaram a pro-

posta séria de promoção da pesquisa segundo uma ação disci-

plinada e orientada por princípios e estratégias gerais. Os 

procedimentos utilizados mais frequentemente na pesquisa 

qualitativa como a "observação (...); a entrevista (...); e 

a análise documental (...). De qualquer maneira, utilizando 

técnicas mais tradicionais ou mais recentes, o rigor do tra-

balho científico deve continuar a ser o mesmo" (LUDKE e AN-

ORpá s  1986, p. 9). 

A pesquisa realizou-se em 10 (dez) escolas próprias 

do município de Aracaju e participaram da mesma 30 (trinta) 

professores de educação física desta rede de ensino, bem co-

mo 181 (cento e oitenta e um) alunos, 60 (sessenta) profes-

sores de outra áreas, 44 (quarenta e quatro) membros da 

equipe técnica e 12 (doze) diretores de escola. 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Educação 

Municipal, em 1988, as escolas próprias constituiam-se num 

total de 37 (trinta e sete) escolas, sendo que, portanto, as 

participantes representam cerca de 30% do total de escolas 

(ANEXO III). Os professores de educação física configuravam 

uni ndmero aproximado de 100 (cem), sendo que os participan- 

tes da pesquisa representam 30% da população total de pro- 

fessores da área. As escolas foram escolhidas aleatoriamsn-

te, apenas com a preocupação em atingir os vários bairros ca 

cidade. Participaram da pesquisa 05 (cinco) escolas da zona 

norte, 03 (três) da zona sul e 02 (duas) da zona zentrai. 
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Este critério se justifica na medida em que as populações. 

mais carentes se encontram na zona norte da cidade, bem como 

a maioria das escolas próprias do município se localizam 

nessa região. 

No dia 27 de abril de 1988 iniciei o trabalho direto 

de coleta de dados, que se estendeu até o dia 24 de novembro 

do mesmo ano. Foi escolhida aleatoriamente uma escola não 

própria da rede municipal a fim de se fazer a primeira expe-

riência de entrevista e observação. O objetivo era identifi-

car as rea4es da escola e de seus professores, meu compor-

tamento como pesquisadora e do planejamento para a realiza-

ção da pesquisa. 

A partir dessa primeira experiência, cujos resultados 

foram muito positivos e além das expectativas, pois sentia 

um certo medo e insegurança em "chegar" nas escolas e produ-

zir os espaços necessários para a realização da pesquisa. O 

ano de 1988 era bastante incerto politicamente, pois a en-

trada de um novo prefeito, consequentemente de um novo Se-

cretário da Educação municipal e outra política educacional, 

poderiam "fechar" o espaço de minha presença nas escolas. No 

entanto, essa fase foi superada com a autorização concedida 

pela Secretaria de Educação para que os dados fossem coleta-

dos nas escolas (ANEXO I e II). Isso foi articulado, Prolad-

sitaimentes  um dia antes da posse do prefeito interventor de 

Aracaju s a fim de que não surgissem problemas posteriormen-

te. 



Havia também o estigma do espírito corporativista dos 

professores em geral, que talvez constituísse um grande em-

pecilho. Poderia ser que muitos professores não me recebes- 

sem ou não concordassem em conversar comigo; devido as pro- 

Postas do grupo de trabalho, do qual era integrante na Se-

cretaria de Educação, concebidas em 1986, a maioria delas 

negadas pela categoria que se mostrava conservadora em rela-

ção ao poder público na área de educação, este com pensamen-

tos e açóes bastante progressistas. 

No entanto, tais estimativas não aconteceram na rea-

lidade vivenciada da pesquisa. Já nesta primeira escola, que 

por ser não própria, não participaria efetivamente da inves- 

tigação, somente no que concerne a testagem dos procedimen-

tos pensados anteriormente, a recepção foi calorosa e simpá-

tica. Muito ao contrário do que esperava m  as escolas estavam 

abertas a dialogar e a interagir comigo e com a pequisa. 

A partir da observação positiva do que aconteceu nes-

sa primeira escola não foi feita nenhuma modificação a ní- 

vel da metodologia a ser utilizada. Apenas foram detalhadas 

as açóes que se produziriam no decorrer da pesquisa. 

Considerando o critério da participação, privilegiado 

neste trabalho, houve uma preocupação e muito cuidado em re-

laço ao significado de minha presença nas escolas para co-

letar os dados necessários. Sempre tentei evitar aquela ima-

gem de "visita", procurando tornar-me "da casa", em graus 

variáveis, de acordo com as possibilidades que a escola me 

oferecia, segundo minhas implícitas reivindicaç6es. 
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Foram três as fases pelas quais passaram cada escola 

onde foram coletados os dados. No primeiro momento, a pre-

sença era espaçada e quase esporádica; no segundo momentos  o 

principal, a presença era diária e regular e finalmente no 

terceiro momento, procurava me afastar da 	bem deva- 

gar, diminuindo a regularidade da presença, até chegar a da-

ta em que me despedia de todos. Isto facilitou inclusive o 

cronograma das atividades, pois sempre que estava saindo de 

urna escola, podia iniciar a entrada em outra. Quando nesta 

última iniciava-se o período regular, então já havia con-

cluído os trabalhos na escola anterior. 

O primeiro dia era para manter os contatos iniciais, 

me apresentar, conversar com os professores e alunos sobre 

qualquer tipo de assuntos  conhecer as insta1aç6es da escola 

e um pouco de sua história. Havia sempre o cuidado de deixar 

gravador s  a pasta s  o caderno e materiais do gênero em ca-

sa. No máximo um bloquinho e um lapisinho dentro da bolsa. 

Procurava observar tudo que podias perguntava e fala-

va pouco, mas ouvia muito. Passado um dia, lá estava eu de 

novo, agora na hora do recreio para conhecer mais de perto 

os alunos, conversava com as cantineiras (sempre ganhei me-

renda), faxineiras' mães de alunos que porventura estivessem 

lá, vigias e todos que aparecessem. No segundo ou terceiro 

contato anotava os horários dos_professores e informaç6es 

necessárias para organizar a coleta dos dados naquela escola 

especifica. 
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Feito isso passava a escrever em casa, imediatamente 

após a estada na escola, todas as observaçOes e investiga-

ç'ões feitas, bem como um pequeno roteiro do que fazer nos 

próximos dias. Dessa forma orientava o trabalho, dia-a-dia, 

passo-a .passo 	fazendo, pensando e refazendo. Cada escola 

participante foi um mundo igual e diferente ao mesmo tempo. 

Os procedimentos utilizados +oram estrategias gerais 

que se aplicavam a todas, mas nem sempre da mesma forma, es- 

paÇO e tempo. Ás decisèSes eram tomadas de acordo com o 	li. 

SC mostrava mais favorável, na minha visão de pesquisadora, 

com a realidade concreta apresentada. 

Esgotadas as possibilidades do contato inicial e fei-

tas as primeiras observai3Oec, abria-se o espaço para a rea-

lização das entrevistas.íI entrevista foi o principal meio 

de coleta de materiais, constituindo-se enquanto processo de 

interação social. Seu caráter era semi-estruturai e o rotei-

ro da entrevista teve como ponto de partida questionamentos 

báS1COS 5  apoiados em teorias e informaç6es do fenômeno so-

ciai que interessam à pesquisa. 

Sobre a investigação que utiliza a entrevista semi-

estruturada, TRUJIOS (1987, p. 146), salienta que "desta 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 

seu pensamento e de suas experiências dentro do foco princi-

pal colocado pelo invesor- , começa a participar na ela-

boração do conteUdo da pesquisa". 

As entrevistas foram realizadas individual ou coletl-

~ente, na tentativa de aumentar a participaço do sujeito 
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como elemento do fazer científico. Realizavam-se no pr6prio 

local de trabalho (as escolas) dos entrevistados. O registro 

das entrevistas aconteceu através de um gravador e 41 (qua-

renta e uma) fitas cassete. O gravador utilizado era bem pe-

queno e se juntado a outros materiais sobre uma mesa, passa- 

is vezes, despercebido. Em algumas ocasi6es, senti cla-

ramente que constituiu um elemento inibidor, mas no desenro-

lar da entrevista esse desconforto se dissipava. Isto porque 

todas as entrevistas se realizaram num ambiente natural de 

conversas e diálogo entre pessoas envolvidas com as quest6es 

educacionais. 

Com o decorrer da realização das entrevistas ficou 

evidenciado que estas, quando coletivas, favoreciam maior 

quantidade e melhor qualidade dos dados coletados. Sempre 

que possível, organizava as entrevistas por grupo de profes-

sores de educação física, professores de outras áreas, mem-

bros da equipe técnica, alunos e diretores de escola. Dessa 

forma havia possibilidade de interação entre os membros do 

grupo, além da interação entre os membros com o entrevista-

dor, ampliando-se o universo participativo. 

Não havia uma ordem pré-determinada para a realização 

das entrevistas, entre os vários tipos de educadores, a se-

rem entrevistados. De acordo com a disponibilidade das pes-

soas o processo se desenrolava. A fim de atingir um número 

populacional representativo para a pesquisa, considerando os 

professores de educação física, o nUmero total desta catego-

ria em cada escola era envolvida com as entrevistas. Eme poma— 
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cas escolas participantes da pesquisa este objetivo não foi. 

atingido. Quando não, o motivo era o afastamento do profes-

sor de educação física da escola, ou por inadimplência, ou 

por qualquer outro motivo legal, tais como gravidez, candi-

daturas ao poder legislativo, cursos de aperfeiçoamento, 

etc. 

Os professores de outras áreas, membros da equipe 

técnica, alunos e diretores, eram convidados a participar o 

waor número possível destes, através de representantes dos 

turnos de funcionamento da escola. Em relação a diretores e 

membros da equipe técnica, o número total destes em cada es-

cola, geralmente, foi participante. Quanto aos professores 

de outras áreas e alunos, devido às dificuldades de disponi-

bilidade de horário, a representação foi menor. Estes últi-

mos'  participavam da entrevista nas horas de recreio e "ja-

nelas" que porventura haviam no horário do professor. Em al-

gumas escolas havia o oferecimento de retirar alguns alunos 

de sala para participarem da pesquisa. Quando ficava explí-

cito pela escola que isto não prejudicaria suas atividades 

acadêmicas, o oferecimento era aceito, o que permitia um 

contato mais tranquilo com os mesmos. 

O termo entrevista era evitado e todos eram convida-

dos a participar de uma conversa. Esta foi orientada sempre 

para a informalidade e empatia. Havia um roteiro não crono-

lógico para as entrevistas, possibilitando que o assunto in-

trodutório da conversa, lançado pelo participante, fosse 

aproveitado pelo entrevistador para gerar a primeira pergun- 
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ta. Criado o ambiente dialógico, este dltimo buscava nas 

respostas e consideraçUs do entrevistado um ponto de cone-

xo com outra questão a ser proposta ao grupo e assim suces-

sivamente. Eram promovidas "pontes" de assunto para assunto 

qUe se conectavam com a problemática maior a ser investiga-

da. 

Exemplo de um trecho de uma entrevista com uma pro-

iessora de educação física: 

Professora - "Eu acho importante que os meus alunos partici-
pem da aula de educação física. As vezes, eu deixo eles su-
gerirem as atividades, depois que eu já dei uma porção de-
las. Por exemplo: num mês onde eles aprenderam brincadeiras 
diferentes, exercícios, jogos, essas coisas que a gente dá 
na aula; mais ou menos no final do mês, eu redno os alunos e 
eles fazem a aula. Às vezes, eles fazem a aula s  outras 
zes, quando eu estou explicando alguma coisa, um dá uma su-
gestão de uma regra ... e eu aceito." 
- "Isso é uma maneira de eles participarem?!" 

Professora - 	Às vezes até demonstro uma coisa e eles 
dizem: 'Ah, professora, vamos fazer desse jeito que é me-
lhor?? ?  Eu digo: 'Ta, certo!' Ou, às vezes, eles vêm com al-
gumas brincadeiras que eles têm." 

- "Existe participação dos outros professores, do diretor 
ou das outras pessoas da escola nas atividades da educação 
física? De algum modo existe participação?" 
Professora - "Não, só quando tem, por exemplo, uma festa que 
já é uma coisa que estamos organizando juntos. Aí, sim, mas 
normalmente ..." 
E - "Eles têm conhecimento das tuas atividades?" 
Professora - "Não. Só o diretor, porque ele passa pela qua-
dra onde eu dou aula. O restante não. Eu andei conversando 
com a supervisora para encontrar uma forma de eu entrar em 
contato com as professoras; sobre o que elas estão dando na 
sala, para eu tentar adaptar na aula de educação física. Pe-
lo menos com a primeira série, mas isso ainda não vem a con-
tecendo. 
- "Além de ser professora de educação física nessa escola, 

que outras atividades você tem, de trabalho ou não trabalho? 
Do que é que você participa? De que outras atividades voce 
participa no seu dia-a-dia?" 
Professora - "Eu faço aula de dança, faço aula de dança todo 
dia." 
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A partir do ponto "participação dos alunos na aula' 

eu orientei as perguntas no sentido de investigar, em macro-

análise, a concepção e prática histórica do professor; sua 

participação e papel que vem cumprindo como cidadão e educa-

dor na sociedade. Incluindo neste caso, as possíveis articu-

laç6es entre as suas propostas concretas dentro da escola 

com as de fora da escola. 

Outra estratégia possível, era buscar na própria rea-

lidade das escolas municipais ou da escola específica onde 

acontecia a coleta de dados, através da observação, pontos 

introdutórios do diálogos  para se atingir a investigação 

pretendida. Dessa forma, a discussão se tornava fruto da 

própria reflexão e vivência do entrevistado, o que possibi-

litava um maior interresse em responder as perguntas; cujas 

problemáticas principais faziam parte de sua própria vida. O 

ambiente dialógico configurava-se na direção do concreto pa-

ra o abstrato. Visto que as pessoas apresentavam uma forte 

tendência em direção à micro-análise, predominando no dis-

curso as questiUnculas do dia-a-dia, tal forma dedutiva ma- 

em inUmeras ocasi5ess  era ao invés de despresti-

giada, através das intervenaes do entrevistador, canalizada 

no sentido indutivos  mesmo que o entrevistado não tomasse 

consciência plena do processo. 

Exemplo de um trecho de uma entrevista com um profes-

sor de educação física, que revela a estratégia acima refe—

renciada: 



- "Estive observando as crianças aqui no pátio e pude per-
ceber que elas se vestem muito mal, não são muito limpas, 
não têm calçado e têm condiç3es de vida muito ruins, de bai-
xa qualidade." 
Professor - "O nível delas é muito baixo, classe média bai-
xa. Eu acho, acredito que são pobres." 

,.. "Por que você acha que elas são pobres? Por que você 
acha que os seus alunos, do ponto de vista material, são po-
bres?" 
Professor - "Por quê?Mas pobre neste ponto de vista que você 
está falando, não é? Eu acho que já nasceram assim. Já nas-
ceram numa família pobre. Aí vai depender delas desenvolve-
rem ou melhorarem. Não sei... porque já nasceram de família 
pobre." 
- "Por que existem essas famílias pobres?" 

Professor - "Por quê? Por causa da política, viu, do gover-
no! Eu acho que é por causa disso. Por causa dos ricos é que 
existem os pobres. F., eu acho que é." 

- "Eu não não te conheço pessoalmente, mas pela tua forma-
ção como professor de educação física, você deve ter um ní-
vel de vida um pouco melhor do que essas crianças, não é 
mesmo?! Então, dá para perceber que existem vários níveis de 
vida na nossa sociedade, que a gente poderia chamar de clas-
ses sociais. Por que é que existem essas diferenças, essas 
classes sociais? Você acha que elas devem existir?" 
Professor - "Essa diferença ...? Eu acho ... não sei,não. Eu 
sei que alguma coisa impôs isso antes esse negócio de que 
'rico é rico'e 'pobre é pobre'. Eu acho que começou desde os 
séculos passados, há muito tempo que já vem essa história de 
classe pobre, média e rica. Desde a colonização do país que 
já trouxeram os negros para servir de escravos e construir o 
Bras1. 1 1 assim, não é?! Aí ... não sei!" 

- "E como você julga a atuação do governo na nossa socie-
dade?" 
Professor - "Eu não sei, não entendo de política, não." 

- "Mas você faz um julgamento5 você disse que as crianças 
sào pobres por causa da política s  não é?!" 
Professor - "Éi mais ou menos." 
- "Então, você já tem uma idéia, um julgamento a esse res-

peito. Você vê com bons olhos a atuação do governo?" 
Professor - "Em certas coisas. Em outras eu acho... Eu não 
sei nem como explicar, sabe?! Eu acho que eles deveriam 
abrir mais... deveriam construir mais escolas, fazer mais 
creches, dar mais apoio. A gente só houve falar, mas não vê 
na prática." 

- "Você disse que o modelo de sociedade que nós temos ho-
je, já existe a muito tempo e ele é assim devido, exatamen-
te, a essas situaçóes históricas anteriores. Você acha que 
ele deve ser perpetuado? Como você espera que seja o futuro 
da sociedade?" 
Professor - "Não acho que deve continuar sendo assim. Eu es-
pero que acabe com os pobres e fique uma classe, não digo 
assim de só um tipo de classe, mas que exista uma coisa 
mais... n'áo sei... que o povo tenha mais condiçóes, mele oes 
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pobres se sobressaiam um pouco mais desse buraco negro que 
eles cairam. A gente sente que existe muita miséria. é is-
so." 

Durante as entrevistas as perguntas formuladas foram 

predominantemente explicativas ou causais, pois estas podem 

melhor contribuir e significar processo de conscientização. 

No entanto, perguntas hipotéticas ou avaliativas também fo-

ram formuladas. 

COM O objetivo de conhecer as ideologias ou concep-

4es dos professores e alunos participantes e fazer, poste-

riormente, uma discussão acerca do significado de tais ideo-

logias para a práxis educacional nas escolas municipais de 

Aracaju, foi elaborado um roteiro norteador para as entre-

vistas, que possui três campos de abrangência: concepção de 

sociedades  de história e de educação e educação física. O 

roteiro constituiu-se dos seguintes aspectos: O que os pro-

fessores pensam sobre: 

As condições de vida na sociedade brasileira. 

- Ás classes sociais. 

- O Estado. 

A vida individual e coletiva. 

Atual situação da sociedade brasileira. 

- Futuro da sociedade brasileira. 

Participação. 



Seu papel na escola, sociedade,- 

Educação física. 

Importância da educação física. 

Consciência política. 

Currículo e planejamento. 

- Papel da escola na sociedade. 

Suas próprias concepçóes ou ideologias. 

- A ideologia dominante. 

Coerência praxiológica. 

A partir desse roteiro, posso apresentar algumas per-

guntas-sugestão que foram utilizadas nas entrevistas e que 

sofreram modificaçóess dado o caráter semi-estrutural pre-

tendido às mesmas. São elas: 

A que se deve, segundo seu ponto de vista, o fato de seus 

alunos não terem condiçóes de vida satisfatória? 

Você diz que pertence à classe média. Existem outras clas-

ses sociais? Por que elas existem? 

Como você julga a atuação do governo na sociedade brasi-

leira? 

O que você espera da vida? 

- Como você acredita que deveria ser a nossa sociedade? 
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Como julga a pouca participação dos professores de educa-

ção física para elaboração do currículo de sua área para 

nossas escolas? 

Enquanto educador, você tem possibilidades de participação 

no processo histórico de uma sociedade? Existem limitaçóes 

para a sua participação? Quais? 

Como você vê a sua atuação, enquanto educador, para melho-

rar as condiçóes de vida de seus alunos? 

Como você pode atuar para que a sociedade se transforme? 

- Você acha que pode contribuir na mudança da sociedade ou 

do sistema educacional? Como? 

Quem é o culpado pelo fato de nossa educação se encontrar 

num processo de decadência - o governo ou o professor? Por 

quê? 

Quais suas outras atividades diárias'  além de trabalhar 

nessa escola? Do que você participa no seu dia-a-dia? 

- Na sua opinião, o que é educação física? Como vai a educa-

4o física no país? 

Qual a utilidade da educação física, enquanto disciplina 

curricular? 

- Como deveria ser a educação física? 

- Você planeja as suas aulas? quais os procedimentos que vo-

cê utiliza para fazê-lo? 

Qual a sua opinião a respeito da educação física? 

- Como você vê o esporte, as atividades competitivas...? 

Qual a sua opinião a respeito dos Jogos da Primavera? 
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- Como é o relacionamento profissional!, entre os professores 

de educação física e o corpo docente da escola? 

Vale ressaltar, no entanto, que as reais perguntas 

formuladas constituem uma gama imensa de ínformaç6es, invia-

vel de ser aqui transcrita no seu todo. O acesso a elas se 

dará, principalmente, na apresentação e análise dos dados 

coletados, capítulos seguintes desta dissertação. 

No caso dos professores de educação física, a princi-

pal categoria de participantes da pesquisa, as entrevistas 

foram mais longas'  evidenciando os três campos de abrangên-

cia citados anteriormente. Em relação aos professores de ou-

tras áreas, membros da equipe técnica, diretores e alunos, a 

entrevista se resumia no que concerne à concepção destes 

participantes acerca da educação física, o que diminuía con-

sideravelmente o tempo da conversa. As principais perguntas 

propostas eram as seguintes: 

Qual a sua opinião a respeito da importância da educação 

f.ísica s  enquanto disciplina curricular, para os alunos da 

escola? 

- Como você vê o esporte e as atividades competitivas? 

- Qual a sua opinião a respeito dos Jogos da Primavera? 
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- Como é o seu relacionamento profissional com os ip----T,E:-

res de educação f-isica? 

Quando os entrevistados eram os alunos da escola s esta 

intima pergunta abordava sobre o tipo de relação professor-

aluno nas aulas de educação física. Neste caso também, antes 

de perguntar a importância destas aulas, os alunos eram 

questinados sobre os conteúdos e atividades vivenciadas na 

educação física:: 

Yocês têm aula de educação física? 

- O que vocês fazem nas aulas de educação física? 

Vocês gostam das atividades? 

Uocês gostariam que tivessem quais tipos de atividades na 

aula? 

E o professor? Yoces conversam com ele? Sobre o qu&? 

Na opinião de vocês, o que falta na escola para que a edu- 

cação física seja melhor? 

Havia necessidade de simplificar a linguagem dirIglda 

aos alunos, principalmente com as crianças e pré-adolescen- 



tes. Por outro lado, a linguagem que os alunos apresentaram, 

normalmente, foi muito reduzida e com pouco desenvolvimento 

das idéias, o que exigia do entrevistador muita habilidade 

no sentido de tentar obter as informaçóes desejadas. 

No caso dos alunos, sempre tornava o gravador um ele-

mento o mais discreto possível. Segurava na mão disfarçada-

mente ou colocava sobre a bolsa no colo e quando as crianças 

perguntavam o que era aquilo, dizia ser um rádio. Essa foi a 

estratégia inicial, modificada posteriormente, através da 

sugestão de uma professora durante a entrevista com ela. A 

professora argumentou que as crianças e alunos em geral se 

sentiriam bastante estimuladas a ter um desenvolvimento 

maior no diálogo, caso pudessem, depois da entrevista, escu-

tar sua voz no gravador. 

Resolvi tentar a proposta na prática da entrevista, o 

que significou um avanço deste procedimento, no que se refe-

re aos alunos. Passei a manusear o gravador naturalmente, 

sem tentar evidenciá-lo, mas sem, contudo, tentar escondê-

lo. Quando surgia o interesse pelo gravador, então colocava 

que estava gravando a conversa e que no final todos poderiam 

ouvir sua própria voz. Era um momento excitante para os alu-

nos detectarem na fita cassete gravada, qual era a sua voz, 

qual a de seus colegas e qual era a minha voz. Eles adora- 

Esse tipo de orientação para a entrevista 	com os 

alunos fez com que sua participação aumentasse em todos os 

sentidos. Evidencia também que a participação dos envolvidos 



com a pesquisa aconteceu, além do nível de conteUdo, nas 

questóes'metodológicass  através da vivência de uma professo-

ra que conhecia muito bem as reacóes e expectativas dos seus 

alunos. 

Apesar de que no in.icio havia feito um planejamento 

metodológico da pesquisa, orientando-a segundo uma concepção 

determinada e três procedimentos básicos: entrevista, obser-

vação e análise documentai, o detalhamento desta "arquitetu-

ra" foi se delineando no decorrer do caminho da investiga-

ção. Isso permitiu maior participação dos professores e alu-

nos envolvidos com a pesquisa, como demostram alguns exem-

plos citados anteriormente. 

Foi dessa forma também, que se tormou possivel haver 

uma forte interação entre os procedimentos adotados. Durante 

as entrevistas, as manifestaçóes não se resumiam ao discur-

so, muitas delas foram detectadas através de observaçóes. 

Eram estas também que serviam de base para muitas das per-

guntas formuladas e, por sua vez, as respostas abriam o uni-

verso a ser observado. Eram citados, durante as entrevistas, 

aspectos da realidade antes desprezados pela observação, que 

passavam, então, a merecer um exame mais aprofundado. 

Numa das tíltimas escolas gerou-se uma situação antes 

não contemplada durante o processo. Após a realização da en-

trevista com o professor de educação física, iniciou-se a 

hora do recreio. As professoras de classe foram chamadas por 

RI im, a fim de que pudéssemos conversar. Sentaram-se ao redor 

da mesa, na sala da equipe técnica e para minha surpresa, o 
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professor de educação física ficou ali também sentado. Ate 

aquele momento não havia realizado nenhuma entrevista onde 

estivessem presentes, ao mesmo tempo, representantes das vá-

rias categorias envolvidas. Minha intuição não permitiu que 

eu solicitasse ao professor de educação física para se reti-

rar e iniciei a entrevista com os professores de outras 

áreas com a presença deste. 

Foi uma das conversas mais ricas que tivemos em todas 

as escolas. Permitiu que se abrisse amplamente o espaço no 

sentido da construção de soluç6es para a vida escolar, indo 

muito além do simples diagnóstico. Afinal, aquele professor 

de educação física decidiu não apenas ficar presentes  mas 

interagir em conjunto, no desenrolar da entrevista. 

Apesar de que isso aconteceu em somente uma escola s  

poderiam ser questionados os resultados dessa entrevista 

atípica, com interferências não existentes nas demais. No 

entanto, vale salientar, que a própria pesquisa participan-

te, privilegia o processo investigativo e não o produto ou 

resultados. Esta se constrói no sentido da transformação da 

realidade, que sem dúvida é um processo dialético, onde os 

resultados sofrem constantemente alteraçi'5es e portanto, per-

dem valorativamente em relação ao processo, inserindo-se no 

mesmo que é a propria vida humana. 

Fazer e aplicar uma entrevista com 	professores e 

alunos de uma escola, não é simplesmente convida-los a sen-

tar ao redor de uma mesa e começar a formular peuntas. É 

muito mais do que isso, principalmente q'an:1:e pretende 
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interferir na realidade. li preciso estar atento a tudo, to-

mar decisiiSes inesperadas e agir de modo que esse processo 

passe despercebido, a fim de não criar excesso de expectati-

va, gerando um ambiente natural e espontâneo. Por este moti-

vo, o caminho metodológico não foi pré-determinado em todas 

as suas nuanças, foi sendo também encontrado no decorrer da 

realização da pesquisa, o que o torna igualmente um conteUdo 

de investigação. 

Ainda sobre as entrevistas, normalmente ao final des-

tas, abria um espaço para o entrevistado dizer o que consi-

derasse importante, complementar algumas respostas ou mesmo 

abordar outros assuntos que desejasse - "Você gostaria de 

falar mais alguma coisa ou complementar algum aspecto que 

considera importar~g "Você gostaria de perguntar alguma 

coisa para mim?". De acordo com as respostas apresentadas, a 

entrevista continuava seu curso, caso houvessem pontos im-

portantes a serem desenvolvidos, ou então terminava com esta 

pergunta aberta. 

Após a realização da maioria das entrevistas em uma 

dada escola, iniciava-se a terceira fase pela qual esta pas-

saria, nesse processo de coleta de dados - a fase de meu 

afastamento gradual da escola. Já no final da segunda fase e 

durante a terceira fase, a preocupação principal era gerar 

espaços de construção, segundo as necessidades especificas 

de cada uma delas, onde a interferência na realidade aconte-

ceu com mais ênfase. 
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Constatou-se que na grande maioria das escolas, há um 

afastamento profissional entre professores de educação físi-

ca e o restante do corpo docente. Por vezes, a equipe técni-

ca sentindo-se responsável pela criação de uma maior articu-

lação entre esses professores, inclusive dela própria com os 

professores de educação física, solicitava sugest6es e pro-

postas nesse sentido. Marcávamos um encontro para discutir 

tal problemática e minha participação se dava ao nível de 

que a própria escola encontrasse suas soluç6es. Conversáva-

mos, discutíamos as causas do problema, suas consequências, 

artícula4es com outros problemas e eu perguntava: "Como vo-

cês pensam que esta questão pode ser resolvida?"; "Por onde 

vocês podem começar?" Realmente também dava algumas suges-

t6es, mas sempre estimulando o diálogo no sentido de ques-

tionar a viabilidade das propostas, para a realidade daquela 

escola. 

Numa ocasião encontrei um diretor bastante preocupado 

com a evasão dos alunos na aula de educação física, pois es-

ta vinha acontecendo em horário contrário ao das demais dis-

ciplinas. A maioria dos alunos das escolas pdblicas estudam 

num período e no outro trabalham para ajudar em casa, o que 

os impossibilita de estar na escola duas vezes no mesmo dia. 

Ele me perguntou: "Como você acha que essas crianças podem 

ter acesso à educação física?". A discussão se iniciavas  

chamávamos a equipe técnicas o professor de educação física, 

a fim de se encontrar soluaes. 
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Foram inúmeras as situaçes que se apresentaram e não 

perdia nenhuma oprtunidade para interferir mais diretamente 

no concreto, pois as entrevistas permitiam no máximo um pro-

cesso de conscientização, o que também é muito importante. 

Foram vários aqueles professores de educação física 

que estimulados com a minha presença solicitavam indicaç6es 

de bibliografia e inclusive empréstimo de livros para tentar 

organizar um planejamento de suas aulas. Isto nunca foi ne-

gado e sempre que possível, emprestava os próprios livros. 

Depois o professor me mostrava o planejamento, pedia que 

desse minha opinião sobre o que havia escrito e assim por 

diante foi um trabalho de "formiguinha", mas apresentou al-

guns resultados positivos. 

Durante o meu afastamento da escola, assumi o compro-

misso de que esta teria acesso à pesquisa, quando concluída 

e que portanto, eu voltaria para apresentar e analisar con-

juntamente os resultados obtidos. 

Em relação ao procedimento da observação, enquanto 

processo investigativo, ocorreu em todos os momento do tra-

balho. Realizou-se segundo o interesse de conhecer o conteú-

do latente e ideológico das práticas educacionais. Foram 

feitas anotaç6es de campo e reflexivas, com &n fase nestas 

últimas,que em conjunto com as entrevistas e análise docu-

mental, serão manifestadas na apresentação e análise dos da-

dos coletados. 

Há de se considerar que ideologias não são observa-

veis alem de suas manifesta4es práticas. Por este motivo, 



as observaçóes.foram livres e assistemáticas no sentido cro-

nológico. Nos períodos entre as entrevistas, espera pelos 

professores, convivência geral nas escolas, ... pude apro-

veitar para observar como acontece a vida na escola, 

acontece a educação física. Procurei captar aspectos de re-

levância, que contribuem na interpretação das ideologias. 

Foram muitos os aspectos importantes que apareceram à minha 

frente. 

Ao contrário do exposto no projeto de dissertação - a 

observação "não pretende ocupar papel de destaque na pesqui-

sa" ( p. 42)5  tal procedimento foi a base e o fundamento me-

todólogico da investigação. Sem a observação ficaria muito 

difícil desenvolver a pesquisa de modo participativo e esta 

teve um papel importante durante todo o processo. Do mesmo 

modo que atuava observando a escola como um todo, tenho 

consci&ncia de que também fui muito observada. Segundo o in-

teresse que gerava, através de minhas açóes, o comportamento 

receptivo dos participantes foi singular para cada caso, in-

do de uma escala mínima de um relacionamento profissional 

sem muito compromisso, mas com simpatia e respeito; até uma 

escala máxima onde eram abertos espaços de interferência na 

realidade. 

Em algumas escolas ou era convidada a participar das 

reuni6es de Conselho de Professores, órgão que toma as deci-

sues a respeito dos assuntos escolares, a partir dos quais o 

diretor exerce sua função administrativa. Dele participam 

todos os professores e estar presentes nessas reuniões, Si- 
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nificava participar da intimidade da escola. Foram momentos 

muito importantes de coleta de dados através da observação. 

Também participei de outros tipos de reuniesa  mas essas do 

Conselho de Professores eram as mais importantes. 

Uma das qualidades significativas da observação é que 

a mesma orientava os procedimentos da investigação a serem 

desenvolvidos. Através da observação e de seus indicativos, 

tomava as decisOes necessárias durante o caminho metodol6gi- 

co. No início era preciso estar atenta a tudo 	erar crité- 

rios de interferência e com um pequeno roteiro ir trabalhan-

do dia-a-diaa  vivendo e aprendendo. A observação ensinava o 

que fazer e o que não fazer. A intensidade da observação era 

forte nos primeiros dias e gradualmente abria espaçosa  ten-

tando equilibrar-se com as entrevistas e com o processo de 

interferência na realidade escolar. Mas esteve presente do 

início ao fim, orientando os avanços e recuos de meus passos 

nas escolas. 

Quando das entrevistas com os professores de educacão 

física, sempre perguntava se estes planejavam suas aulas 

quais os procedimentos utilizados para tal. Caso a resposta 

fosse afirmativaa  solicitava que me fosse emprestado o pla-

nejamento de educação física, explicando que o mesmo contri-

buiria enquanto objeto de análise para pesquisa. Estes docu-

mentos foram xerografados para posteriormente serem analisa-

dos. 

A pretendida análise documental tem por objetivo com- 

plementar os dados obtidos através das entrevistas e da ob- 
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servação, apontando novos aspectos da realidade pesquisada. 

Foram considerados o currículo de educação física para as 

escolas municipais de Aracaju e os planos de curso desta 

área, que por ventura algumas escolas possuiam. 

A análise se baseou em três dimensóes: pré-análise - 

organização do material; descrição analítica - estudo apro-

fundado orientado pelas referências teóricas; interpretação 

referencial - reflexão buscando as propostas básicas de 

transformação. 

Foi interpretado e analisado não somente o conteúdo 

manifesto dos documentos, de caráter dinâmico, estrutural e 

histórico. Mas também e principalmente o conteddo latente, a 

fim de explorar e descobrir as ideologias que norteiam os 

documentos. 

A análise documental aconteceu com mais profundidade 

após a vivência nas escolas. Não foi possível analisar os 

currículos durante o período de coleta direta de dados na 

escola s  principalmente por falta de tempo. Devido a este fa-

to, a maior contribuição do procedimento metodológico acima 

referenciado, será na apresentação e análise dos dados cole-

tados, bem como nos consequentes resultados obtidos. 

No dia 24 de novembro de 1989 foi organizada uma 

reunião com todos os professores de educação física partici-

pantes da pesquisa. Esta realizou-se em uma das escolas mu-

nicipais e tinha como objetivo principal discutir o que se 

pretende com a realização da pesquisa, bem como refletir as 

entrevistas e observaç6es elaboradas; criando um primpeir 
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espaço para a comunicaco do conhecimento produzido. Os pro—

fessores foram avisados da reuni.ão, através de uma carta en- 

dereçada à sua resid&ncia e por ocasio das entrevistas já 

foram avisados de que haveria esta reunio (ANEXO V). 

Durante a mesma foram apresentados os aspectos prin-

cipais do trabalho que vinha sendo elaborado, os resultados 

da pré-análise sobre os dados coletados nas escolas, bem co-

mo foram sugeridas propostas pelos próprios professores pre-

sentes, no que se refere à continuidade do trabalho de pes- 

quisa e 	maneiras pelas quais seria possível articular o 

acesso das escolas municipais ao mesmo. Nos próximos capítu-

los serao apresentados, com mais detalhes, OS resultados 

dessa reunio, que foi também um momento muito importante do 

processo metmlológic 

A título de obter critérios de referéncia, em todas 

as escolas visitadas, foram anotadas, através de uma ficha- 

padrão, 	informac'óes indicativas de suas características es- 

pecíficas, tais como endereços  número de professores, número 

de alunos, número de turmas em funcionamento, material dis-

ponível para a educaço física, instalaçes físicas da esco-

la e várias outras informaç5es que podem ser constatadas nas 

prprias fichas que contém as informaaes de cada escola 

(ANEXO TY). 

Com o mesmo objetivo referencial, durante as entre— 

vi,stas 	foi solicitado que cada professor enunciasse o seu 

tempo de serviço e, no caso dos alunos, sua idade. Visto que 

os professores de educa4o física seriam convidados a parti- 



cipar de uma reunião posterior, foram também anotados SEUS 

endereços, a fim de que a correspondência pudesse ser reme-

tida. Vaie salientar que as entrevistas foram realizadas em 

caráter de anonimato, sem que nenhum participante necessi-

tasse se identificar, o que possibilitava uma maior liberda-

de para o discurso durante a conversa. 

Os dados coletados através de entrevistas, documentos 

e observaç6es formarão um grande corpo, com tendência a se 

complementar. Para análise dos mesmos, foi promovido um con-

fronto entre eles, evidências, informaç6es coletadas sobre o 

assunto e conhecimento teórico acumulado a respeito dele. 

Procurei-  interpretar os dados e dando-lhes significação. 

Importante ressaltar que o período de coleta de dados 

também foi de análise desses dados, o que permitiu a retroa-

limentação dos procedimentos utilizados constantemente, bem 

como a elaboração de categorias descritivas. Dessa forma foi 

possível desenvolver a investigação segundo uma interação 

dinmica entre coleta e análise dos dados. 

O método dialético cumpre papel fundamentai nesta fa-

se da pesquisa - análise dos dados, possibilitando o apro-

fundamento da reflexão sobre a realidade do fenômeno social, 

com todas as suas contradiç6ess  dinamismo e rela4es. 

Os resultados serão apresentados segundo suas condi-

çêies de coerência s  consistência, originalidade e objet iva- 

ço 	Á análise interpretativa dos mesmos ocorrerá com base 

na fundamentação teórica, bem como na experiência pessoal do 

investigador. 



2a. PARTE 

CAPíTULO 1 - Referencial histórico da educação física es-

colar em Aracaju 

Neste capítulo serão apresentadas algumas referências 

históricas e contextuais sobre a educação física nas escolas 

municipais de Aracaju, relevantes para a compreensão da rea-

lidade onde efetivou-se a presente pesquisa. Em primeiro 

plano, vale manifestar depoimentos de professores que espon- 

taneamente, durante as entrevistas, fizeram menção sobre o 

trabalho desenvolvido na Secretaria da Educação em 1986, o 

qual resultou no "Plano diretor para a educação física nas 

escolas da rede municipal de Aracaju". 

Entrevista realizada com um vice-diretor de escola 

(10 anos de magistério): 

Vi) - "a gente vê muito desestímulo dos professores de educa-
4o física e também muita reclamação da falta de apoio da 
Secretaria de Educação. Eles não têm nada para trabalhar. 
material nenhum e nessa escola nem local para dar suas ~- 

UM! 
~ao ~O 
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las. 
Teve uma época que eu respondi até um questionário. 

Veio um rapaz da Secretaria e... perguntando quantas turmas 
e não sei o quê mais, quantos professores... E o rapaz foi 
até professor da gente, foi meu colega. Então, eu perguntei 
a ele: 'E agora, professor, como é? Vem mesmo o material? 
Ele respondeu: 'Ah, o negócio está diferente, realmente vem 
o material. O pessoal, a Secretaria, está dando estímulo pa-
ra a educação física! Foi uma época que, me parace, balan-
cou um pouco, sabe! Houve até um seminário..." 
E - Em que época foi isso? 
VD 	"Foi na época de Jorge Carvalho. Parece que houve um 
apertozínho lá e o pessoal se balançou. Ainda coisa que nun- 
ca houve, foi reunião de professores de educação física com 
outros professores e diretores. E nessa época houve, enten-
deu?! Então o negócio foi melhorando e a gente pôde tomar 
consciência, sentir a pobreza em que os professores de edu-
cação física têm de trabalhar, sabe?! é muito difícil para 
eles." 

Entrevista realizada com um dirigente educacional, 

membro da Secretaria de Educação do Município (3 anos de ma-

gistério municipal): 

DE - "Como eu sou da Secretaria e estava na Secretaria, eu 
tenho conhecimento da tentativa que a Secretaria de Educação 
do Município fez em termos de Departamento de Ensino, para 
mudar a orientação da educação física. Quer dizer, não seria 
necessária uma Divisão de Educação Física, mas seria neces-
sária a presença de um professor de educação física dentro 
das equipes de pré-escolar, de J.2 grau e de 22 grau. Esse 
professor iria trabalhar junto com os demais professores e 
iria trabalhar sobretudo uma nova visão de educação física. 
Isso na época de Jorge Carvalho e antes Iara Maria Campeio 
Lima sair, que o substitui, pois com a atual intervenção na 
Prefeitura, tudo isso veio abaixo. 

Tudo mudou! Inclusive, como pessoa daqui da Secreta-
ria, eu sinto o seguinte: lamentavelmente a Secretaria per-
deu em termos de recursos humanos. Perdendo recurso humano, 
ela perdeu o espaço de garantir a efetivação da proposta que 
estava tentando desenvolver. No momento em que a gente ficou 
sem o recurso humano, que foi acontecendo gradativamente, 
quando vocês... com todas as dificuldades que surgiram__ 
Isso, de certa forma, contribuiu para que a intervenção ti-
vesse o espaço de não deixar que nada acontecesse. Porque se 
tivesse um grupo aqui, teria acontecido alguma coisa_ has 
não teve o grupo para defender o espaço." 



Entrevista realizada com dois professores de educaçae 

física em conjunto (Prof. EF í com 12 anos de magistério e 

Prof. EF 2 com 

 

1.4 anos de magistério). 

Prof. 	EF J. - "A maior dificuldade da gente é de 4a.  
série." 
Prof. EF 2 - "FL exato." 
Prof. EF i - "Porque a gente quer trabalhar junto com os 
professores de sala e não estamos conseguindo. Da ia. a 4:. 
série, tudo bem!" 
Prof. EF 2 - "Porque quando você chega da 5a série em dian- 
te... 	e agora até a própria 4. série; porque com o advento 
dos Jogos Infantis do Estado, já começa na 4a. série. O pes-
soal só se preocupa em treinamentos para jogos, para compe-
tiçes. Eu não sou contra competiç5es esportivas, absoluta-
mente. Agora, tem que existir um outro lado, que absoluta-
mente você só encontra no município, porque no Estado..." 
Prof. 	"No município, a cabeça do pessoal está bem mu- 
dada." 
Prof. EF 2 - No Estado, você só encontra professores de 
treinamento. Só, somente só!" 
Prof. EF I. - "Técnicos, somente." 

que você acha que a cabeça do professor do município 
está bem mudada?" 
Prof. 	EF I. - "Ah, o município mudou muito a minha cabeça. A 
partir daquele IQ Encontro dos Professores de Educação F 
ca, 	entendeu? Com Lino Castellani Filho... me conscientizou 
assim de muita coisa. Não que eu tenha me arrependido do que 
fiz. 	Porque a gente... eu trabalhei dez anos no Presidente 
Vargas. Esse Encontro me mostrou outras op4es. Deu abertura 
para conhecer muita coisa que você pode fazer nas escolas." 
Prof. EF 2 - "é:., justamente, a gente estava atrelado a uma 
C oisa que só se pensava em Jogos." 
Prof. EF J. - "Você era cobrado. Se você não trabalhasse com 
aquilo você saia da escola. Você ia, de castigo, para Areia 
Branca. Ia para lá de castigo! E você era afastado da escola 
por causa disso". 
Prof. EF 2 - "Então, eu acho que a Secretaria deveria promo-
ver mais cursos, entregar a verba realmente para a educação 
Não ficar somente naquela argumentação." 
Prof. EF i - "Até hoje, no Estado, se você não treinar, vocé 
é marginalizado, você não fica mais naquela escola.- 
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Por mais de uma década, a educação física nas escolas 

municipais de Aracaju foi, quase completamente, substituida 

pela prática do desporto de performance. Aos professores de 

educação física cabia a competência de técnicos esportivos e 

formação de equipes representativas para os Jogos da Pri-

mavera e similares. Quando se tratava de educação física pa-

ra o iQ grau menor, esta também tinha seus objetivos atrela-

dos á formação física dos futuros atletas. 

o "Plano diretor para a educação física nas escolas 

da rede municipal de Aracaju-, o documento elaborado em 

1906. revela: a -aula de educação física tem sido traduzida 

atualmente como atividade desportiva. A maneira discrimina-

tória, mecanizada, pronta e seletiva como tem sido encami-

nhada essa atividade desportiva, tem empobrecido cada vez 

mais nossa área de atuação, bem como o processo educacional 

como um todo. A atividade corporal tem se constituído um fim 

em si mesma, com objetivos exteriores ao corpo. A cialm:-“,,:tição 

violenta, a medalha, a perfomance tem obscurecido o verda-

deiro papel da educação física" (p. 6). 

A realidade municipal de Aracaju, se identificava com 

a própria realidade nacional. A educação física se encontra-

va impregnada dos valores tecnicistas, cujos frutos são mui-

to bem utilizados pelo poder dominante no sentido da manu-

tenção do a!: atuaquo-. A tendência que prevalecia era a 1:1,7 

biologização que -caracteriza-se por reduzir o estudo da 

compreensão e explicação do movimento apenas a seu aspecto 

biológico, 	dissociando-o (...) dos demais aspectos que ca- 
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racterizam o movimento humano, antropologicamnete considera-

do. Tal s reducionismo biológico configura-se na ênfase exa-

cerbada às questbes afetas à performance esportiva, à cor-

respondente na Educação Física, à ordem da produtividade, 

eficiência e eficácia, inerente ao modelo de sociedade na 

qual a brasileira encontra identificação (...)" (CASTELLANI 

FILHO, p. 217-8, 1988). 

O Plano Diretor foi resultado de um ano de trabalho e 

vivência, na Secretaria de Educação, de um grupo de sete 

professores de educação física: Thais Mansur da Costa Lima, 

Vera Martha Menezes Nunes, Raimundo Modesto de Souza, Ingrid 

Dittrich Wiggers, Célia Maria da Costa Pinto, Jorge Luis 

Trintade Santos e Amarílio Ferreira Neto. Esse grupo foi 

convidado, no início de 1986, pelo então Secretário da Edu-

cação, Jorge Carvalho do Nascimento, a repensar e direcionar 

a prática da educação física escolar, segundo uma proposta 

mais ampla de educação, a qual a própria Secretaria passava 

a se comprometer: "assumir as obrigaçUs do poder público 

para com a escola pública, de modo a oferecer ensino gratui-

to de boa qualidade a toda a população," tendo como pressu-

posto básico a pedagogia crítico-social dos conteddos (CAR-

VALHO, 1989, p. 69). 

O nosso grupo tinha basicamente dois papéis a cum-

prir, no intento de atingir os objetivos propostos: elaborar 

um documento diretriz para a educação física nas escolas mu-

nicipais, bem como organizar seminários e cursos de aperfei-

çoamento/atualização para os professores da área que esti- 
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vessem trabalhando no município. 

No período entre 14 e 16 de maio de 1986, aconteceu o 

12 ENCONTRO DE PROFESSORES DE EDUCAC40 FíSICA DO MUNICíPIO, 

cuja realização foi imprescindível para iniciar o processo 

de discussão na busca de um outro caminho para melhoria da 

atuação dos professores de educação física. Esta se caracte-

rizava como uma prática não refletida, não consciente, e 

desvinculada da política educacional como um todo, segundo o 

próprio Relatório do I2 Encontro. Seu objetivo era -eviden-

ciar pontos norte' dores para elaboração das diretrizes bási-

cas da educação física a ser promovida nas escolas munici- 

pais- 	(p. 5). O Prof. Lino Castellani Filho foi convidado e 

participou como coordenador principal dos debates, contri-

buindo sobremaneira com o desenvolvimento de Encontro. -óti-

ma atuação do Prof, Lino Castellani Filho, que orientou OS 

trabalhos de forma dinãmica e questionadora-, como informa o 

Relatório, na avaliação do I2 Encontro (p. 43). 

Após o 12 Encontro, organizamos o CURSO DE EDUCA0,0 

FíSICA INFANTIL, entre 26 e 29 de agosto de 1986, cujo con-

vidado ministrante foi o Prof. João Batista Freire. A inten-

ção era oferecer aos professores o acesso ao conhecimento, 

até então negado, das possibilidades alternativas para as 

aulas de educação física de pré-escolar e 12 grau menor, cu-

jos objetivos não seriam estritamente o desenvolvimento da 

aptidão física. 

Finalmente, de 24 a 28 de novembro de 1906, realizou- 

se o SEMIN4RIO DE CICIAS APLICADAS 	EDUCA40 FíSICA_ Este 



contou com a participação dos Professores Maurício Robetc. 

da Silva (Cultura Popular), Jorge Carvalho do Nascimento 

(Pedagogia), 	Ângela Maria Oliveira Almeida (Psicologia), 

João dos Santos Filho (Sociologia), Paulo (3hiraidelli Junior 

(Filosofia) e vitor Marinho de Oliveira (Educação Física). 

Neste seminário tentamos aproximar da educação física, ou-

tras áreas de conhecimento que pudessem contribuir com o to-

do da discussão por novos rumos de nossa atuação nas esco-

las, até então menosprezadas, inclusive ao nível da formação 

universitária. 

Foi um ano bastante -agitado-  para a educação física, 

onde o poder pdblico nada fazia até então, no sentido da ca-

pacitação dos profissionais. O dnico estímulo que os profes-

sores recebiam eram os materiais dos diversos desportos para 

o treinamento e participação nos Jogos. Essa indústria do 

espetáculo, por sua vez, foi de forma bastante competente, 

utilizada para fins politiqueiros junto ã comunidade sergi-

Pana durante muitos anos. 

última contribuição do grupo de professores da Se-

cretaria de Educação, foi a elaboração do -Plano diretor pa-

ra a educação física nas escolas da rede municipal de Araca- 

ju-, em dezembro de 1.906. Era uma proposta política que 

identificava a problemátia e apresentava perspectivas de uma 

outra prática da educação física. Questionava "que educação 

física estamos passando para o nosso aluno e as consequên-

cias dessa prática. Uma educação física identificada com a 

medalha, com a vitória, com os gestos tecnicos e robotiza- 



que em nada contribui para a luta do dia-a-dia e da 

conquista do espaço dentro da sociedade. A vitória corres-

ponde ao lucro e a derrota ao prejuízo. Hão é sob esta ótica 

que estamos educando nosso aluno? 

A identidade dessa educação física é dualista e per-

cebe o homem como um ser fracionado, separado em partes es-

tanques. Tem por objetivo o desenvolvimento físico e usa o 

homem para perpetuar os valores e a ideologia da classe do-

minante. á uma educação física descontextualizada de todo o 

seu processo cultural, social, historico,..." (p. 5). 

O documento cita as duas maiores influências históri-

cas que a educação física sofreu - o militarismo e a medici-

na, os quais contribuem para a construção dessa realidade 

distorcida. "A educação “SiCR como fator sadde assume um 

papel que pouco significado tem tido, pois não podemos dis-

sociar a saúde fisica da sadde social. Hoje em nossa escola, 

constatamos que a grande parte dos alunos vivem em condi4es 

as mais miseráveis possíveis e isto vem nos mostrar que 

aquilo que a educação física tem a fazer é muito pouco. Esse 

pouco muitas vezes se torna um desrespeito aos corpos fra-

jeis, na maioria das vezes sobrecarregando-os e levando-os s 

dor, fadiga e exaustão" (p. 6). 

A verdade era muito dura, pois o que se observava era 

a própria educação física se marginalizando na escola_ Os 

alunos considerados aptos eram canalizados para o trei-ramen-

to desportivo. Aqueles que não sabiam -jogar nada-  faziam 

aula de educação física, considerada atividade inferior e de 



pouco "status" no meio escolar. Eram grandes os privilégios 

para os alunos atletas, bem como os treinadores. "Somente ao 

aluno atleta é dada, na maioria das vezes, assistência mate-. 

rial e de instala4es; ao aluno atleta é facilitada a fre-

quência e até mesmo o aproveitamento de suas atividades es-

colares (doação gratuita de notas); ser atleta coloca o alu-

no em posição privilegiada diante dos demais, dentro da pró-

pria escola" (p. 8). 

Os professores que tinham sob sua responsabilidade 

equipes de treinamento, além de receberem melhores condi4es 

materiais de trabalho, tinham normalmente, sua carga-horária 

reduzida; não trabalhavam em dias chuvosos e a Partir da 

realização dos Jogos da Primavera, geralmente em setembro, 

tinham sua atividades totalmente suspensas. 

Mas há outro lado da moeda, de consequências bastante 

profundas. O sistema que vigorava: "Exclui o atleta da aula 

de educação física; exclui o não-atleta das atividades e 

eventos desportivos; o aluno da Rede Pdb.tica de ensino é 

'comprado 	com bolsas de estudos, doação de uniformes, em- 

pregos,... 	pelas escolas da rede particular, num 'comélcio 

prejudicial :á sua formação" (p. 8). 

Era nítida também a desvinculação da educação física 

com o todo da escola. Isto se justifica na medida em que sua 

função pouco pedagr'Jgica era simplismente representar "bem" a 

escola nos Jogos, angariando troféus e medalhas que enco-

brissem a verdadeira e pobre realidade escolar. "O professo,-

de educação física é geralmente o Unico solicitado para or- 



ganizar atividades e eventos cívicos, sociais e 'políticos 

(Desfile de 7 de setembro. Desfile dos Jogos da Primavera. 

Semana da Criança, Mutirão, InauguraçOes,...)" mas "ausenta-

se da maioria das atividades da escola, como reuniOes de 

pais, reuniOes de professores, etc; ausenta-se de planeja-

mento didático-pedagógico; permanece afastada do relaciona-

mento e integração com as demais disciplinas curriculares; 

PC) ssui instalaçOes físicas específicas (sala de educação fí- 

sica); 	(...) a aula de educação física ocorre, na maioria 

das vezes, em horário diferente das demais disciplinas" (p. 

7-0). 

Diante de todo esse contexto, o documento vislumbrava 

a perspectiva de uma outra prática, através das seguintes 

propostas básicas: garantia da aula de educação física a to-

dos os alunos da escola; aula de educação física no turno 

normal das demais disciplinas; turmas mistas para todas as 

séries e níveis do ensino; viabilazação de Uma avaliação 

diagnostica e formativa na aula de educação física; valori-

zação da cultura popular; elaboração de uma proposta curri-

cular para a educação fisica de acordo com as característi-

cas dos alunos e integrada com as demais disciplinas curïi-

culares; utilização de instalaçOes e materiais encontrados 

nas escolas, prioritariamente pela educação física e não 2E- 

los 	treinamentos; incentivo á aprendizagem e iniciacão ::' as 

diversas modalidades esportivas na aula de educação fisica 

nas séries finais do 12 grau, promovendo a diverslade de 

experiências motoras; incentivo à formação de equipes de 
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treinamento que constituirão atividade opcional na escola, 

devendo as mesmas acontecerem em momento extra-educaç'ão fi-

sica; determinação do ndmero máximo de 30 (trinta) alunos 

por turma de educação física; determinação de três sess'6es 

semanais em dias alternados no pré-escolar, 1.2 e 2Q graus; 

reavaliação dos critérios para recuperação em educação físi-

ca; nao será considerada aula de educação física qualquer 

forma de competição esportiva e recreativa ou preparação pa-

ra as mesmas onde não haja participação efetiva de todos os 

alunos da turma; constituição de uma comissão permanente pe-

lo período mínimo de dois anos, por professores de educação 

física; reuni6es para análise, discussão e avaliação do Pla-

no Diretor com dirigentes municipais, diretores de escola, 

Conselho de Professores, professores de educação física, 

alunos, etc; ampla divulgação do documento nas unidades de 

ensino, órgãos governamentais, etc; interferência e orienta-

ção junto ao setor responsável pelo planejamento e execução 

das constru4es da Secretaria de Educação do Município, para 

que nas escolas que estão sendo construídas haja disponibi-

lidade de área livre para a prática de educação física, como 

também melhoria e reforma das instalaçes; criação de UM 

acervo bibliográfico central relacionado com a área de edu-

cação física, disponível a todos os professores; promoção de 

cursos na área da educação física, com prioridade para o 

9rau e pré-escolar; promoção de encontros entre os profis-

sionais de educação física e os demais profissionais da edu- 

cação, 	diretores de escola, dirigentes educacionais, 	• 
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sando maior integração do processo educacional; liberação 

dos profissionais que obtiverem aprovacão em cursos de espe-

cialização e mestrado, de acordo com as prioridades do Plano 

e extinção da Divisão de Educação Física Desportos e Recrea-

ção, sendo os professores de educação física inseridos no 

Departamento de Ensino de 12 e 22 graus para orientação dos 

professores que trabalham nas escolas. 

Essa virada na educação física municipal, tinha como 

fundamentação teórica a ciência da motricidade humana, a 

ciência da compreensão e explicação da conduta motora huma-

na. Tal fundamentação resgata a concepção antropológica do 

movimento humano, que o percebe influenciado pela interação 

de fatores sócio-culturais, biológicos, fisiológicos... 

(SéRGIO, 1989). Significava a busca de uma outra identidade 

para a educação física, contextualizada no processo educa- 

cional e social. -O compromisso maior dessa educação física 

é atender as nescessidades da maioria da população e contri-

buir 	para a construção de uma sociedade demócratica. (...) 

Essa proposta busca encontrar a justificativa social para a 

exitência da educação física em sua ação teórico-prática e a 

promoção do movimento corporal livre e consciente é seu on-

jetivo de trabalho. A educação física pensada e praticada 

numa ótica de ciência da motricidade humana tem como 

o homem em desenvolvimento e, sendo uma ação educ- 7sttva 

científica e comprometida social e politicamente r: 

assumir uma prática neutra-  (p. 10). 
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Já desde 1985, notava-se a decadência da perfomance 

das escolas pdblicas nos Jogos da Primavera, cujos primeiros 

lugares passavam a ser conquistados pela rede particular. 

Esta, dispondo de muito mais recursos, passou a investir al- 

to no treinamento de atletas que foram, em muitos casos, 

"comprados" da rede pdblica. Os professores de educação fí-

sica, também reclamavam da demora com que os materiais che-

gavam nas escolas para os treinamentos desportivos. Restava-

lhes pouco tempo para treinar, além da pouca quantidade e 

baixa qualidade do material disponível. Isso significou um 

grande desestímulo para os professores em geral, que inclu-

sive perdendo os seus melhores atletas para as escolas par-

ticulares, passaram a não mais atingir bons resultados nos 

Jogos. Se as condiç6es para os treinamentos não eram mais 

favoráveis, que tipo de papel desenvolveriam nas escolas? As 

propostas do Plano Diretor, a primeira vista, constituiam 

uma boa alternativa. Mas essa mudança de técnicos para pro-

fessores de educação física, era extremamente dolorosa e di- 

fícil, pois em primeiro lugar eles não tinham a competência 

necessária para tal e também significaria a perda de vários 

privilégios profissionais. 

Durante a realização de uma entrevista com um profes-

sor de educação física (10 anos de magistério), surgiu um 

depoimento que ilustra com clareza o assunto abordado ante-

riormente: 

E - "O que você acha do esporte e da competição? São impor-
tantes para as crianças?" 
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Prof. EF - "Eu acho. Existe aí uma política muito grande 
contra a participação das escolas nos Jogos... Porque para 
as crianças é sempre importante que tenha participação, que 
tenha Jogos... todos eles. 

Eu acho importante a partir do momento que você tra-
balhe, que você tenha material para trabalhar. Agora, o que 
eu não acho certo é, por exemplo, sair para participar dos 
Jogos da Primavera; se exige que o professor coloque equipe 
sem dar nada. Como eu mesmo já coloquei equipes desde quando 
eu comecei a trabalhar; eu acho que a uns dez anos que eu 
venho colocando equipe de basquetebol, praticamente sem 
treinar. Agora esse ano é que eu disse que eu não coloco e 
não coloco! 

Eu não tenho bola, não tenho aro, não tenho uma tabe-
la, quer dizer, isso no Estado. Aqui no município eu não te-
nho nada. Deveria ter, porque tem muitas crianças que daria 
para aproveitar nos Jogos Infantis e eu acho que eles adora-
riam." 

Os professores ficaram quase sem saída para poder 

continuar a sua prática desportiva de resultados, apesar de 

que no íntimo da consciência, aquela seria a melhor maneira 

de cumprir com seu papel na escola. Surgem os conflitos e as 

próprias contradiçes da sociedade de classes no âmago da 

educação física. 

Outros fatores contextuais contribuiam para o sucesso 

e a implantação da política proposta no Piano Diretor. Vale 

salientar, que não era somente a educação física que passava 

por um período de revisão de sua práxis nas escolas munici-

pais. Acompanhavam-na as demais áreas educacionais, princ 

paimente às referentes ao primeiro grau menor, devido ao al-

to índice de repetência e evasão constatados. As escolas nu-

nicipais, sob a orientação da Secretaria da Educação, esta-

vam passando também, por importante processo de democratiza-

ção. Implantou-se a eleição para os diretores, vice-direto- 

res e secretários de escola, cargos que anteriormente eram 



"de confiança" e para os quais os educadores eram designados 

pelo poder público maior, o que atrelava seus interesses aos 

da própria escola, apesar de que nem sempre tais interesses 

eram convergentes. Simultaneamente, foram criados os Conse-

lhos de Professores, órgãos deliberativos sobre os rumos da 

escola e constituídos por todo o corpo docente. Segundo as 

decís'des do Conselho, a equipe administrativa eleita por vo-

to direto, tomava as providências necessárias para execução 

propostas encaminhadas pelo primeiro. Esse cenric.), sem 

dúvida, contribuia sobremaneira para implantação do Plano 

Diretor. Deixavam de existir os diretores "de confiança" do 

Secretário de Educação e nenhum deles, poderia mais, "obri-

gar" qualquer professor de educação física a treinar equipes 

desportivas com o objetivo de representação escolar nos Jo-

gos. Uma nova mentalidade estava se criando, pois o papel 

principal do professor de educação física passava a ser mi-

nistrar suas respectivas aulas. Garantido esse espaço, pode-

ria se propor a formação de equipes de treinamento, sob a 

orientação deste. 

Essas são duas características fundamentais que dife-

renciam as escolas públicas municipais das estaduais em Ara-

CajU, pois nestas últimas quem ainda "manda" é o diretor, 

pessoa "de confiança" do poder público da área educacional. 

São fatores que explicam o fato de que, se houve algum avan-

ço nas escolas municipais, com referência à disciplina de 

educação física, devido a todo um movimento de conjuntura 

nacional, inclusive, o mesmo se verificou com menc,s intensa- 
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dade nas escolas estaduais. Apesar de que, estimativamente, 

70% dos professores de educação física que trabalham na rede 

municipal, também o fazem na rede estadual. Isso só vem com-

provar a importância e o enorme grau de influência dos dr-

gãos pdblicos, tais como as Secretarias de Educação, no sen-

tido de dirigentes e orientadores da política educacional 

como um todo. 

Não poderia deixar de citar neste trabalho, o quanto 

significou para nós professores de educação física do muni-

cípio, comprometidos com a classe social menos privilegiada 

em nosso país, a atuação do Prof. Jorge Carvalho do Nasci-

mento, como Secretário da Educação de Aracaju. Sua gestão, 

q ue durou de 12 de janeiro de 1.986 a 27 de janeiro de 1987, 

foi UMR porta aberta para a educação física. Tudo e muito 

mais foi feito para garantir as propostas do nosso grupo de 

trabalho. é verdade que o empenho era enorme, mas foi total-

mente valorizada e reconhecida, a competência em tentar mu-

dar a prática da educação física nas escolas. O apoio do po-

der público, normalmente negado, quando se trata dos inte-

resses da classe trabalhadora, neste caso -Foi integrai. 

Aquele ano foi um momento raro, histórico e espero que não 

único para a educação em Sergipe. 

O Plano Diretor constitui basicamente uma política, 

onde foram expostas, apesar de forma muito simples, as con-

cepç3es pretendidas para a educação física curricular nas 

escolas municipais de Aracaju. Naquela época, nossa intenção 

era promover e encontrar uma práxis da educação física que 
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contribuísse com a melhoria da qualidade do processo ensino-

aprendizagem como um todo nas escolas pUblicas rnun ic ipai s de 

Aracaju. Na verdade, quando apresentamos esse problema, o 

que o envolve e o que nos é colocado, é o problema da quali-

dade de vida da comunidade concernente. 

Se por um lado o contexto era favorável às mudanças, 

Por outro se mostrava resistente. O artigo "Fé na perua-  de 

Jorge Carvalho, denuncia dois tipos de interesse: -em pri-

meiro lugar, a burocracia encastelada na própria Secretaria 

de Educação que, muitas vezes, sob um discurso supostamente 

avançado, buscava apenas a manutenção de privilégios e car-

gos com suas respectivas gratificaçOes, que ao longo dos 

anos foram criados para acomodar os interesses que gravita-

vam ao redor do setor; além disso havia o interesse da in-

ddstria de desfiles e competiç,Ses escolares oficiais, defen-

didos pela mesma burocracia. (...) 

Toda a ação que se desenvolveu durante o período de 

um ano na Secretaria da Educação do Município de Aracaju, 

tentando alterar a concepção e a prática da educação física 

e do desporto escolar esbarrou principalmente em dois Pro-

blemas: os interesses corporativos do grupo que historica-

mente controlava a educação física na Prefeitura de Aracaju 

e a articulação dos interesses corporativos desse grupo com 

a concepçao populista de politica do então Prefeito Jackson 

Barreto de Lima, que preferia privilegiar determinados gru-

pos que no estavam ligados a partidos políticos, mas sim 

pessoalmente à sua liderança e aos seu 	 Dessa 



maneira, mudar a prática da educação física e do desporto 

resultava quase impossível, pois o mito do líder político 

encontrava sua exp)essão maior como herói que deveria ser 

reverenciado e não como expressão de vontade coletiva orga-

nizada politicamente, que ao incorporar o discurso da mudan-

ça deveria ter uma ação prática transformadora" (1989, p. 69 

e p. 72). 

O quadro educacional do município de Aracaju desenha-

do pelas "Diretrizes para o Ensino Municipal de Aracaju 

Triênio 86/88", revela que 40% do total de alunos matricula-

dos na rede municipal, eram repetentes. "Além das condiç3es 

sócio-econômicas do aluno havia a considerar também a baixa 

remuneração dos professores, 	 oportunidades de 

treinamento, as precárias condiçóes dos equipamentos escola-

res e a ausência de matérial didático" (p. 70). 

No embate entre o avanço que o poder pLiblico propunha 

o contexto conservador da educação física nas escolas mu- 

nicipais, 	foi mais forte esta Ultima, alicerçada em distor- 

çóes e contradiçóes da própria administração municipal como 

um todo. Da carta de demissão do Prof. Jorge: "A facilidade 

com que Vossa Excelência cedeu ás presses de alguns fami-

liares seus que, infelizmente não possuem o mesmo nível de 

consci&ncia existente no Prefeito, transformou o Poder Exe-

cultivo Municipal numa botica que deve, sob viso dessas 

pessoas, ser gerida com tacanhos objetivos e picuinhas fami-

liares" (p. 74). 



A gota d água foi a proposta de extinção da Di,..-1=ã: 

de Educação Física Desportos e Recreação, -pois eram justa-

mente aí onde se corporificavam os privilégios dos setores 

dirigentes da corporação-  (p. 74). Até hoje, a educação fí-

sica vem pagando um alto preço pelas distorçOes de um gover-

no que, na campanha eleitoral, pregava a moralização admi-

nistrativa, a descentralização da administração pública e a 

participação popular. No entanto, representou forte expe-

riência do avanço da prática populista nos últimos anos no 

Brasil. 

Nos anos subsequentes a 1986, o que se pode verificar 

de concreto na educação municipal é a retomada do liberalis-

mo; na educação física, quando muito, em sua versão pedago- 

gizante. 	na concepção liberal de educação, que a maioria 

dos professores de educação física, encobrem sua incompetên-

cia para orientar uma prática corporal diferenciada nas au-

las. ti também nessa concepção que o poder público se apOia 

para nada ou muito pouco garantir melhores recursos e melho-

res sálarios. Um ciclo vicioso, uma brincadeira de esconde-

esconde, a Prefeitura finge que paga salários e o profe,.ssor 

finge que dá aulas. Mus em todo caso, as e,çoias municipais 

se viram obrigadas, em função do contexto miserável em que 

se situam e devido a falta constante de recursos, a abando-

nar suas pretenses no que diz respeito ao esporte de per-

formance. Uma das dnicas escolas onde ainda se pode observar 

tentativas nesse sentido, é o Centro Educacional Presidente 

Vargas. 



Desfeito o nosso grupo de trabalho, a educação física 

continuou no 12 semestre de 1987, sendo orientada pela Divi-

são de Educação Física Desportos e Recreação da Secretaria 

(da qual não estávamos vinculados no ano anterior - nosso 

trabalho era paralelo à Divisão, apesar de divergente) que 

cuidou de "enterrar" o Plano Diretor. 

Com a reforma administrativa no município, oficiali-

zada pela Câmara de Vereadores, no segundo semestre de 1987, 

a Divisão de Educação Física Desportos e Recreação deixou de 

existir. A disciplina curricular educação física Passa a ser 

orientada por responsáveis da área inclusos no DePartamento 

de Ensino. A partir desse momento, o Plano Diretor ressurge 

timidamente no cenário da educação física, o que culmina com 

a elaboração, no início de 1.988, da proposta curricular para 

a educação física nas escolas municipais de Aracaju, intitu-

latia "Proposta Alternativa Funcional da Educação Física", na 

qual houve participação dos Professores da área sob a coor-

denação da Profa. Lígia Menezes de Almeida, representante da 

área de educarão física na Secretaria. A sugestão da elabo-

ração da proposta curricular era contemplada no Plano Dire-

tor, bem como a extinção da Divisão de Educação Física Des-

portos e Recreação. 

Na avaliação que realizo sobre o processo de constru-

ção que a educação física vem passando nas escolas munici-

pais de Aracaju,percebo que após a elaboração e discussão do 

Plano Diretor, a visão que perpassa a prática pedagógica da 

educação física mudou, no entanto ainda é uma mudança a pas- 



sos lentos. Os professores têm questionado sua antiga práti-

ca, mas desconhecem as concepções dessa, bem como a prática 

de uma nova visão que surge. Além disso, ressalvo que a mu-

dança da educação física está emperrada pela prática espon- 

taneísta assumida por todos os setores da Secretaria de Edu-

cação, a partir de 1987. 



CAPíTULO II - Descriçáo e análise do contexto 

As escolas pUblicas municipais de Aracaju, são em to-

do o seu contexto extremamente simples e pobres. O processo 

educacional se dá com o mínimo indispensável e, muitas ve-

zes, esse mínimo se redu ao professor e ao aluno. Os alunos 

pertencem à classe social desprivilegiada em nossa socieda- 

cujos pais sustentam a família com ganhos irrisórios, 

que não garantem nem mesmo a alimentação básica. Tanto 

as escolas, representam não somente R educação, como também 

o alimento, através da merenda escolar. A qualidade de vida 

que se insere nessa realidade é de um grau extremamente PO-

bre. 

As famílias são geralmente constituídas de muitca fi-

lhos, se é que podemos chamar de famílias. Os pais se sepa- 

ram, 	se casam, se separam... e sempre tendo muitos filhos, 

nao raro encontrei irmãos que não sabiam o ser de pai ou 

mãe. Essa situação concorre com outra mais Qrave, que são as 

mães de família abandonadas pelos maridos. A mulher nordes- 



tina, vivendo em um ambiente conservador, tem como Un1:s 

saída o casamento e a procriação. Dada a baixa condição so-

cial do marido, incapaz de manter a familia, ele a abandonT-,  

e por outro lado, incapaz de viver sem uma mulher, Vai 

poucos formando uma outra família, cuja mulher também corre 

o sério risco de ser abandonada com todos os filhos para 

criar. Existe realidade mais dura do que chegar em casa e 

não ter o que colocar na boca dos filhos? A instituição fa-

miliar vai se perdendo no tempo e no espaço social e vai se 

mutando, de patriarcal de direito para matriarcal de fato. O 

homem saindo de casa, por sua -natureza-  mais livre e a mu- 

lher aguentando firme o dia-a-dia de uma vida sem perspecti- 

va. 	Não e fácil! Filhos analfabetos, que vão à escola, 	Mas 

só aprendem a ler e a escrever quase no final do 12 grau me- 

nor, 	de pais analfabetos, cujas restritas possibilidades 

profissionais não permitem uma vida com um mínimo de garan-

tia da sobrevivência. 

Os filhos logo, logo iniciam um tipo de trabalho pela 

rua, como vendedor ambulante, carregador,... a fim de também 

tentar arranjar "algum-  para dentro de casa. Às vezes, antes 

de aprender a ler, já abandonam a escola, para trabalhar 

arranjar dinheiro, ou então precisam ficar em casa cuidando 

dos irmãos menores, enquanto a mãe vai trabalhar. A sobrevi-

vencia é conquistada dia-a-dia, momento a momento. Por isso 

algumas crianças e adolescentes, ainda insistem em permane- 

cer na escola, pois 1:,gt encontram, no mínimo, um mingau para 

:c,locar no estômago. Nos dias bons têm sardinha, arroz co 
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carne do sol, jabá ou galinha e, às vezes, sopa de verduras. 

O pré-escolar sempre recebe a melhor merenda da escola e ver 

aquelas crianças pequenininhas em fila, recebendo um prato 

de plástico colorido com um pouco de comida e uma colher, 

procurando um lugarzinho para sentar e comer a sua merenda 

bem quietinhas, é uma cena que causa, no primeiro momento, 

emoção indescritível. Triste é quando a merenda não vem no 

prato, 	mas na caneca também de plástico colorido, é dia de 

mingau! Mais triste ainda é quando falta merenda na escola. 

Na hora do recreio qualquer um sente que esta faltando algu-

Ma coisa, mesmo a gente que tenha comido em casa; é um va-

zio, é como se faltasse uma parte do corpo. 

Sobre os Jogos da Primavera... 

"é o tal negócio que a gente fica a imaginar... Eu só 
não gosto daquele tipo de competição porque mistura as esco-
las da rede pliblica com as da rede particular. A gente sabe 
que os alunos da rede publica tem uma condição e os da rede 
particular têm outra condição, não é?! O aluno da rede par-
ticular, ele é bem alimentado, ele tem todos os estímulos 
bons perto dele; ele tem uma família formada, pai, 	mãe... 
Tudo isso contribui até para que ele raciocine melhor quando 
for dar suas jogadas, tenha uma perspectiva de vista quando 
for dar um salto, uma bolada... não sei assim em termos téc-
nicos, como vflrês usam essa linguagem. 

E o coitado, o menino da rede publica, muitas vezes, 
ele vai treinar porque eles gostam da educação física, eles 
gostam! Mas, às vezes, quantos casos já aconteceram de meni-
no vir fazer educação física com fome e chegar aí, dar uma 
corridinha e desmaiar, 	porque nem todo organismo é um... 
Muitas vezes, eu digo: 'Meu filho! 	A gente balança, quando 
o menino volta assim... '0 que foi que você comeu hoje? 
'Ah, eu comi pão com farinha. Quer dizer, não tem nada a 
ver, o pão não tem nada para dar à gente, a farinha piorou 
Aí, quer dizer, a criança desnutrida para vir correr e quan-
do chega lá... Eu sinceramente acho uma competição ate deso-
nesta. Eu acho desonestidade, porque se faz uma mistura do 
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menino da rede particular com o menino da rede pública. Não 
tem cabimento de maneira nenhuma. Eu não sei porque as esco-
las públicas aceitam isso.-  (Depoimento de um vice-diretor 
com 10 anos de magistério). 

Comer 1:: 1c) com farinha e fazer educação física não 

combina, nao dà certo! São duas realidades que se repelem 

como a água e o óleo. Mas têm também alguns alunos cujos 

pais são assalariados e a diferença é notada facilmente. Es-

tes já apresentam uma condição melhor de vida. No entanto, 

todos são pobres. 

O corpo dos alunos das escolas públicas manifesta o 

tipo de vida no qual estão inseridos. Os cabelos mal corta-

dos e maltratados, as unhas sujas, os dentes cariados e 

abundantes em tártaro, que quando conhecem uma escova, esta 

pertence a toda família, a pele mal tratada e envelhecida, 

um corpo magro, frágil, pequeno e sobretudo com fome! Esse 

mesmo corpo que a educação física pretenciosamente quer mol-

dzxr, tornando-o saudável. 

Sobre os Jogos da Primavera... 

-Na minha opinião, eles já foram bons. Agora eu acho 
que devido ao custo de vida que se encontra não vai dar mais 
condi4es. Porque existe aquela criança que tem vontade de 
sair, MRs a mãe não pode. Quer dizer, o número de quem não 
pode é maior de que quem pode. Deveria mudar, no caso, aque-
la alegoria que sai caríssima, diminuir um pouco. 

Não tem nada a ver com a realidade. No caso a gente 
está aqui mesmo na Semana da Pátria, nós saímos o mais sim-
ples possível. A gente saiu agora em 7 de Setembro. Besteira 
mesmo, coisa simples, por que o que a gente representa7A_ 
como se diz? A classe mais baixa, no caso, a nossa, que nós 
trabalhamos. á criança que chega de manhã pedindo alimenta— 



ção: s Tia, 	eu ta com fome! .“ (Depoimento de um menv=:: 
equipe técnica com 15 anos de magistério municipal). 

Sobre a educação física na escola... 

-Eu entendo que a educação física atual não vem sendo 
desenvolvida como deve ser. Não é como a uns anos atrás 
quando se dizia que a educação física é vida, é saUde. Não 
tem, não está atingindo esse objetivo na escola. 

Porque a educacão física deveria ser tanto quanto as 
outras matérias: com mais, com um desenvolvimento maior. O 
que vem acontecendo é que ela não vem sendo desenvolvida co-
mo tal. Eu não vejo como se processa. 

A poucos instantes eu estava conversando com uma pro-
fessora de física aqui do colégio. Ela estava me reclamando 
que os alunos não têm aquela vivacidade. A menina estava 
dando agonia, porque ela estava fazendo exercício de tronco, 

de peito, 	não sei, levantamento, não é?! E a menina não 
aguentou, caiu agoniada. Ela não viu e desmaiou desnutrida. 

Então, o aluno precisa também de uma boa alimentação que a 
escola não dá, não tem. Já vem a desnutrição não é?!" (De-
poimento de um professor de classe com 11 anos de magisté-
rio). 

Sobre a pobreza... 

"As crianças são muito pobres. O simples fato de mo-

rar em uma invasão, próximo ali á maré, já é motivo de que 
realmente não têm condiçóes nenhuma de sobreviver num lugar 
melhor. Em termos de dinheiro, financeiramente não têm. E 
eles mesmos dizem, eles conversaram muito comigo e dizem que 
em casa, se têm; porque a maioria deles a familia é enorme - 
10 a 15 pessoas e só o pai trabalha. Trabalho de biscate. 
faz uma coisa ali, faz outra... Demonstra realmente a pobre- 
ZR deles..." 	(Depoimento de um professor de classe com 2 
anos de magistério municipal). 



Os alunos contando... 

Aí 	"Eu moro na Rua C, Perto da casa dela." 
A2 	"Eu moro na Rua C." 

"Vocês têm muitos irmãos?" 
sá tem eu de mulher, mas tem quatro meninos 

A2 	"Eu tenho 9, mas minha mãe cria J. - 
"9 irmãos?" 

A2 	"Sim. EL 9 irmãos. Eu tenho 6 irmã e 3 irmão." 
A3 	"Eu tenho 1.0 irmãos." 

"Vocês fazem fila todo dia?Para que vocês fazem fila?" 
Ai 	"Faz. Para ir lá na bóia e para ir fazer física." 

"Vocês comem merenda na escola? O que vem na merenda?" 
Ai 	"Come! Arroz, às vezes mingau também tinha 'nescau pa- 
ra a gente comer. E sardinha..." 

Para se ter uma noção do que representam as escolas 

no que se referem à sua condição física, é preciso consultar 

em anexo (ANEXO TV) as fichas contendo elementos e informa-

a)es descritivas de cada uma delas. Um dado comum à maioria 

das escolas é o fato de que o nUmero de turmas nas séries 

menores é sempe bastante maior em relação ás séries mais 

avançadas, bem como nestas Ultimas, o nUmero de alunos é me-

nor. Evidencia o alto grau de repetência na fase de alfabe-

tização, bem como a incapacidade dos alunos seguirem na sua 

formação estudantil, devido às próprias condiçes de vida 

que 	os obrigam a abandonar a escola. Dos que entram na ia. 

série, muito poucos conseguem chegar à 8a. série. Na escola 

de V2 grau Juscelino Kubitschek, existiam em, 1988, 9 (nove) 

turmas de ia. série e uma turma de 6a. série, sendo está úl-

tima no turno noturno. A referida escola havia sido inauger- 
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rada recentemente, num bairro -de invasão-  e não exitiam, na 

comunidade, nem alunos que pudessem frequentar a 7a ou a 

série; a populaçao para ter acesso a educação, antes 

precisava se deslocar cerca de 5 (cinco) Kilômetros. Logo, 

essa massa de jovens, que antes lhe havia sido negado o d 

reito à escola pUblica, já estava inserida no mercado do 

sub-emprego, sem mais nenhuma possibilidade de se alfabeti-

zar. E assim se sucedem os exemplos como se pode facilmente 

constatar nas fichas das escolas. 

O corpo docente das escolas é constituído de profes-

sores polivalentes - ia. a 4a. série - e das diversas áreas, 

que lecionam a partir da 5a. série e no 22 grau. Em todas as 

escolas, sem excessão, foram encontrados professores de edu-

caço física em quantidade suficiente para atender a demanda 

escolar. A partir de 1.986, foram implantadas na rede munici-

pal, as equipes técnicas, constituídas de orientadores e su-

pervisores educacionais que, juntamente com a equipe admi-

nistrativa, completam o corpo docente da escola. Além disso, 

as escolas dispôem de funcionários como merendeiras, 	faxi- 

neiras,... 	Considerando o referencial quantitativo, o corpo 

docente municipal esf.aria em condiçoes de atender as neces-

sidades do processo educacional como um todo. No entanto, 

existem dois fatores que impossibilitam o avanço construtivo 

na área de educação que é, em primeiro lugar, uma formação 

universitária deficiente e a descontinuidade de tal forma-

ção/atualização, a partir do momento em que o professor se 

insere no mercado de trabalho. O segundo fator é a desvalo- 
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rização profissional retratada nos baixos salários, que in-

vocam menos do que um salário mínimo para os professores PO-

livalentes. A cada ano que passa, os própios professores vão 

SE: aproximando cada vez mais das condiçí.5es de vida precária 

do seus alunos. A educacão não constitui área de interesse 

do poder pUblico, no que se refere a investimentos, dentro 

da própria escola até os salários dos professores. O ambien-

tP escolar sempre feio, -caindo-, sem manutenção mínima re-

vela e propicia uma educação sem nenhum estímulo, sem nenhu-

ma vida. 

Na grande maioria das escolas não existia local apro-

priado para serem ministradas aulas de educação física. Den-

tre as escolas em situação mais caótica, com refer&ncia a 

este critério, estão a Escola de 12 Grau Prof. Anísio Tei-

xeira - terreno pequeno de capim baixo no fundo da escola, 

oferecendo perigo à prática corporal, devido ao lixo acumu-

lado com cacos de vidro, inclusive - e a Escola de 12 Grau 

Dr. Carvalho Neto, onde o Unico local disponível é a própria 

sala de aula, pois a escola não disp6e sequer de alguns ms-

tros quadrados de área livre. O Centro Educacional Presiden-

te Vargas dispOe de duas quadras, mas infelizmente em péssi-

mas condiçOes e insuficientes para o nUmero de alunos da es-

cola, cerca de 2500 (dois mil e quinhentos) em 1988, No res-

tante das eseolas, a aula de educação física acontece em 

terreno livre ao redor do prédio (sempre em condições precí- 

rias) ou no pátio onde é servida a merenda, cuja localização 

se mostra desfavorável e muito próxima as salas de aula, in- 
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comodando os professores e alunos que nelas se encontram. 

Três das escolas visitadas haviam sido recém-inauguradas, 

sendo que estava lá o espaço reservado para a construção da 

quadra de esporte, no entanto em somente uma delas havia re-

ferência concreta de que isto aconteceria em breve. 

Mas não é apenas a dificuldade do local para dar suas 

aulas que atrapalha o professor de educação física. Também a 

falta de material didático é constante. Visto que em 1988, 

estava se tentando implantar a "Proposta Alternativa Funcio-

nal da Educação Física", as escolas participantes do projeto 

haviam recebido uma quota, que no entanto, era insuficiente. 

Duas das escolas visitadas não possuiam nada, nem mesmo uma 

bola de borracha, três delas se encontravam temporariamente 

em situação privilegiada, devido ao projeto e cinco escolas 

possuíam algumas bolas ou arcos que não atendiam as necessi-

dades básicas. A falta de material para a educação física é 

uma reclamação eterna por parte das escolas, principalmente 

porque este precisa ser renovado, mantido... Isso dificil-

mente acontece. 

Outros aspectos relevantes da realidade escolar são 

manifestados em alguns depoimentos a seguir, os quais também 

elucidam as suas implica4es e distorç6es advindas. 

Depoimento de um vice-diretor (14 anos de maclsteric 

Municipal): 



VI) - "(...) Aqui, em relação à escola, tem muitos pais QUE 

vêm e pedem para que os alunos não façam a educação -Fisica, 
pedem que eles sejam liberados da educação física. Primeiro 
fator, porque precisam da criança em casa, porque essa 
criança também ajuda no sustento da casa, porque você deve 
saber que aqui, a comunidade é pobre. Então, essa criança 
que já vem estudar num turno com muito sacrifício, para ele 
vir no outro turno fazer educação física... Quer dizer, sai 
muito caro para os pais. Porque nesse tempo que ele vem para 
a educação física, ele estaria ajudando economicamente ao 
pai e à mãe; vendendo acarajé, vendendo picolé, jornal, coi-
sas assim. Então, é por isso que muitos deles faltam à edu-
cação física. 

Um dos motivos é esse. Fi', um querer e não poder. E 
também muitas vezes eles não têm incentivo nenhum de alguns 
professores de educação física. A gente recebe muita queixa 
dos alunos que saem da escola, se dirigem para outros luga-
res bastante distantes e quando chegam lá o professor não 
vai, não avisa, entendeu?! Eles reclamam muito disso também. 
A gente não tem um controle e não pode controlar, daqui da 
escola, o professor de educação física. Os da casa a gente 
controla, mas os que fazem fora não. O professor que faz ju-
dô, que faz natação,... por exemplo, que não tem aula aqui .- 

- "Além dessas dificuldades, quais outras vocês estão en-
contrando em relação à educação física?" 
VI) - "Eu creio que a principal é essa. Eu tenho a impressão 
que se houvesse um maior incentivo em relação à educação fí-
sica, os alunos frequentariam." 

- "E como é o relacionamento do professor de educação fí-
sica com o restante da escola; com a direção, com os profes-
sores; existe uma participação deles nas reunióes, existe 
convivência pedagógica?" 
VI) - "Olha, a gente não pode generalizar. Tem alguns profes-
sores que realmente a gente tem um contato maior; como o co-
ordenador, os professores que trabalham nessa área aqui da 
escola e fazem treinamento aí na quadra. Com  esses o nosso 
contato é maior, mas com os professores que fazem em outra 
área, realmente fica um pouco difícil o contato. Muito difí-
cil mesmo e eles nao participam muito assim, de reunióes. 
Hoje mesmo, vai haver uma reunião a noite e pode notar que é 
difícil. Você mesmo é professora daqui dessa escola não é?" 
- "Não, eu venho trabalhando nas escolas próprias do muni-

cípio, já vim várias vezes nessa escola, mas eu não sou... 
não estou lotada em nenhuma escola." 
VI) - "Eu já notei sua presença aqui, eu já vi você algumas 
vezes e eu estava pensando que você era professora de educa-
ção física daqui da escola. - 

- "Não, eu não sou. Acontece que eu tenho notado que a 
educação física está bastante deslocada do corpo da escola 
como um todo. Isso é fruto dos depoimentos da equipe técni-
ca, dos professores,..." 
VD - "Não há! Não há uma integração, assim, entre os profes-
sores de educação física e os professores da casa. Pareceu. 
assim dois blocos, 
- "Por que você acha que isso acontece?“ 
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VD - "Não sei, talvez por causa dessa distáncia, pois eles 
não frequentam a sala dos professores. Talvez seja isso _- 

- "Quando vocês assumiram a direção da escola, a educação 
física já acontecia em turno diferente em relação às demais 
disciplinas. Vocês pensaram se isso vai continuar sendo as-
sim, ou se vai haver alguma mudança? Já se questionaram, 
dentro da equipe de direção por que a educação física está 
fora do turno normal e da possibilidade de sua inclusão nes-
te turno?" 
VI) - "Porque veja bem... o turno normal do aluno ocupa a ma-
nhã toda ou a tarde toda. De sete às onze e meia e de uma às 
cinco e meia da tarde. A não ser que colocasse um horário de 
cinco e meia até seis e meia da noite, ou então no horário 
da manhã, se colocasse a partir de seis horas. Mas como fi- 
caria o pessoal que mora muito distante, que mora no inte-
rior? Nós temos alunos que são do interior, não moram na ca-
pital." 

- "Eu conversei com vários, são de Socorro)... Todos eles 
me colocaram essa questão de não poder vir nas aulas de edu- 
cação física, porque era turno diferente. Inclusive, eu con-
versei com eles no sentido de reivindicarem essa aula no ho-
rário normal, já que eles não podem vir. Porque a educação 
física também é um direito dos alunos." 
VI) - "Veja bem, para colocar no horário normal teria que ser 
Uma hora depois. Porque a grade curricular, ela não tem es-
paço. Então, nós só disporíamos de duas horas por dia e sgo 
dezoito turmas." 
- "Mas, por exemplo, eu estou p ensando agora, é só uma su-

gestão, uma idéia, uma possibilid ade... de que os alunos que 
não 	pudessem frequentar no horár ia diferente, pudessem fre- 
quentar nesses horários antes e d epois do turno normal, como 
você colocou. E os demais..." 
VD 	- "Mas se houvesse essa abert ura todo mundo iria querer 
no 	turno normal de aula, tenho c erteza! Porque aí já econo- 
mizaria e seria um vinda so. Eu t enho certeza que se fizesse 
isso todo mundo iria querer no seu turno. Agora, só que isso 
não tem condiç5es de ser." 
- "Eu acho que mais de 50% dos alunos dessa escola não fa-

zem atividade física." 
VI) - "é, mas nós vamos tentar conscientizar mais esses alu-
nos e incentivá-los a partir de agora, porque nós entramos 
na direção a somente dois meses e estamos começando o nosso 
trabalho agora e fica meio difícil, não é?! Para que no pró-
ximo ano eles frequentem mais a educação física 

E tem outro problema, o problema de não ser no mesmo 
turno, porque tem aquelas modalidades que não são feitas 
aqui na escola. Natação, por exemplo, no Batistão e não sei 
aonde, é bem distante. Como é que poderia ser no mesmo horá-
rio? Na dá. Judô não é feito aqui, entendeu? Aqui só tem o 
quê? Essas modalidades não tem. Eles fazem em lugares dis-
tantes.- 
E - "Sim, e qual é a proposta em relação à reprovação? 
aluno vai reprovar em educação física ou 
VD - "Olha, isso ainda vai ser decidido pelo Conselho_ Por-
que, veja bem, pela lei o aluno que não frequenta a educacão 



física tem que ficar em recuperação em todas as matérias_ 
Não é assim? Mas isso não vem funcionando. Por que o Q. Je 
acontece? O aluno não comparece e acabado. Não tem jeito_ 
Então, também ele sabe que não acontece nada se ele faltar a 
educação física." 
E - "Qual a sua opinião a respeito dos Jogos da Primavera? O 
que você pensa a respeito, qual a sua visão? Você apoia a 
participação da escola?" 
VD - "Eu sou a favor dos Jogos da Primavera porque é uma 
forma de o alunado se manifestar, é... esportivamente. é um 
incentivo também para a educação física, porque é a partir 
da educação física que nás tiramos os atletas para todas as 
modalidades. Então, agora o que está faltando é um incentivo 
por parte dos órgãos que financiam esses Jogos. Por que como 
podemos preparar um aluno para a natação, se nós não temos 
uma piscina? Como é que nós vamos preparar um aluno para ci-
clismo, por exemplo, se não temos bicicleta? A escola é po-
bre, entendeu?! A comunidade é pobre, não tem condi4es de 
comprar nada. A Secretaria teria que financiar tudo isso e, 
no entanto, até essa altura, agora foi que chegou uma parte 
do material, uma pequena parte. Não tinha bola em quantidade 
sufuciente... 	Veja a quadra aí, as condiOjes da quadra... 
não tem iluninação, não tem trave, não tem a... como é o no-
me? Como é que chama? A cesta de basquete não tem. E quando 
surge um atleta, por exemplo, aqui na escola... O nosso co-
légio já foi campeão durante três anos e, quer dizer, surgi-
ram assim vários atletas aqui na escola. Eles geralmente vão 
para o ensino particular. 

Outra coisa, quando o aluno é atleta, isso não é re-
gra geral, mas a grande maioria, o que acontece?! Eles se 
ligam somente na parte esportiva e deixam o estudo de lado, 
entende?! Criam-se aqueles problemas todos, porque o profes-
sor da casa fica exigindo deles; enquanto que nas outras es-
colas particulares, simplemente porque ele é atleta, passa 
facilmente. Então, eles saem daqui. Nós temos muitos atletas 
que estão em colégios particulares. Na escola particular ele 
sabe que vai passar e já tem garantida a aprovação e ainda 
não paga, ele ganha bolsa de estudo. Muitas das escolas ofe-
recem até emprego. Quem é que não quer? Então, nossa escola 
vai perdendo os valores aos poucos." 

Em somente quatro escolas visitadas a aula de educa-

ção física ocorre no turno normal, junto com as demais dis-

ciplinas. Isso se justifica porque tais escolas funcionam no 

máximo até a 4a. série do í.2 grau. Nas demais, já a partir 

desta mesma série os alunos são obrigados a vir em dois tur-

nos para a escola e em uma delas, esse sistema já vigora a. 



partir da 2a. série. Tal estrutura merece ser questionada. 

na  medida em que não confere com a realidade de vida do alu-

no que não pode vir duas vezes no mesmo dia para a escola. 

Então, a escola o marginaliza dessa etapa do processo educa-

cional, numa situação que lhe gera bastante comodidade. 

Partindo do pressuposto da educação física tradicio-

nal ou mesmo da educação física tecnicista, ideologicamente 

consagradas na prática escolar do município, as escolas não 

teriam realmente possibilidades de oferecer a prática corpo-

ral no mesmo turno, visto que faltam instalaç6es básicas co- 

mo banheiros, quadras,... No entanto, hoje já aceitamos a 

educação física progressista inserida no contexto da educa- 

ção pública que precisa estar junto temporal e espacialmente 

com as demais disciplinas do currículo, favorecendo uma ver- 

dadeira integração. 

O depoimento anterior se refere a uma escola onde a 

todos os alunos é oferecida a educação física em turno con-

trário. Ora, não funciona! Os alunos não disp6em desse tem-

po. Esse é um dado concreto. A escola tendo conhecimento 

disso assume uma posição descomprometída, liberal, onde fre-

quentar ou não a educação física não faz a menor diferença, 

incluindo neste aspecto a reprovação do aluno. Por outro la-

do, a qualidade do ensino da prática corporal anda tão sem 

sentido, que realmente tanto faz. 'As vezes, é melhor que nem 

haja a aula de educação física. Típica solução imediatista, 

paleativa e marginalizante que vem causando o elevado número 

de faltas nas aulas, bem como a evasão em massa da educacão 
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física. Esse fato é prático para todo mundo, o aluno não vai 

à aula, o professor deixa de ir porque não tem aluno; quando 

chove então é mesmo que não tem aula e a escola se livra de 

mais um compromisso. Aliás, a educação física em dias chuvo-

sos dada em sala de aula, ocorrendo em turno normal, é uma 

novidade que vem se implantando a pouco tempo atrás. Quando 

chove e a educação física é em turno diferente das demais 

disciplinas, a aula difinitivamente não é dada. Em seis es-

colas, há educacão física em dias chuvosos e nas quatro res-

tantes não há; sendo que em uma destas a educação física 

ocorre em turno normal e não haveria nenhum motivo para tal 

suspensão e nas outras três, mesmo as turmas de educação fí-

sica do turno normal também não têm aula em tempo chuvoso. 

Este dado só vem reforçar a concepção tradicional ou liberal 

ou a liberal-tecnicista onde a educacão física só pode ser 

feita -correndo-  ou com atividades em área livre. 

Em duas das escolas a aula de educação física se dá 

em locais diversos e distantes da própria área da escola, 

justamente pela insuficiência de instalaçóes materiais. A 

educação física se desvincula totalmente do processo educa-

cional e nem mesmo os diretores têm controle da situação, o 

que leva a mesma a assumir uma independência prejudicial à 

qualidade de ensino. 

Depoimento de alguns alunos: 
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"Eu não posso vir na educação física porque tat,s,.":= 
numa firma." 

trabalho na prefeitura." 
A3 - "Eu estava vindo, mas a professora nao comparecia na 
aula." 

- "Os rapazes fazem num horário diferente do das ITIOçaS".? 
Todos - 

- "O que vocês fazem na aula de educação física?" 
A3 - "Não é milito bom. Ali não tem condiçóes, não, de fazer 
a aula. 	na praça, que fica perdendo bola, que ali não tem 
condiçóes." 
A4 - "Prá gente falta uma quadra na escola, porque a gente 
não tem como fazer física, não tem." 

- "Mas vocês fazem alguma coisa?!" 
A3 - -Correr." 
A4 - "Queimado." 

- "O que vocês gostariam que tivesse na aula?" 
A3 - "Um lugar para a aula, mais corrida, ginástica.. 

- -Um local adequado... Mas ginástica dá para fazer ali na 
praça 
A3 - "Professora, e também o Bairro América tem muito mau 
elemento que fica ali ao redor, só olhando prá gente.. Não 
dá não..." 
A4 - "Tem tantas coisas que empata a gente de fazer físi-
ca..." 

- "Vocês acham que seria importante fazer Uffla prática es-
portiva? Para  
A2 -E 	para o desenvolvimento físico da gente, físico e 
mental." 
A4 - -Eu gostaria de fazer, mas aqui... na praça é muito 
chato. - 
A2 - " EA importante prá saUde, para ter uma diversão." 
Ai - "Professora, o que a gente vai fazer para resolver esse 
problema?" 
E 	- "Por que não se constr6i uma quadra nesse terreno aqui 
do lado da escola?" 
Aí - -Prá mim é o Prefeito, o Prefeito. 

Outros aspectos que contribuem para a separação da 

educação física com o todo da escola, são a existência das 

saias de educacão física, verdadeiros reclutc 	que impedem 

convivência do "pessoal" de educacão física com os demais 

profissionais que ocupam a saia dos professores e a existên-

cia dos coordenadores de educação física, principalmente nas 

escolas maiores, os quais representam o ponto de contato da 



escola com os demais professores da área, marginalizandc-s 

de uma integração democrática e participativa nas discussèes 

e deris5es escolares. Vale salientar que, nas escolas novas, 

que estão sendo construidas ou inauguradas recentemente, não 

existem mais os espaços da sala de educarão física, o que 

representa um avanço na arquitetura dos estabelecimentos es-

colares pdblicos. Percebe-se nestes casos, que também há uma 

preocupação em se construir instalaces adequadas par'a 

Pi ática corporal e esportiva. Geralmente, as escolas são 

inauguradas sem as quadras, no entanto o seu espaço fica re-

servado ao lado, para a construção futura. Estes são peque-

FIOS progressos que já podemos identificar na vida das esco-

las em questão. 

Os alunos do turno noturno são "naturalmente" dispen-

sados da aula de educação f.ísica. Supe-se que todos traba-

lham e estejam amparados legalmente, sem exigir nenhum tipo 

de comprovante. Das escolas participantes, somente o Jardim 

de Infncia José Garcez Vieira não oferece turmas a noite, 

sendo que as demais, que nao tem condiçOes de oferecer a 

educação física obrigatária para os alunos do turno diurno, 

imagine para os alunos do turno noturno. Nesse caso, então, 

não existe nenhuma possibilidade e nenhum esforço nesse sen-

tido. São todos integralmente marginalizados da prática cor-

poral e esportiva. 

Outros referenciais da aula de educação física nas 

escolas de Aracaju, são a periodicidade por semana e a dura-

das aulas que é de certa forma variável. ObsErv7t.-se uma 



inversão questionável no comportamento da duração das aulas, 

pois configuram-se três situaes distintas. A primeira de-

las, onde o fato se dá normalmente com uma duração média dE 

45 (quarenta e cinco) minutos (quatro escolas); noutra parte 

nota-se a redução desse tempo para cerca de 25 (vinte e cin-

co) minutos, onde considerando o tempo para início e fim de 

aula, finda restando muito pouco tempo para o desenvolvimen-

to do conteUdo (quatro escolas) e finalmente em duas esco-

las, as séries iniciais têm uma aula de educação física bem 

menor do que as séries finais - casos onde encontramos a in-

versão do que realmente deveria s'ai , exatamente o contrário 

da realidade que se apresenta, segundo o referencial biblio- 

gráfico na área de conhecimento da educação físi 	No Jar- 

dim de Infância José Oarcez Vieira, por exemplo, 	onde as 

crianças têm de quatro a seis anos, a duração da aula é 4  

apenas 20 (vinte) minutos. 

O mesmo tipo de contexto invertido e reduzido é reve-

lado na análise da periodicidade das aulas. Somente quatro 

escolas oferecem regularmente três vezes por semana. Em uma 

delas, todas as séries têm acesso à educação física somente 

duas verses na semana. Nas demais escolas, as séries menores 

vão a educação física também duas vezes e as séries maiores 

três vezes por semana. Em uma destas Ultimas cinco escolas, 

as sesses de treinamento também ocorrem somente duas vezes 

por semana. Refletindo sobre a maior necessid:i-  de movimen-

to das crianças menores, exatamente a essa faixa etária 1-a;e-

rece-se o momento da educação física de modo reduzido en 
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riodicidade, bem como em tempo de duração. Numa primeira 

análise, podemos citar a falta de recursos R nível de con-

temidos e conhecimentos a serem desenvolvidos, advinda desde 

a formação universitária, no que se refere à educação física 

infantil. Hoje também observa-se que a maioria das escolas 

vêm gradualmente adotando o sistema de duas vezes por sema-

na, desobedecendo uma lei que não necessita ser cumprida de- 

vido, 	inclusive, à falta de fiscalização e principalmente 

porque a prática corporal e esportiva vem perdendo o seu 

sentido 	educativo, por não considerar o contexto 	onde 

atua e a atitude assumida pela escola, vem sendo a sua pró-

pria redução da qual podemos imaginar num futuro próximo, 

caso nada seja feito para a transformação da educação físi-

ca, a sua total extinção. 

As turmas de educação física que tem em média 30 

(trinta) alunos, são em seis escolas mistas; sendo que em 

três, algumas turmas são mistas e outras separadas por sexo 

e em uma delas ainda persiste a visão da educação física de 

performance, onde moças e rapazes não podem vivenciar a prá-

tica corporal conjuntamente, devido às diferenças bio-fisio-

lógicas, bastante naturais. 

Um dado grave e de consequências irreversíveis é o 

fato de que somente em três escolas as crianças foram subme-

tidas a exame médico antes de frequentar a educação física. 

Considerando as condiaes de subnutrição dos alunos, seria 

necessário tomar uma providência urgente no que se refere a 

esse assunto. Em 1986, o grupo de trabalho da Secretaria da 



113 

Educação, já identificava as falhas do exame médico que era 

realizado, o qual não oferecia nenhum tipo de segurança ou 

tranquilidade para o professor de educação física dar as 

suas aulas. Depois de muitos contatos e reuni5es com os mé-

dicos da Secretaria da Saúde, não conseguimos elaborar Uma 

solução para o caso. Assim é que novamente, as escolas assu-

mem a posição imediatista de dispensar o exame médico que 

gradativamente vem desaparecendo, oferecendo sérios riscos 

aos alunos, levando em conta o tipo de educação física que é 

dado. Por outro lado, devido a essa insegurança dos profes-

sores de educação física, eles se vêem obrigados a modificar 

R aula, tentando diminuir o esforço fisiológico, tornando-a 

mais recreativa. A partir da própria realidade concreta ob-

servam-se as mudanças, mesmo que os professores não se sin-

tam em condiçes ou não desejem ativá-las. 

Confrontando a realidade descrita acima, a qual tam-

bém pretende se configurar como denúncia crua do sistema pú-

blico municipal de Aracaju, com o referencial teórico desta 

pesquisa, facilmente constatamos que todos estes aspectos 

são consequências de uma causa que se origina em macro-vi- 

no modo de produção capitalista brasileiro. Essa visão 

explica porque é no Nordeste do nosso país, que encontramos 

os maiores "bols5es" de miséria e analfabetismo; cujos habi-

tantes não têm acesso, em muitos casos, a uma qualidade de 

vida humana. Praticamente a vida lhes é negada. 

Por isso o processo de democratização da escola  pu- 

blica, não passa somente pela solução dessas consequências 
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concretas, mas principalmente pelo processo de elevação do 

nivel de consciência dos educadores, a fim de que a partir 

da apreensão do real tenham facilitada a tomada de decisOes 

visando os interesses da classe trabalhadora. Isto significa 

d iz e r que garRnt ir condiç'ões pedagógicas pura as aulas de 

educação fisica não garante a democratização do ensino piá-

blico . Para inverter a decadência no sentido da ascendência 

do processo educativo, é muito importante que o diagnóstico 

contenha, portanto, um amplo quadro de referência pautado 

numa ótima articulação todo/parte. 



CAPÍTULO III - Depoimentos dos professores de educação físi-

ca 

PROFESSORA DE EDUCAÇU FÍSICA -A" 

INGRID - Há quanto tempo você atua no município como Profes-

sora de educação física? 

PROFESSORA - Há onze anos. 

INGRID - Professora, na sua opinião, por que existem as di-

ferenças entre as classes sociais na nossa sociedade? Por 

que os alunos dessa escola têm um poder aquisitivo tão bai-

xo, uma qualidade de vida tão ruim, não se alimentam adequa-

damente, enquanto outros têm uma vida muito melhor, de me-

ihor poder aquisitivo? Por que existe essa diferença entre a 

pobreza e a riqueza na nossa sociedade? 

PROFESSORA - Porque a sociedade em si é um todo. Tudo é so-

ciedade, ela é um todo. Se não existisse a diferenca de 

classes, não teríamos trabalhadores para fazer o pesado, não 

tinha ninguém. Porque todo mundo seria bem de vida. Não te- 
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ria uma menina, empregada doméstica que pudesse lhe ajudar 

Você teria que fazer o seu próprio trabalho. Quer dizer, es-

sa diferença é necessária. é preciso que exista. Porque não 

pode todo mundo ser Presidente. Pode? 

INGRID - Como você julga a atuação do governo brasileiro? 

PROFESSORA - O governo brasileiro? O nosso governo... Para 

mim é uma droga. Eu sou sincera, é uma droga. Primeiro por-

que ele não valoriza o ser humano. Ele cuida dele, olha para 

si, mas não vê a humanidade como está passando. Ele não ve 

tantas pessoas que precisam de trabalho. Ele não dá o traba-

lho. Ele só quer aumentar tudo, porque o que ele está fazen-

do é aumentar os preços de tudo. A cada dia que você entra 

no mercadinho a inflação já subiu. Você tem direito a um au-

mento e eles não dão o aumento no seu salário. Você sabe 

quanto dinheiro a gente está perdendo? Disseram que iam au-

mentar a gente com aquele negócio da URP. é um direito desde 

o mês de abril e nunca foi dado. Se num mês seu dinheiro 

veio a mais, no outro mês você não é chamado para conversar. 

Quando você recebe, ele já cortou tudo e você fica sem nada. 

Agora, o que você tem direito, ele não lhe dá. Se você for 

reclamar ele não é colocado. O nível, se você não estiver em 

cima não é colocado. Aconteceu comigo, pois desde março até 

hoje o meu nível está atrasado. Eu fui dar fé nesses dias. O 

salário era para ter aumentado, pois o meu nível é seis. Eu 

fui lá em cima falar com a secretária e ela me disse que só 

sai no mês de setembro. 

INGRID - Então, como deveria atuar o nosso governo? 
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PROFESSORA - Para ele ter uma atuação melhor, ele deverla 

enxergar não somente a si, mas a todos. Ele inventou um con-

gelamento, e depois quando tirou esse congelamento foi de 

vez. Disparou tudo. Ele deve olhar tudo, tudo o que é neces-

sário. Se um trabalhador... Ele deve valorizar. Por exemplo, 

você está estudando para que? Pós-graduação, não é? Para 

trabalhar melhor. Mas você estuda tanto e não tem valoriza-

ção nenhuma. O governo é eleito pelo povo. O povo não tem 

vergonha, pois não deveria eleger isso que está aí. Porque, 

às vezes, o político não tem nem estudo e já é um doutor. 

Ele não sabe quanto custa um quilo de carne, porque ele não 

compra, não sai do bolso dele. A gasolina aumenta todo dia. 

Tudo é tirado das nossas costas, ele rouba da gente. Isso é 

o nosso governo. 

INGRID - No início você falou que as classes sociais e a di-

ferença entre elas é necessária em nossa sociedade. Então, 

você acha que a sociedade deve funcionar do modo como está 

organizada hoje, mas deveria ter um governo melhor? 

PROFESSORA - A diferença de classes tem que existir. Bastava 

ter um governo melhor. 

INGRID - A sociedade que você deseja é essa mesmo? 

PROFESSORA - é. Ela tem que existir. Ouanto às classes 50-

ciais eu não tenho nada a dizer, deve continuar do jeito que 

está. Porque cada um estuda para ter melhores dias, mas, às 

vezes quem não estuda recebe ainda muito mais do que você. 

Esse é um direito que cada um tem. 

INGRID - Estudar é um direito de cada uryi" 
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PROFESSORA - 	um direito de cada um. Se não chegou lá, foi 

porque não quis 	5 vezes, a gente escuta: "Eu não estudei 

porque passava fome e não podia." E a noite? Sempre tem um 

horário para quem quer vencer. Sempre tem um horariozinho, 

não tem? Se eu para me formar me sacrifiquei, me formei ca- 

sada, 	com filho,... Não por isso, porque eu nunca deixei, 

entende? 

INGRID - No início desse ano a Prefeitura organizou uma pro-

posta curricular para a educação física. Você deve estar sa-

bendo desse fato. A proposta surgiu como síntese de 'duas 

reuni'6es de avaliação, da qual poucas pessoas participaram. 

Houve pouco envolvimento dos professores. Como você julga 

essa pouca participação dos professores da rede municipal 

nesse tipo de atividade, nesse tipo de elaboração? Por que 

você acha que os professores não vão lá pensar junto, discu-

tir? 

PROFESSORA - As pessoas estão decepcionadas. Decepção, no 

meu ponto de vista. A meu ver as pessoas pensam: "P8xa, eu 

vou lá discutir... Eu discuto tanto e nunca chego a um deno-

minador comum." Porque você faz o debate, senta na mesa, um 

diz uma coisa, outro diz outra, mas chega a um denominador 

comum, por acaso? 

INGRID - Você acha necessário chegar a um denominador comum? 

PROFESSORA - Precisa chegar. Precisa ter uma resposta que 

menos mude alguma coisa. 'As vezes, uma pessoa fala de 

um jeito, outra pessoa diz a mesma coisa, falando de outro 

jeito. Porque eu, você sabe, minha querida, que quando apa- 



recem essas reunióes eu vou. Mas o que eu observo é 

Porque um fala, o outro fala, só que com outras palavras e 

nunca chega lá. Então, fica aquela discussão boba. Falta ob-

jetividade. Nunca chega a um denominador comum e o pessoal 

fica decepcionado. Eu andei tanto nessas reunióes, não con-

segui nada. Ficou na mesma ladainha e de fato fica. 

INGRID - Professora, os seus alunos tem uma boa ParticiPaç'-ão 

nas aulas? 

PROFESSORA - Os alunos? Graças a Deus tem. São todos assí-

duos, não dão trabalho. Gosto muito deles. Nessa escola, eu 

tenho uma turma de atletismo com 52 alunos e todos eles vêm 

para a aula. Parece uma festa. Dia de amanhã, se você vier 

aqui, é mais gente do que tudo. 

INGRID - Eles são agressivos, indisciplinados? 

PROFESSORA - Não, de maneira nenhuma. Eu acho que o aluno 

agressivo e indisciplinado depende do professor. 

INGRID - O que você faz na vida além de ser professora de 

educação física? 

PROFESSORA - Eu sou dona-de-casa. Sou casada e tenho 

filhos. Além disso, eu sou uma boa mãe. O que é que eu vou 

fazer?! 

INGRID • kl,-,rê não tem mais nenhuma outra atividade? 

PROFESSORA - Não, não tenho. Mas sou professora em uma esco-

la do Estado também, onde dou aula de ginástica. Aqui na es-

cola da Prefeitura eu dou ginástica e atletismo. 

INGRID - Como professora de educação física, você acha ctuE 

tem alguma possibilidade, alguma força para melhorar as con- 
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diçôes de vida de seus alunos, que são tão carentes? Come 

você pode fazer isso? 

PROFESSORA - Olha, eu acho que o professor, ao mesmo tempo, 

ele é um educador. Eu me comunico com os meus alunos como 

uma pessoa normal. Se eles são uns meninos, como dizem por 

aí, rebeldes, para mim não são. Porque a criança... o momen-

to da educação física, do atletismo ou de um treinamento 

qualquer, é o momento do aluno extravasar. Eles confiam em 

mim. Até problemas de casa eles trazem para eu resolver. Se 

um colega mexe com ele, a primeira coisa que ele faz é me 

comunicar. Eles compartilham tudo comigo. Sobre namorada... 

A gente conversa abertamente. Eu tenho uma comunicacão total 

com meus alunos. Tem dias que eles falam assim: "Professora, 

eu não almocei em casa." Eu digo: "Meu filho, não almoçou 

mesmo? Filho, vamos aqui conversar comigo." Então, me conta 

vida pessoal dele toda: "Meu pai não está trabalhando..." 

Eu digo: "Tudo bem, meu filho, então, nós vamos ver o que 

faço. O que foi que você colocou no estômago?" Ele olha para 

mim e fala assim: "Professora uma bobagem, quase nada. Até 

antes de eu vir para o colégio, hoje de manhã, foi uma me-

renda escolar." A gente conversa, conversa muito... Vai na 

lanchonete, na cantina e toma um lanche. Eu digo: "E agora?" 

Ele: "Agora eu estou bem, professora." Normalmente, o quie-

tinho não tem comentário... Como professora eu não minto e 

todos eles gostam de mim. 

INGRID - Na sua opinião, como você avalia a educação física 

nas escolas do município? O que está faltando para melhorar? 



Quais são os problemas? 

PROFESSORA - Eu não vou falar pelo município inteiro. Vou 

falar pela minha parte. O que falta é o governo olhar. . Co-

locar local para trabalhar. Principalmente, porque eu acho 

assim... O horário da educação física das í4:00 hs é muito 

quente. Não é justo. Porque às vezes, tem menino... Não é só 

quentura, é o horário do almoço deles também. Tem mães que 

ainda saem para batalhar compras, almoço... Esses meninos 

chegam com o estômago cheio para correr, eles acabam se sen-

tindo mal. Eu acho o horário das 14:00 hs... Uma que não en-

tra e também tem o problema da quadra, porque nós não temos 

quadras suficientes. Não tem local para eles trabalharem. A 

gente acaba tendo que se sacrificar um pouco. Eu acho que a 

vida também é boa, porque tanto sacrifício? 

INGRID - Além do local de trabalho mais alguma coisa? 

PROFESSORA - Para mim está ótimo, sabe! Tendo um bom local 

para trabalhar, está ótimo. Primeiro porque quanto ao mate-

rial que eu preciso nas aulas, meus alunos colaboram. Se eu 

peço um bambolê ou uma corda, todos eles trazem. Se eu qui-

ser um travesseirinho eles trazem. "Vamos fazer um traves-

seiro?" "Vamos!" Chega, ensina e eles fazem. Eles vêem que 

eu não tenho esse motivo de material. Os materiais a gente 

faz. 

INGRID - Na sua opinião, qual a importância da educação fí-

sica para os alunos? 

PROFESSORA - é muito bom para desenvolver fisicamente, não é 

isso!? 	Desenvolver psiquicamente e ao mesmo tempo 
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Não só psiquicamente, como também o corpo, não é isso!? 

INGRID - Como é o seu relacionamento com o corpo docente da 

escola, com os demais professores, direção, equipe técnica? 

Existe um diálogo, uma comunicação? 

PROFESSORA - Graças a Deus, existe. Principalmente, não sei 

o que é... é porque eu sou muito extrovertida mesmo. Então, 

todos gostam de mim. Eu converso com todo mundo. Tanto com o 

professor da sala de aula, que está lá sentado atrás do "bo- 

reau", COMO COM o diretor que está na secretaria dele, na 

diretoria. Com  todos os secretários, a equipe técnica, COM 

todo mundo. Eu me dou bem com todo mundo. Todos se comunicam 

muito bem comigo, falam comigo o que quiserem, brincam comi-

go, então... 

INGRID - Você planeja suas aulas, professora? 

PROFESSORA - Planejo. 

INGRID - Como é esse planejamento? é anual, semestral, men- 

sal? Você faz anotaçóes? 	 • 

PROFESSORA - Não, eu planejo todo os dias. Diariamente. Men-

salmente. Eu chego em casa e só às vezes, faço anotaçóes. 

Quando eu vou desenvolver o trabalho dos meninos, eu chego 

aqui na escola e não preciso... Porque eu sou o tiRo da pro- 

fessora que nunca usei um papel na minha mão. Negócio de es-

t ar com planinho para cima e para baixo... Eu não sou pro-

fessora disso. Eu prefiro desse jeito. Eu acho que o profes-

sor que anda com papel na mão é porque ele não tem confiança 

no que vai fazer. 



INGRID - Então, são anotaçóes esparsas. Não é um 

to estruturado? 

PROFESSORA - Não. Nem os alunos adquirem confiança com c 

professor. Ele fica só ali para fazer uma coisa e os alunos 

no adquirem confiança. As vezes, eu faço e desenho os bone-

quinhos em casa. Eu mesmo faço a aula toda antes de dar. Eu 

primeiro pratico em casa. 

INGRID - Mas você acha o planejamento importante? 

PROFESSORA - O planejamento tem que ser importante. Senão 

• 

não vai , você f ica à toa. 

INGRID - Qual é a sua opinião a respeito dos Jogos da Prima- 

vera? 

PROFESSORA - Você tocou no ponto. Para mim os Jogos da Pri-

mavera são uma festa. Eu encaro como uma festa que todo mun-

do gosta de participar. Principalmente as crianças que vao 

praticar naquela euforia. é. muito bom, mas para nossos cole--

g as eu acho uma guerra, entre os professores, Eles não se 

unem, você bem sabe disso. Não se unem de maneira nenhuma. 

Principalmente, 	quando é competição entre colégios. Eles 

agem de má fé. Botam alunos de outros colégios que não estão 

participando. Isso é roubo e compromete a sua boa fé. Até 

colocam alunos com outros nomes, com outra carteira de iden-

tidade. Por causa da idade limite para participar da compe- 

tição. 	ISSO eu acho errado... Nossos colegas que agem de mT,.: 

fé. Para as crianças é maravilhoso. O comportamento dos pr-

fessores não é bom. Desfazem do colega no meio da competi-

ção. Chama o colega de muitas palavras. Eu já assisti e já 
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vi. Fazem fofoca: -Olha, é o 'cadeado que está ai aberto 

Fazem fofoca de uma colega a outra para ganhar. Quer dizer 

ficam comprando menino de um outro ano, dizendo que aquele É 

bom. Fica botando de outro colégio. é uma sujeira. Isso tira 

estímulo do professor. Mas por um lado é bom, por causa 

dos alunos. Porque os alunos extravasam. Fazem o que querem 

o que tem vontade. Tem suas premia4ezinhas que eles ado-

ram. é. ótimo! Para as crianças é ótimo e eles se valorizam, 

se acham grandes e tal. A gente se sente bem e é mais um ca-

minho andado, para eles. Principalmente, nessa guerra que 

tem hoje de trabalho. As crianças adquirem muito conhecimen-

to. Quando ele precisar, por ter vindo do esporte, ele pode 

arranjar um bom emprego. 

INGRID - Eu gostaria de fazer a última pergunta. Nossa edu-

caçao está passando por um processo de decadência, bem como 

educação física. Na sua opinião, quem é o culpado maior 

desse processo? O governo ou o professor? 

PROFESSORA - Está dependendo muito do professor... do gover- 

no. Dos dois. O que se vai fazer se o governo não dá condi- 	 e 

çbes? Qual é o professor que quer trabalhar sem nada a rece-

ber? Você quer trabalhar de graça para alguém? E quando sE 

diz: -Eu trabalho com amor, eu não me importo com o dinkei-

ro.-  importa. Ele fala mais alto, porque sem o dinheiro 

gente morre de fome. Tenha dó! 

INGRID - Você deseja falar ou fazer mais algum comentário? 

PROFESSORA - Não, não quero mais falar nada. Muito obrigada 

mas já falei demais. 



PROFESSORA DE EDUCAÇU FÍSICA "B" 

INGRID - Há quanto tempo você é professora de educação f

ca 

PROFESSORA - Há i5 anos, sendo que na rede municipal eu com-

pletei 10 anos no dia ió de abril. Já estou um pouco cansa-

da. 

INGRID - Eu observei que as crianças dessa escola são bas-

tante pobres, como na maioria das escolas da PrefeitkIra. Por 

que você acha que isso acontece? Por que existe essa pobreza 

e essa miserabilidade? Por que essas crianças pertencem 

uma classe social tão pobre? 

PROFESSORA 	Olha, isso é uma... Parte é culpa do governo 

que não dá assistência. A gente vê que a falta de assistên-

cia aqui é enorme. Ainda hoje de manhã nos estávamos comen-

tendo sobre a merenda, porque eles não dão complemento. Eles 

chegam aqui no começo do ano, descarregam a mercadoria a 

quando essa acaba ninguém vem preencher ou completar. 

plesmente acaba e pronto. Ni'::: deixa uma pessoa responsa:us: 

p o r isso. Mas voltando ao assunto, a pobreza depende mais 



do governo. A culpa maior é do governo. O pais está ino 

nave] e vivendo uma situação caótica. As pessoas, coitadas, 

necessitadas de um trabalho, de um emprego e não acham. A 

gente ta vendo a miséria nas ruas. A maioria do povo pedin-

do. Eu acho que o principal culpado de tudo isso é o gover- 

no... 	R politica governamental. Eles se preocupam mais com 

eles próprios e esquecem das principais classes sociais. 

Eles só gastam com eles mesmos. 

INGRID - Como você acha que deveria ser a nossa sociedade? 

PROFESSORA - Ah, minha filha, a gente acha, agora... Mas a 

sociedade deveria ser mais humana. As PCSSORS deveriam se 

amar mais e se dedicar mais uns aos outros. Eu acho que a 

ajuda de cada um contribuiria bastante, mesmo que não tives-

se uma comida, mas um pouco de amor. Acho que o pais se de-

senvolveria mais. Cada um está pensando mais em si. Eu estou 

achando que todo mundo está muito egoista. Não sei se é por- 

que 	todo mundo está ganhando pouco .0 nosso salário diminuiu 

muito. 	Por isso hoje em dia, quando, às vezes, a gente sai 

na rua, tem raiva de quem vem pedir. Depois eu vou pensando 

RSSim: 	-Mas isso é Uma miséria!“ Eu ainda tenho alguma coi- 

sa. E quem não tem? Se eles pedem é porque ainda não tem. 

Mas R gente está notando o povo muito revoltado. Muita mis-

ria. 

INGRID - eíi impressionante como os salários dos professores 

diminuiram aqui em Aracaju. A gente vai perdendo a noçá",:,  

porque está muito difícil de acompanhar os índices da infla-

ção e tudo mais... 
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PROFESSORA - Ainda ontem eu estava com meu CardCninh. 

anoto os pagamentos que tenho a fazer no mês. No ano paSSariC 

eu pagava vinte e seis cruzados de telefone, vinte e dois ae 

energia,... 	E hoje em dia... Fui fazer as minhas contas e 

nao deu mais. Tudo é dois mil cruzados, cinco mil cruza 

dos... 	A energia foi cinco mil. Eu porque tenho i5 anos, 

ainda ganho uns 60 mil cruzados. Quando chega no final do 

mes que vou fazer o orçamento... 

INGRID - Como estão as condiçoes de trabalho para os profes-

sores de educação física nessa escola? 

PROFESSORA - Nós só temos uma quadra e uma área de terra. 

Essa área nós passamos uns quinze dias para limPar com os 

meninos. Cada um trazia uma enxada, uma pa, um gadanho e o 

carrinho que tinha no colégio. Eu trago uma rede de voleibol 

para fazer uns arranjos. Eu guardo o material todo dentro do 

carro e levo de uma escola para outra. Todo esse material é 

meu, pois a escola nao tem nada. Naquela área de lá que nós 

limpamos, os moradores jogam fezes, lixo, vidro, ... Nós ti-

ramos muito vidro e matamos sete cobras. 

INGRID - Vidro é muito perigoso. Outro dia eu estava no Aní-

sio Teixeira e uma criança se cortou durante a aula de edu- 

caça:o física que também é dada em outra área de terra. 	Ela 

foi parar no hospital. Eles fazem a aula numa área no fundo 

da escola e cheia de mato. 

PROFESSORA 	á o mesmo caso daqui. Uma vez a gente chamou 

at 
	

a policia. Justamente por isso, eles jogam vidros, PC— 

dras, 	 Olha, você pode ver que a gente faz 2 que 
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P0 de com os alunos. Mesmo sem ter nada, é impressiwats 

porque as turmas são tão cheias e quase não falta ninguém 

Eu tenho uma turma de 46 alunos. No final do semestre, eu 

estava contando, vieram 42. é porque nós damos recreação e 

qualquer brincadeira que você fizer, para eles está ótimo. 

Pego as estacas que tem ali no fundo, faço aquelas brinca-

deirinhas de estafetas e eles adoram. 

INGRID - S!ão crianças muito agressivas? 

PROFESSORA - Demais. Principalmente o pré-escolar. Eu quase 

não consigo dar aula. Só um professor é pouco, porque en- 

quanto eu estou ajeitando aqui, um bate no outro, puxa 	e 

derruba. Nesse instante eu estava ali e tive que botar dois 

sentadinhos: "Vocês vão ficar aqui sentadinhos um pedacinho 

só, enquanto eu organizo a aula." Depois eu mandei voltar, 

porque eu acho que eles ficam só esperando. Quando eu chego 

na porta da sala de aula eles fazem a maior festa. Levantam 

e saem todos na carreira e niguém segura mais. 

INGRID - Mas para essas crianças menores sair da sala de au-

la representa muito. Eles adoram brincar na rua. 

PROFESSORA -j 	alguma coisa e eles quase me derrubam, me 

agarrando pela cintura. Eu procuro fazer o planejamento, o 

planejamentozinho através do da professora da turma, consi-

derando o que ela dá dentro da sala de aula. Não faço assim 

no papel esquematizado, mas eu sempre chego para as meninas 

e pergunto o que elas estão dando durante a semana. Elas me 

dizem: "Essa semana eu vou falar sobre a família, sobre a 

casa, sobre a comunidade,..." Então, eu procuro fazer tuna 
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brincadeirinha sobre casas, aquelas casinhas, -o gato e c 

rato" e aquele negócio todo. Eu sempre procuro fazer isso 

Mas daqui que eu consiga organizar a turma. Nesse instante 

MCSMO nós estávamos falando como eles são agressivos. e im-

pressionante. Eles não aguentam cinco minutos numa ativida- 

de. 	Além disso, a saUde é muito precária. Nós temos aqui 

muitos problemas de pele. Nse instante eu estava falando 

com a menina, porque nós temos um médico aqui e eu sempre 

encaminho. Tinham dois alunos com os olhos horríveis e eu 

tirei da aula. Falei com a professora e ela disse: "Olha, o 

médico não veio hoje." Então, são tantos problemas 

gente tem para resolver numa simples aula de recreação. Só 

Para quem tem um pouco de vocação, porque muita gente não 

aguenta. Tem que ter um pouco de amor pelas crianças. Eu co-

mo gosto muito de criança... E a gente já fez muito, a gente 

já cansou. Nós tivemos uma reunião com a professora de edu-

cação física que trabalha na Secretaria de Educação. Então, 

ela veio com uns planos, onde os alunos teriam que ter aulas 

em quadras, que o terreno tinha que ser limpo de tal maneira 

que a gente tinha que usar tal material. Eu disse: "Olhe, 

isso foge tanto da nossa realidade. A gente não consegue fa-

zer uma aula desse jeito que você está colocando aqui no pa-

pel. E preciso que vocês apareçam num colégio desses, prin-

cipalmente aqui, um dos colégios mais carentes do municl-

Pi0." 

INGRID - Mas tem outras escolas, onde eu estive, que estão 

.:•E• ITI piores condiçes. Aliás, na maioria delas as condições 
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estão precárias. 

PROFESSORA - Mas os alunos vêm para a aula mais pelo lanche, 

pela merenda. Se não tivesse a merenda ninguém apareceria 

INGRID - Professora , além de atuar na educação física, o 

que você faz na vida? 

PROFESSORA - Cuido da família. Sou dona-de-casa. Não tenho 

outra atividade. Só essas mesmo. 

INGRID - Apesar desses problemas que você colocou sobre o 

pré-escolar, os alunos em geral têm uma participação boa nas 

suas aulas? 

PROFESSORA - Eles participam. Eles gostam e eu incentivo. Se 

eu estou a 15 anos na profissão é porque eu gosto, senão eu 

já tinha fugido. Porque do jeito que está a miséria do nosso 

salário, eu já tinha pulado para o outro lado. Primeiro por-

que eu dava treinamento. Eu treinava handebol, durante 1.4 

anos. No ano passado é que eu entrei nessa escola para tra-

balhar com o 12 grau, da ia. até a 4a série. Mas eu sempre 

trabalhei no I.  grau de 5a. a 8a. série e com o 	grau, 

treinando handebol. é a minha primeira experiência de ia. a 

4a. série, aqui nessa escola. 

INGRID - Na sua opinião, como você avalia a educação física 

de um modo geral nas escolas da rede municipal? 

PROFESSORA 
	

De um modo geral a situação está péssima, de 

mal a pior, eu acho que a Secretaria deveria dar mais esti-

mulo. São os próprios professores que não estão mais dando 

aquele valor que deveriam dar ao seu trabalho. Eu não sel.. 

Também peia própria Secretaria da Educação que sempre prose— 
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ve aquelas reunibes, promete, promete e nunca da nada a gen- 

te. Tem aquelas promessas todas que nunca são cumpridas. En-

tão, a gente só trabalha com vontade. 

INGRID - E aquele material que foi prometido para o início 

desse ano, realmente ainda não chegou? 

PROFESSORA - Não. Já tem 15 anos que trabalho e a 15 anos 

essa história se repete. Em todos os colégios, tanto no Es-

tado, quanto no município. Nunca tem material. Quando mandam 

é uma miséria. Quando eu trabalhava com handebol, por ano eu 

recebia em média duas bolas. As outras restantes eu tirava 

com o meu dinheiro, porque eu sempre gostei de trabalhar com 

treinamento. Nunca veio... 

INGRID - No início desse ano teve a elaboração de uma pro-

posta curricular para a educação física no município. Desse 

encontro participaram poucos professores. Como você julga a 

pouca participação dos professores de educação física dessa 

rede de ensino nessas reuni6es, nessas organizaç6es? 

PROFESSORA - Pois é. Eu acho que... Foi isso que uma direto-

ra falou numa reunião, que a gente não trabalha com nada. 

Sempre tem promessa. Então, quando acontecem essas reuni6es, 

há aquele esvaziamento e os professores não dão mais valor. 

Não acreditam mais. Nisso vai havendo aquela decad&ncia e os 

professores vão se desgostando do trabalho. Muitos deixam a 

educação física para lá e nem ligam mais para nada. Vêm, 

cumprem o seu horário, quando cumprem, e vão para casa. Não 

estão nem ligando. Então, eles fazem aqueles projetos todos 

e não sai nada. Como aquele que nós fizemos, aquele primeiro 
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seminário, que você participou da organização. 

mos aquele documento e o que ficou? O aumento de 30 para 

horas. Teve Teve mais alguma coisa? Pronto, o resto todo mundc 

esqueceu, guardaram tudo. As reunib'es são sempre a 

coisa e a gente nunca vê nada. Ninguém confia mais em nin-

guém. Perdeu totalmente a credibilidade. 

INGRID - Mesmo assim, você acha que a educação física tem 

alguma importância nas escolas, para os alunos? 

PROFESSORA 
	

Tem. Tem. Olha, ela é... Você vê que a gente 

chega aqui no colégio e os alunos tem um amor tão grande pe-

lo professor de educação física. Aquele amor tão grande, que 

eu nem sei. Eu no comparo o amor que o aluno tem pelo pro-

fessor de educação física com o que ele tem pelo profesor de 

sala. Apesar do mínimo que a gente dá, pelo mínimo que a 

gente tem. A recreação, a atividade... Eu não sei se é por-

que dá uma atenção maior. A gente trabalha mais assim corpo-

a-corpo com o aluno. Eu acho que é isso. Eu acho a educação 

física de muita importância. Eu acho que a gente dá mais 

atenção para o aluno. Quando o aluno tem um problema, às ve-

zes, a gente até resolve. Já o professor de sala... Eu não 

sei se é o tempo dele que é pouco? 

INGRID - E o esporte é importante? Como você vê o esporte? 

PROFESSORA - Bem, nessa escola a gente não está trabalhando 

com o esporte. Mas o esporte competição, a partir dos onze 

anos, a gente até sente a necessidade do aluno. Eles querem 

participar, querem ganhar. Mas aqui nessa escola eles só 

querem aquela atividade mais 'ilidira. 



INGRID - Qual a sua opinião sobre os Jogos da Primavaca 

PROFESSORA - Eu já participei várias vezes dos Jogos da Fri-

mavera. Eu achava que era de muita importância. Ainda é ata 

hoje. 	Só o esporte, só as modalidades. A educação física, 

eles renegaram a segundo plano. Não se dá mais valor a ela. 

Eu mesma tive um desentendimento muito grande no colégio. Eu 

trabalhei catorze anos e depois que eu cansei, porque a gen-

te cansa, eu deixei o handebol, não quis mais. Então, me t 

raram... 	Só não chegaram a me tirar do colégio porque fui 

falar com a diretora que eu não queria mais treinar. Eles só 

me deram valor até o momento em que eu estava treinando. 

FOrqUe eu botava a equipe e ela ia lá e sempre fazia alguma 

coisa. A partir do momento que eu deixei de treinar, tiraram 

o meu valor. Queriam me devolver para a Secretaria ou então, 

mandar para outro colégio. E eu briguei muito para não sair. 

Isso no Estado, porque no município eu já tinha saído da mi-

nha escola, justamente porque me tiraram pelo mesmo motivo. 

UMR confusão danada. Vários professores sairam Porque 

nau iam mais dar treinamento. Porque você vê que tem muita 

política nesse meio. 

INGRID - Como você vê esse lado político 

PROFESSORA - Eles só querem se promover. IS promoção própria 

em cima dos alunos e dos professores. Até o momento em 

eu gostava de participar, eu participei. Depois eu achei que 

nao estava mais valendo a pena, pois eu estava me desgastan- 

do demais. Eu treinava até às nove horas da noite. Eu Queria 

sempre ver a equipe 1á fazendo alguma coisa. A partir de mo- 
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mento em que eu deixei, um colégio me tirou, mas o outro não 

tirou, não. Eu acho que a educação física ainda é importar-

te. Não é só você pegar uma modalidade daquelas e treinar. 

Porque você acaba deixando de lado muitas crianças que que-

rem participar. 

INGRID - Você já falou que tem um certo relacionamento pro- 

fissional com os professores de classe da escola, através 

das ir formações do planejamento. Eu gostaria de saber se vo-

cê tem um planejamento anual da educação física? Se ele 

integrado e se realmente você se guia através dele? 

PROFESSORA - Não, não tenho. Porque esse ano nós não fizemos 

ainda o planejamento. Mas no ano passado, nós fizemos e tam-

bém no outro colégio eu faço, a gente sempre faz o planeja-

mento global. Acontece que aqui tem muita troca de turma. Eu 

comecei com uma 4a. série e depois passei para outra. Já pe- 

guei duas 2.a. séries e agora estou no pré-escolar. 

INGRID - Quer dizer, que nenhum professor dessa escola está 

com o planejamento definido? 

PROFESSORA - Não. Eles estão com um planejamento de integra-

ção. A gente vai na sala e conversa com os professores. Eu 

estou fazendo isso, principalmente com o pré-escolar. Porque 

eu gosto de saber e de acompanhar o que a professora está 

dando em sala, para eles pegarem mais. 

INGRID - Quantas turmas você tem aqui no colégio? 

PROFESSORA - Tenho seis turmas. Tenho dois prés, porque es-

tava dividido em masculino e feminino. Estou com a 2a., 4a_ 

e 5a. séries masculinas e 3a. série feminina. 



INGRID - Porque as turmas dessa escola estão separacas en 

masculinas e femininas? 

PROFESSORA - Eu não sei, foi o diretor que entregou para a 

gente assim. 	1.:: melhor essa divisão. No pré-escolar, 	tántc,  

faz. Não sei nem porque houve a separação no pré. Porque eu 

sempre dava junto com o outro professor. Nós pegávamos a 

turminha no mesmo horário e levávamos para a quadra. Agora, 

para os maiores, eu acho melhor a separação por sexo. Porque 

a curiosidade é demais. As meninas não podem fazer um exer-

cício e eles dão em cima. ii.: com piada e tudo. As meninas re-

clamam muito. Eles são muito maliciosos e por isso a gente 

achou melhor separar. Quando coincide, por exemplo, que fal- 

ta um professor e a gente junta as turmas, fica impossível 

de dar aula. Eles não estão habituados e acho que ha uma 

faltazinka de respeito, principalmente nos meninos de 5a. 

série. Para você trabalhar com os meninos de 5a. série... 

Tem que saber levar, porque senão você acaba mandando todo 

mundo embora. Não aguenta mesmo. Eles são muito mal-educados 

e o problema de higiene aqui é sério. O problema de higene é 

seríssimo e muitas outras coisas. A gente achou melhor sepa-

rar. Agora, no pré-escolar não faz muita diferença. 

INGRID - Professora, você quer falar mais alguma coisa, por-

que eu não tenho mais nada a perguntar. O seu depoimento foi 

muito importante e se quiser complementar alguma idéia, a 

palavra está aberta. 

PROFESSORA - Não, o que eu tinha para falar é isso mesao. 

Obrigada. 



PROFESSORES DE EDUCAÇU FíSICA "C" E 

INGRID - Há quanto tempo vocês são professores de educação 

física? 

PROFESSOR "C" - Há sete anos, mas no município eu tenho ape-

nas um ano e sete meses de trabalho. Eu entrei no ditimo 

concurso junto com você. 

PROFESSOR "D" - Eu já tenho mais um tempo, porque sou um do5 

iniciadores da educação física no primário nas escolas do 

município, fui eu quem iniciei. Então, o professor Fernando 

logo entrou no setor de educação física e eu, mesmo sem 'Ser 

universitário já ensinava. Entrei Da Prefeitura em 1970 e de 

1.974 para cá eu trabalho com educação física. Portanto, eu 

já tenho 18 anos de trabalho. 

INGRID - Eu tenho visitado várias escolas, conversado com os 

professores e alunos e pude observar claramente o quanto es-

tes ditimos tem uma baixa qualidade de vida. Os alunos são 

carentes, não têm boas condices de higiene e de saúde. Esse 

fato os faz pertencer a uma classe social inff.n- ior, de pouco 

poder aquisitivo na sociedade. Eu queria saber, na opinião 



137 

de vocéss  porque existem as diferenças sociais no Brasil 7  

Por que existe tanta pobreza? 

PROFESSOR "C" - para mim está diretamente ligado ao sistema. 

porque nós somos um sistema capitalista s  que obrigatoriamen-

te divide as classes. Pelo próprio tipo de sistema de produ-

ção, onde têm os que comandam e os que devem ser comandados. 

Obriga praticamente as pessoas a se dirigirem para isso, di-

vidindo as pessoas em classes. Porque o sistema necessita 

dessa mão-de-obra barata para poder impulsionar a si mesmo. 

Por isso há essa divisão. Enquanto existir o sistema capita- 

lista s  obrigatoriamente ele vai dividir as classes dessa ma- 

neiras a pobre e a minoria privilegiada. Porque hoje em dia, 

praticamente não existem mais as tr&s classes que antigamen-

te diziam existir, a baixa s  a média, e a alta. Hoje só exis-

te a baixa e a alta, porque nós mesmos que estamos situados 

numa classe média... Ou melhor, eu diria o seguinte, que não 

existe mais a baixa, a média e a altas  mas existe sim a pés-

siMas a baixa e a alta. Porque se nós já estamos tão ruins 

como classe média que éramoss  com os salários atuais, voc'é 

imagine a classe que era baixa. Para mim, ela hoje em d - 

está numa situação deprimente mesmo. Cada vez pior. Pobreza 

mesmo... E quando a crises  a chamada crise econômica do pais 

piora m  quem sofre mais é a classe baixa. A tendésncia dela é 

afundar mais dentro do sistema. 

PROFESSOR "D" - Falando em termos de educação física, em re— 

laao à Prefeitura s  ao nosso município, está certo que nós 

trabalhamos com a criança e o pessoal mais da classe baixa, 
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a chamada classe pobre. Mas também não é só a educação fisi-

ca que está em decadência, o próprio ensino também está 

caindo. Quanto à desnutrição do pessoal, isso é como ele fa-

lou, vem do sistema. A pessoa pode ganhar quanto for, hoje 

em dia, mas não tem quem não passe apertado. Hoje não existe 

mais aquela chamada classe alta. Existe a classe melhorzi-

nha, a pobre e a menos pobre. Para Tiim eu penso desse jeito. 

Então, quanto ao problema das escolas, tem que haver muita 

luta, muito trabalho, tem que haver muita coisa e também 

muito querer do pessoal. Porque senão vai ficar sempre na-

quela, pensando que é pobre e continuando a ser pobre. Eu 

acho que se a pessoa quer alguma coisa... F4 porque eles não 

procuram e tem que procurar. Eu acho isso, porque eu mesmo 

vim de uma classe pobre, sou pobre, vim pobre mesmo e para 

E:: hegar ao que 90U hoje tive que .11~. Eu fiz de tudo, varri 

até sanitário de academia para ser faixa preta de judô. Por-

qt.u.:- eu não podia pagar uma academia. Varria, dava aula, fa-

zia de tudo. Então, eu acho que quando a pessoa quer uma 

coisa, mesmo ela sendo pobre, ela consegue. 

INGRID - Como vocês julgam a atuação do nosso governo 

PROFESSOR "D" - Ah, o governo, não sei... Ele tem grande 

J::. arte da culpa. Tem que ajudar mais a gente. Tem que forne-

cer mais para a educação e tem que exigir mais. Não pode fi-

car do jeito que está. 

PROFESSOR "C" - Eu posso complementar. Eu acho uma coisa que 

sempre digo, tenho ouvido e lido que a educação está intima-

mente ligada ao sistema. Ela depende muito lá oe clmag por- 
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q u e o sistema e os governantes usam a eduração da maneira 

que melhor servir. Um exemplo, é na época da revolução cuba-

na, onde Fidel Castro alfabetizou o país, parando pratica-

mente o sistema universitário. Mas por que ele estava preo-

cupado com a alfabetização? Porque interessava para ele na-

quele momento, alfabetizar e conscientizar a população do 

que ele queria, pois ele estava implantando o sistema 

cialista. Então, no nosso sistema capitalista, não interessa 

para os governantes, colocar para toda a população uma edu-

cação de alto nivel. No caso da alfabetização, por exemplo, 

não interessa para o nosso governo alfabetizar todo mundo. O 

nosso governo nunca vai parar o pais para alfabetizar a po-

pulação. Era o caso do MODRAL. O que fazia o MURAL? Enco-

bria a realidades  no caso os analfabetos que estavam sendo 

"alfabetizados" pelo MODRAL. Quando na verdade isso não 

acontecia e nunca aconteceu. O que interessa para o sistema 

capitalista é que chegue para a grande população apenas C) 

ensino de i2 grau, pois é isso que vai interessar para 

produção. Se a pessoa sabe pelo menos ler, ele vai para uma 

fábrica ou uma indústria. Yai ser de nível médio. 

INGRID - 1.,:jou fala em sistema cal~lik. Quem é o sistema 

capitalista e quem o defende? 

PROFESSOR "C" - Os que detém o poder e a p)odução. 	claro. 

PROFESSOR "D" - O poder e a produção. Eu acho que o sistema 

de alfabetização, o ensino das primeiras letras, nem deveria 

existir em nosso pais aquilo... "Ah, tem escola boa. Então, 

eu vou botar o meu filho para estudar 1á." Eu acho c.,Jle deve- 
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ria ser uma escola só para todo mundo, sem ter distinção. Em 

muitos países funciona desse jeito, por que aqui há discri-

minação. As escolas deveriam ter as mesmas condiç5es. 

PROFESSOR "C" - Principalmente na Europa. Em alguns países 

capitalistas europeus ocorre isso, mas porque eles já tem um 

sistema mais avançado, eles já conseguiram... Então, para o 

Brasil se torna muito difícil, porque é um sistema capita-

lista não tão avançado quanto o europeu. Sei lá... Ainda é 

meio arcaico. Para mim o brasileiro é arcaico, mesmo como 

sistema capitalista. Porque tanto lá, quanto aqui o sistema 

é capitalista. E porque alguns países proporcionam uma edu-

cação tão melhor? Alguma coisa tem... 

INGRID - Porque o capitalismo europeu depende e se desenvol-

ve por causa do nosso capitalismo dependente e pobre i o 

capitalismo imperialista que explora o 32 Mundo. 

PROFESSOR "D" - Vamos fazer um exemplo. Aqui mesmo em Ar ac a- 

u 	n às. temos vagas para o vestibular. Mas quais são os pri- 

meiros aprovados? 

PROFESSOR "C" - Os que fizeram cursinho. Os que tem dinheiro 

para pagar cursinho ou uma boa escola particular. Os alunos 

de escola pública que conseguem passar a gente pode contar 

nos dedos. Só quem tem testa de ferro mesmo e quer estudar. 

Só se for muito estudioso. Porque geralmente entra mais gen-

te de fora. 

INGRID - E o poder público divulga que todos têm oportunida-

de de entrar na universidade, no entanto as condições são 

completamente diferentes. Diante disso que vocês já colocar 
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rani, como vocês imaginam que deveria ser a nossa sociedade 

Você já deu uma dica sobre as escolas, falando que elas de-

veriam ter as mesmas condiçóes para todos. Dá para voc-_-=- de-

senvolver mais esse pensamento? 

PROFESSOR "O" - Poderia ser mais voltada para o povo, dando 

mais condiçóes de vida para todo mundo. Não adianta ter 

soas que ganham um salário miserável para sobreviver. Como é 

que a pessoa vai ganhar um salário de 15 mil cruzados, hoje, 

para sustentar dez filhos? Como é que pode? Não sustenta nem 

a si própria. Você veja que se a gente sentar numa mesinha'  

qualquer coisinha, lá se vai dez. Numa rodinha qualquer o 

dinheiro vai embora num instante. Quer dizer, lá se vai o 

dinheiro do trabalho de um pobre do mês todo. Isso eu acho 

que é uma coisa errada. Está certo que também deveria dar 

condiçóes para que todo mundo produzisse, que todo mundo ti-

vesse uma profissão, pudesse trabalhar. Se todo mundo tives-

se um emprego, não teria esse problema de estar batendo 

atrás de porta-em-porta atrás de um serviço, varrendo UMR 

rua, ... Isso é horrivel! Eu não sei... Acho que essas con-

diçóes têm que melhorar. Esse negócio de estar subindo todo 

dia, como vêm acontecendo, eu não sou a favor. Eu não sou 

nada, 	falo nada, náo sou político.. todo dia está su- 

bindo não sei o quê, subindo a ORTN e mais aquilo... Para 

que isso? E o país afundando, afundando, afundando... O nos-

so dinheiro indo embora. Porque no nosso país você 11."..c# tem 

nada. Você compra uma coisa e tem que declarar. Como é que 

pode isso? Tudo gira em torno deles. A verdade é que não PO- 



de ter. Você pode dizer que tem alguma coisa? Pode? Você po-

de dizer que tem um carro? N'i.c) pode. 

PROFESSOR "C" - Eu 	tenho carro. 

PROFESSOR "D" - 	tem, mas mesmo que você tenha, você- não 

pode dizer. Porque mês-em-mês você tem que fazer a derlara-

cao. Todo mundo tem que fazer isso. 

PROFESSJR "C" - Olha, eu penso assim. Entre os dois sistemas 

vigentes no mundo, o capitalismo liberal e o socialismo, eu 

optaria pelo socialismo. Mas também eu nao tenho sobre ele 

mu. tas esperanças, dá para entender? Também no o vejo com 

grandes olhos. Porque eu acho que sendo capitalismo ou so-

cialismo, vai depender muito de quem os faz. Porque nós po-

demos ter um capitalismo adequado dentro de uma sociedade, 

como também podemos ter um socialismo. Ou ent'ao, ao contrá-

rio, os dois dentro da sociedade, fazendo mal a essa socie-

dade. Eu acho que o sistema é bom a medida, ao ponto onde os 

governantes façam com que ele seja bom. O capitalismo pode 

ser bom, desde que sejam dadas as condices para que os gru-

pos sociais vivam dentro do sistema adequadamente. Porque se 

è liberal, o capitalismo dando às pessoas as condiçóes ade-

quada para viver dentro da sociedade, ele pode ser bom. 13s 

no caso do Brasil, acho que isso praticamente na'd existe. 

Nao há essas condiç'Oes. Entao, eu vejo dessa maneira. Tanto 

o capitalismo, quanto o socialismo podem ser bons, depende 

do governo que os faz. 

INGRID - Vamos falar um pouco sobre educação fisica especi-

ficamente. No inicio desse ano a Prefeitura organizou uma 



porposta curricular para as escolas. 

PROFESSOR "C" - Eu participei desse encontro. Estava presen-

te uma minoria de professores. Era período de férias, em fe-

vereiro. 

IN6RID - Pois és  eu também Lonstatei que poucos professores 

participaram. Como voc&s julgam essa pouca participação dos 

professores de educação física do município nesse tipo de 

evento, nesse tipo de realização? 

PROFESSOR "D" - Eu não estava presente mesmo. 

PROFESSJR "C" - ::,:::,Ti  eu por mim, poderia dar várias respos-

tas quanto a essa questão. Se tivéssemos em período de aula, 

d:1zer!. porque tem algumas pessoas que trabalham em ou-

tros lUgareS, além de trabalharem nas escolas. Alguns tem 

academia e essas atividades não param, é direto sem férias. 

Então, E1 vejo para essas pessoas, a falta de tempo. Mas eu 

vejo na grande maioria realmente, a falta de interesse em 

querer mudar. A maioria de nós professores de educação físi-

ca, estamos acostumados com o que a gente esta fazendo a 

muito tempo. Talvez até goste de fazer isso porque não dá 

trM3alho. Então, não ha muito interesse em mudar. Eu vejo 

dessa maneira. Esse é um dos pontos. Primeiros  pode ser a 

falta de tempo e o segundo que predomina mais, é a falta de 

interesse mesmo. Comodismo. Não é só na educação física. Eu 

já fiz pedagogia, fiz estágio, fiz tudo. Eu vejo que há fal-

ta de interesse do professor e do próprio aluno. Já desde 

dentro da universidade, ele não tem muito interesse em mudar 

as coisas. A gente faz uma coisa no estágio, planej.a..... 



Quando vai ver na escola, aquele mesmo professor que estava 

fazendo aquele estágio bonito, orientado, com aquelas coisas 

de avanço, acaba fazendo a mesma coisa que os professores 

que sairam a muito tempo da universidade fazem. Eu não sei o 

que é isso. Talvez eu acho que a culpa também é... E aí vol-

ta tudo de novo, aquela mesma ladainha do sistema que nao 

proporciona ao professor que vai para a sala de aula as con-

diçóes necessárias para que ele possa aplicar tudo aquilo 

que ele fez no estágio. Porque eu vejo muita coisa bonita no 

estágio, nas outras áreas e não somente na educação física. 

A educação física agora está mudando também, até mesmo den-

tro de universidade. Eu tenho notícia de que tem algumas 

pessoas com a cabeça diferente lá dentro. Mas quando a gente 

vê os alunos novos saindo... Muitos deles chegam na escola e 

fazem as mesmas coisas de sempre. São poucos os que aplicam 

idéias diferentes. A principal causas  na minha opinião, é a 

falta de interesse mesmo. 

PROFESSOR "D" - Pode ser também a falta de estímulo para o 

trabalho. A gente que trabalha com a educação físicas  eu 

mesmo na outra escola tenho duas turmas que começaram tarde 

e hoje ê melhor para eu trabalhar com as duas juntas, num 

horário só. Porque de 64 alunos, já que cada turma tem 32, 

na verdade vão apenas 15. i. verdade que nem sempre você faz 

um cronograma de trabalho, mas você leva na mente o que você 

vai desenvolver na aula. Você quer dar a sua aula certinha, 

de educação física, principalmente para as moças. Você leva 

na mente para chegar lá e jogar em cima delas. Mas quando 
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você vê a turma reduzida, fica desestimulado. Elas mesmo vèn 

Um dia, outro dia faltam... Você pode aplicar aquele traba-

lho que você gostaria. As alunas vêm se quiserem, porque 

faltando ou não elas passam do mesmo jeito. Fica por isso 

mesmo. Inventaram uma tal de recuperação no Estado, onde o 

aluno não faz educação física o ano todo, quando chega no 

final, o aluno vai três dias de aula e pronto. Passou, está 

tudo recuperado. 

PROFESSOR "C" - 	a coisa mais absurda que eu já vi, essa 

recuperação. 

PROFESSOR "D" - 	uma vergonha. Para a gente que estuda, que 

trabalha e quer fazer alguma coisa, eu acho horrível. Então, 

o que acontece com esses alunos? Falta o estímulo dele e o 

professor mesmo também fica desestimulado. Quando a gente '.E.e 

forma pensa que o trabalho é uma outra coisa. Chegando nas 

escolas é totalmente diferente e a gente encontra barreiras 

desse tipo. Num dia desses nós tivemos aqui um colega que 

recentemente havia saído da faculdade. Ficamos conversando e 

ele não conhece o ideal dessas escolas. Só aqui dentro eu já 

tenho onze anos. Então, ele estava cheio de idéias. Eu pen-

sei assim, botei a mão na cabeça e disse: "Rapaz, calma. 

Calma para você não se decepcionar depois." O quê! Eu sei 

como a pessoa nova sai com uma vontade de trabalhar "da 

com vontade doida. Depois chega lá e perde todo o ãni-

mo. Então, é isso que está faltando. Está faltando estimulo, 

estímulo dos dois lados. Falta apoio, falta tudo. Quando vo—

cê falou em reuni6ess  a maioria do pessoal não vai mesmo por 
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quê'? Muitos têm esse problema de dois empregos, tem acade—

mia. Eu mesmo tenho meus empregos e tenho minha academia. Eu 

dou aula na academia das 16 até às 22:00 horas. Só judô. Mas 

é um negócio que eu faço e não ganho dinheiro s  porque é o 

pessoal dos colégios que eu ensino na academia. i. verdade 

que eu não vou para os colégios, mas o pessoal vai para ia. 

treinar. E têm torneios, tem campeonato brasileiro, tem 

JEB's tem isso e aquilo. Meus alunos participam e é um tipo 

de coisa que eu faço porque gosto. Mas quanto a essas 

nióes, às vezes, quando tem, eu não vou porque não posso. 'iNs 

vezes, eu estou dando aula. Hoje mesmo que eu estou 

estou perdendo aula. Ainda falta mais estímulo e, ás vezes, 

é a ocupação mesmo do professor. 

PROFESSOR "C" - Eu gostaria de complementar. Eu falei que 

seria falta de interesse do professor de fazer a mudança. 

Mas eu acho também que bate naquela outra tecla, que o pes-

soal está acostumado, principalmente na educação física. Vo-

cê sabe muito bem que para aplicar a aula de educação física 

gente precisa de uma certa quantidade de material. Também 

não são todas as atividades que necessitam de material, na 

maioria dos casos a gente precisa de materiais para poder 

aplicar algumas coisas dentro de uma aula. Atualmente, eu 

vejo que o professor de educação física, a gente poderia di-

zer até num tom de brincadeira, está se tornando um catador 

de lixo. Porque o que estão dizendo por aí é que se a escola 

não tem material então'  é para usar sucata. Mas veja bem, a 

pessoa já tem dois empregos ou mais, vive correndo de um la— 



do para outro, não tem transporte próprio e ainda tem que 

vir com um saco de sucata nas costas para dentro do colégio? 

ônibus? Certas coisas não dá para entrar na cabeça da 

gente. A mesma coisa aconteceu nessa última proposta curri-

cular que a gente elaborou. Era necessário um material para 

fazer a avaliação e ficou naquela empolgação que a Prefeitu-

ra daria os materiais para o colégio. Terminou não saindo 

material nenhum e a Secretaria da Educação propôs que as es-

colas fizessem os seus próprios materiais. Eu digo conscien-

temente que daquele pessoal que estava lá, acredito que 50% 

não fez esse material. Porque fica difícil para o professor 

que já anda correndo de um lado para outro, sem transporte 

próprio, adequado, para carregar o material e aplicar alguma 

coisa na escola. 

PROFESSOR "D" - Na verdade, o professor deveria ter somente 

um emprego e ser bem remunerado. Porque o professor que tra-

balhar só na Prefeitura não vive. Então, para viver um pou-

quinho melhor tem que ter outro emprego. 

PROFESSOR "C" - Realmente a situação ideal seria ter só um 

emprego. Agora, eu lhe digo uma coisa também, que muitos 

professores com apenas um emprego, onde ganhassem bem, ape-

sar disso continuariam fazendo a mesma coisa. 

PROFESSOR "D" - Pois é, tem esse outro lado. 

INGRID - Mas nesse caso, eu acho que seria necessário ter ua 

sistema maior de cobrança e controle do trabalho nas esco-

las, da sua produção. 

PROFESSOR "C" - Claro. teria que ter. 



PROFESSOR ',O" 	Seria muito bom, porque nao CX1StC. Te-7- la 

que ter uma cobrança maior. 

INGRID - Na maioria das escolas onde eu estive, nem O dire-

tor tem informaçóes básicas sobre o trabalho dos professo-

res, como seus horários ou dias em que dão aulas, há uma dP-

sinformação generalizada sobre a vida escolar e cada um aca-

ba desenvolvendo o seu trabalho independente de qualquer di-

retriz. 

PROFESSOR "C" - Realmente do jeito que as coisas estão não 

da mais. 

INGRID - Na opinião de vocês s  quais as possibilidades que 

nós professores temos de contribuir com a melhoria da situa-

ção social? O nosso trabalho pode mudar alguma coisa? Nós 

temos alguma folk,.a no sentido de reverter esse quadro social 

que está aí? 

PROFESSOR "D" - Acho que para modificar isso que está aí vai 

ser dose prá leão. Porque você sozinho não vai mudar, urna 

pessoa só não vai conseguir. 

PRol-ESSOR "C" - Agora se o grupo, a APEFES e as associaçóes 

de unissem... 

PROFESSOR 
	

Se as associaçóes... Então, nesse caso Mal 

mudar. Mas um professor só, ou dois ou três jamais vão mu- 

dar. Porque se ele for tentar mudar, do jeito que está, todo 

mundo 	cair em cima dele. Por isso para mudar, tem que 

haver Unia ação total, de todo mundo junto. Para ver o que se-

pode fazer, para ver se melhora o problema da educação físi-

ca. Um só não consegue. 



PROFESSOR "C' - Eu completaria o raciocínio dizendo que 

professor de educação física sozinho, ele não tem condições 

de fazer. Mas ele pode preparar o terreno, preparar os alu-

nos para futuramente vir essa mudança dentro da escola. Para 

que essa mudança venha efetivamente, tem que haver um entro-

sarnento não s6 do professor de educação física, mas de toda 

a escola, junto com os professores de hist6ria, geografia, 

português,— Porque os nossos alunos não estão preparados 

nesse momento para serem mudados de imediato, é preciso ir 

preparando o aluno devagar. O entrosamento também é impor-

tante, porque o aluno, ele fica uma hora com o professor de 

educação física e fica muito mais com os outros professores. 

li necessário um entrosamento maior dentro da escola e tem 

que partir não somente do professor de educação física... Se 

ele tentar fazer isso sozinho, acredito que vai cair naquela 

de estar batendo em pedra com uma coisa mole. Vai passar 

muito tempo para que ele consiga alguma coisa. Eu acho que o 

professor de educação física, ele precisa se entrosar mais 

com os outros professores e com a equipe técnica da escola. 

Isso deve partir de uma coisa mais ampla. Embora eu não ache 

que se ele começar a fazer sozinho, esteja fazendo besteira. 

Eu não sou contra. Mas o trabalhos  para sutir efeito maior, 

tem que partir juntamente com as outras áreas. 

PROFESSOR 'D" - Eu também acho como ele falou, que o pro-

fessor deve fazer a cabeça dos alunos. Porque esses próprios 

alunos poderão se tornar professores, um dia poderio ser 

professores de educação física ou de qualquer outra área. E 



ele vai pensar que o sistema é esse mesmo, vai agir do mesmo 

jeito. Então não vai haver interesse dele, porque se nós es-

tamos nessa época e vemos a falta de estímulo, daqui a dez 

ou quinze anos, se continuar desse jeito vai ser pior. En- 

n 	o que ni.5s podemos fazer? Aquele que gosta de trabalhar 

precisa começar a conscientizar os seus alunos. Por exemplo, 

se o professor pega uma média de cem alunos, desses cem alu- 

nos 	pelo menos um sai professor. E ele tem que mostrar al- 

guma coisa, tem que mostrar que futuramente a coisa não pode 

ser assim à vontade. Porque hoje em dia está à vontade. Você 

veja uma coisa que eu sempre digo para os alunos. Quando eu 

vou para a outra escola e vejo um aluno desses sem farda: 

"Porque você está sem farda? Não é para você andar sem far-

da, porque no dia em que surgir alguma coisa e você estiver 

sem farda, poderão lhe chamar a atenção dizendo que você 

um aluno relapso por estar sem sua farda." Eu reclamo e sabe 

C) 	Cl IA e ele me responde? Que ele podendo ir sem farda, ele 

prefere . e que a direção não fala nada e não sei mais o quê. 

Mas eu acho que o aluno deve vir trajado para a escola. Isso 

foi uma coisa que o sistema abriu mão para o aluno. O aluno 

vem sem farda, vem de quaquer jeito, vem de calça... Como é 

que o aluno pode comprar um tênis bom, um tênis "Adidas" que 

custa de dez a quinze mil cruzados e não pode comprar um 

brasileirinho, um bambinha para vir para o colégio. Não pode 

comprar uma camiseta, mas vem todo dia com uma rompa dife—

rente. Como é que no pode comprar Uma farda? 



INGRID - Como é o relacionamento profissional dos professo—

res de educação física com o restante do corpo docente cia 

escola? Existe uma comunicação pedagógica a respeito dos 

alunos ou a respeito das aulas? Há uma integração com 

equipe técnica e com a direção da escola? As reunióes acon-

tecem conjuntamente? 

PROFESSOR "C" - Não. Pelo menos eu já estou aqui há um ano e 

nunca fui convidado para participar de uma reunião pedagógi-

ca. Olha, as reunióes, geralmente, são feitas em separado. 

Quando a direção quer comunicar alguma coisa ou cobrar, ela 

reine os professores de educação física com a parte adminis- 

trativa e faz a reunião. Ou com a equipe técnica, eu nunca 

presenciei, mas pode ocorrer. Mas uma reunião pedagógica com 

todos os professores, quer dizer, de geografia, história, 

educação física e outros mais, eu nunca presenciei. Inclusi-

ve eu já coloquei no Conselho dos Professores, onde o daqui 

é t.tiri dos mais organizados e atuantes, a problemática dos 

alunos de educação física. Os alunos que não são da parte 

diretamante relacionada com o esporte, educação física em 

termos de vida—Eu sei que educação física é tudo, é a parte 

desportiva e educação física pura e simplesmente, mas estou 

me referindo aos que não estão ligados com esta parte des-

portiva. Há uma evasão enorme deles aqui no colégio. Eu pen-

sei que eles saíssem da educação física para fazer algum es-

porte, mas não é verdade. Há uma evasão pura e simplesmente 

porque eles sabem que não reprovam, então, eles se mandam. 

Eu já coloquei essa questão aqui no Conselho e até hoje aio 



teve uma solução. Sempre que a gente conversa e vai tenta 

então, surge isso e aquilo, tenta reunir com a equipe pe0a-

gógica, mas nunca é levado à frente. 

PROFESSOR "D" - Bom, têm aqueles professores que são a favor 

da educação física. Mas têm outros que reclamam muito da 

educação física. Dizem que o professor de educação física 

quer tudo e quer privilégios. Eu acho que isso não deveria 

acontecer. Têm uns que botam a educação física como uma coi- 

sa fácil ou então, como que a educação física é um negócio 

que faz mal à sociedade. Eu não penso assim, eu acho que sem 

educação física... Porque é a educação física quem forma a. 

pessoa. Eu acho que ela leva e faz com que a pessoa tenha um 

relacionamento mais amplo, com todo mundo. 

PROFESSOR 
	c17 

- Sobre o relacionamento entre professor de 

educação física e o aluno, é ótimo. Quanto a isso nunca hou- 

ve problema. O professor de educação física sempre teve mais 

chance de se relacionar bem com os alunos. Agora, o relacio-

namento entre o professor de educação física e os professo-

res de outra áreas não é muito bom. Eles reclamam muito 

alguns até acham que o professor de educação física se con-

sidera "o bom" dentro da escola, se considera diferente. São 

eles que têm essa idéia. Mas em alguma coisa, eles têm ra-

zão. Existe uma sala de professores e nós mesmos não procu-

ramos essa sala para tentar um maior entrosamento com os ou-

trWS professores. Isso deixa a desejar. Eles reclamam muito 

que o professor de educação física não vai na sala dos pro-

fessores. Além disso, a falta do professor de educaçãzi lisi- 



ca nas reuni5es é maior do que os outros professores. 4 7. ---

sença do professor de educação física no Conselho, é bem 

nor. Inclusive, quando eu fui colocar aqueles pontos 

falei anteriormente,sobre as faltas dos alunos nas aulas oe 

educação física, só estavam presentes eu e outro colega. t 

aqui nessa escola nós temos 14 professores de educação físi-

ca. Então, eles disseram: "Onde estão os outros colegas de 

, 
VOCCS5 os outros interessados?" São essas coisas que eles 

olham e não o entrosamento, o relacionamento em si. O rela-

cionamento pessoal não tem problema, mas o profissional dei-

xa muito a desejar e eles reclamam disso. Eu acho que eles 

tem uma certa razão. Eu mesmo, quando entro no colégio, pro-

curo passar pela sala de professores, pelo menos para eles 

verem e saberem que sou professor de educação física. i,s, ve-

zes, eu não sento lá porque não estou entrosado e aí fica 

difícil. Fica mais fácil quando eu tenho um conhecido por lá 

e então, eu sento, começo a conversar e tal. Mas para sentar 

na rodinha deles lá fica difícil. Mas eu sempre procuro ao 

entrar no colégio, passar lá e digo: "Oi, professor!"; 'Soa 

tarde!" Aí todo mundo responde, todo mundo sorri. Mas na ho-

ra de sentar... Quando eu posso, eu procuro sentar e conver-

sar com alguns deles, "puxar" conversa, porque acho que a 

gente está falho nessa parte. A gente precisa se entrosar 

mais e eles reclamam com razão. Dificilmente a gente procura 

saber alguma coisa sobre a prática pedagógica deles 	faiar 

dos seus problemas ou a situação de determinado aluno. Por- 

que 	t: '!m alunos que vão mal na disciplina deles, mas estão 
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bem na educação física. Eu acho importante essa discussão, 

mas para isso vai ser necessário fazer um trabalho para con-

seguir envolver todos. 

PROFESSOR "D" - Mas por que o pessoal de educação física é 

assim? Voc& pode ir em todos os colégios e a sala de educa-

ção física sempre é recuada s  sempre é separada de todos. En-

tão, é isso que os faz ser desse jeito. Eu mesmo, quando 

chego na escola, a primeira coisa é passar pela sala dos 

professores, falo com todo mundo, falo com quem conheço. Fa-

ço a mesma coisa. Agora, também não entro para conversar com 

ninguém, só se tiver um colega. Mas a questão é que a sala 

de educação física, a coordenação de educação física é sepa-

rada de tudo. Já existe uma distinção no próprio espaço fí-

sico. Por que a nossa sala não poderia ser lá dentro? Aqui 

deveria ser almoxarifado para guardar as coisas. A saia do 

professor de educação física poderia ser lá dentro, boniti-

nha, direitinha. Yoc& veja uma coisa dessas aqui. Isso é sa-

la? 

INGRID - Na opinião de vocês, qual a importância da educacão 

física dentro da escola? 

PROFESSOR "D" - Como eu falei anteriormente, eu acho que ela 

desenvolve não somente o físico, mas a outra parte mesmo. O 

aluno deve procurar ser inteligente, ser intelectual. Ela 

deve procurar a outra parte. Não é só a educação +isica, que 

vai fazer dele um intelectual. Na outra parte, ele pode ser 

um intelectual, mas não pode ser um cara condicionado, alta-

mente atlético, coisa que nem é necessária. has para as 



crianças e adolescente é essencial. Essencial para o desen-

volvimento, para o crescimento e até para o seu modo de pen-

sar, para ele pensar melhor. Também para os casos de doença, 

porque a pessoa mesmo sendo um atleta, treinando todo dia, 

ele pode pegar gripe, mas é muito mais difícil. 'á muito mais 

difícil ele pegar uma gripe do que o outro que não faz nada. 

Então'  eu acho que a educação física ajuda em muitas coisas. 

Ela desenvolve muitas coisas. 

PROFESSOR "C" - Desde quando escolhi a educação física, eu 

tinha um ideal. Eu tinha alguma coisa na cabeça, senão, não 

teria escolhido. Eu escolhi porque eu via na educação física 

uma importância fundamental. No momento em que eu fiz o ves-

tibular, a importância que eu via era em relação à parte fí-

sica somente. Porque o corpo e a mente estão intimamente re-

lacionados, mas naquele momento eu só pensava no bem-estar 

físico. Para mim %  a educação física propocionava uma boa 

saúde. Em consequência, a mente estaria bem. Isso naquele 

momento, porque depois a gente vai percebendo melhor as coi-

sas. Vai vendo muito mais importâncias, maiores ainda. Eu 

comecei a perceber que não só a parte física da educação -Fi-

sica, era importante. Tem a parte intelectual que também vem 

junto com a parte física. Eu vejo que a educação física tem 

muito mais condiçóes de propocionar ao aluno, porque lida 

diretamente com o físico e lida também com o Oi intelectual. 

Ela tem mais condiçóes de desenvolver na criança todas as 

suas pontencialidades. Antes eu não via dessa forma. Eu via 

mais o desenvolvimento físico, porque foi assim que eu 



aprendi na universidade. Eu sou formado a cinco anos e 

isso que me passaram. Agora, eu estou vendo que nos tempos 

muito mais rondiç5es e não digo isso com egoísmo. Como pro-

fessores de educação física, nós podemos contribuir para que 

a educarão de um modo geral seja melhor dentro da escola. 

PROFESSOR 	- Tem um outro lado também, porque quando o 

professor pega a criancinha novinha, de 5 anos e vai acompa-

nhando e trabalhando com eia até chegar a ser adulto, a gen-

te pode notar que fez uma boa coisa. Você vê que a educaç.ão 

física surtiu efeito. Porque ele é um bom atleta, é um bom 

homem, pode ser um bom marido, um bom pai, um ótimo profis-

sional, independente de ser professor de educação física, ou 

seja, de qualquer área. Então, eu acho que a educação física 

ajuda muito. Eu mesmo tenho alunos que hoje estão casados, 

aluno que já é pai de filho. Eu tenho aluno que já é hoje 

capitão do exércitos  outro é sargento do exércitos  tem um 

Ci t.te estuda engenharia e outro é formado em medicina. Quer 

dizer, todo esse pessoal começou na minha área de judô bem 

novinho. Hoje todos eles estão bem, estão lá em rima. Porque 

eles não têm vício, não têm vício de drogas. E essa é a 

maior contribuição mesmo, eu acho que a educação física aju- 

. da muito nesse aspecto de evitar drogas. Faiam por aí que os 

tletas pegam drogas, mas eu 	que é só aquele que quer 

estourar, quando quer passar além das suas possibilidades. 

Porque, inclusive, eu acho que não há necessidade disso. Se 

ele tem cabeça para não fazer isso, porque vai fazer C5~ 

coisas? Eu acho que a Pfluca4o física ajuda em tudo, ajuda 



muito no geral. 

PROFESSOR "C" - Tentando complementar um pouquinho, eu que- 

ria 	dizer et ii 	comecei a ter uma visão maior da educação 

realmente quando eu cursei outra faculdade. Depois fiz peda-

gogia, eu tive oportunidade de ver, de ler muito mais coisas 

que eu não via em educação física. Na educação física, eu só 

vi a parte pratica da nossa área, eu não vi a parte teórica 

d a 	educação, que também é educação física. Eu optei por uma 

pedagogia crítico-social dos conteládos, mas eu não tive 

oportunidade de até hoje aplicar como eu gostaria. Porque a 

gente precisa de um planejamento, a gente precisa de um lo-

cal adequado. Para você ter um racionício, você precisa de 

local adequado. Mas aqui você vai para a quadra e tem 

três ou quatro professores dando aula no mesmo local. Você 

O rganiza a sua idéia de uma maneira e quando chega no local, 

as condições não lhe permitem fazer da maneira que você pla-

nejou. Uma coisa que você gastou, às vezes, horas para pre-

Parar, você vai ter que mudar em minutos. E o nosso racioc-i-

nio não è tão rápido assim. Por isso eu acho que as cond 

ções das instalações contribuem para que a educação física 

caia um pouco. 

PRUFESSOR 	- O professor de sala tem o espaço dele, só 

dele. O mesmo nUmero de alunos que ele tem, nós também te- 

mos. Mas nós ficamos restritos a uma areazinha, por que numa 

quadra têm quatro, cinco professores dando aula ao mesmo 

tempo. Então, você fica só com o pedacinho e ali vi não 

pode fazer nada, você não pode desenvolver nada. 



- Voc&s planejam a aula de vocês? De que forma -.75 

planejam? 

PROFESSOR "C" - Bom, eu não planejo no papel. Mas quando 

venho paTa a aula, já tenho alguma coisa na cabeça, daquilo 

que vou fazer no dia. 

PROFESSOR "D" - Eu também. Eu faço o acompanhamento do alu-

no. 

INGRID 	Qual a opinião de vocês a respeito dos Jogos da 

Primavera? Voc&s participam com seu alunos? Acham importan-

te? 

PROFESSOR "D" - Eu acho, inclusive eu participo desde os 

los. Jogos da Primavera. Eu fui atleta nesses los. Jogos e 

agora desde que os Jogos da Primavera voltaram, eu participo 

COM OS meus alunos. Eu acho que não tem nada a perder. Os 

alunos nao têm nada a perder t: uma forma de congregação. 

Agora, hoje em dia o pessoal está usando os Jogos da Prima-

vera como meio político. Estão levando para outro lado e eu 

já estou sabendo das coisas. Antigamente não era assim. Eu 

estou sabendo que talvez os Jogos da Primavera, não comecem 

agora no dia 12 de outubro. Talvez seja transferido, já por 

causa de quest3es politicas Então, eles já estão levando 

para o outro lado. 

PROFESSOR "C" - Eu poderia responder para você de duas ma-

neiras. Eu sou a favor, mas também sou contra os Jogos da 

Primavera. Um dos fatores mais negativos é o abuso em cima 

da atuação do aluno. Dentro dessas competiç3es, o principal 

personagem deveria ser o aluno. Afinal, os Jogos deveriam 



SCV para eles. A importância maior deveria ser dada para o 

aluno, mas na verdade não é isso que acontece. Começa com as 

autoridades, que procuram tirar o máximo da competição, para 

ter a sua promoção política. Depois vêm os árbitros que tám-

bém querem aparecer. E os árbitros em si mesmo, às vezes, 

até sendo professores de educação f..i.sica, deveriam como ár-

bitros de modalidades, estar educando. Mas não ocorre isso. 

Eu atuava muito em arbitragem de jogos de saião e presenciei 

tanta coisa absurda de nossos colegas mesmo. Depois que eu. 

comecei a relacionar mais eu abondonei, porque era uma coisa 

absurda o comportamento de colegas que a gente conversava na 

rua. A linguagem usada é do nri.vel mais baixo que você possa 

imaginar. Dessa forma eu acho que a gente não está educando. 

Então, por isso eu abandonei. Os próprios árbitross  os nos- 

sos colegas querem aparecer dentro das quadras, dentro dos 

locais de competição e para isso há uma distorção de todos 

os objetivos, quer dizer, do objetivo principal. Esse obje-

tivo deveria ser propocionar ao estudante mais lazer dentro 

do seu ano letivos porque é pouco o lazer do estudante de um 

modo geral. 

PROFESSOR "D" - Tem outra coisa que também eu não aceito. 

Por exemplo, se há uns Jogos, eu uso meus atletas da seguin-

te forma. Eu preparo os atletas, dou condi4es de chegarem 

aos Jogos e mostrarem que conhecem alguma coisa. Por outro 

lado, eu não exijo que ganhe a competição. Se ele perdeu, do 

mesmo jeito eu trato o que ganhou, eu trato o que perde 

lias eu dou condiçÁ"'ies de ele chegar na hora da competítálábe der 



ganhar, de brigar. Se perdeu, tudo bem, porque o outro foi 

melhor, então, é preciso treinar mais. Agora, o que eu 	73.0 

admito é isso de os colegas estarem discutindo, xingando. 

para dar fama. Roubarem para sua equipes e beneficiarem um 

OU outro. Porque é fulano de tal ou porque o atleta é filho 

de deputado. Eu não aceito essas coisas. Desde quando a pes-

soa está como árbitro, no caso de judô que é individual, ele 

nao pode jamais estar garfando para ele ou para seu aluno. 

Porque quem está ali é o aluno, a festa é do aluno. Os Jogos 

da Primavera são do atleta e não dos técnicos, árbitros, po-

líticos... 

PROFESSOR "C" - Apesar de tudo eu ainda participo, porque 

ainda vejo alguma coisa positiva. Atualmente eu estou dentro 

do futebol, mas tenho presenciado coisas absurdas mesmo. De 

todo modo eu tenho esperança de que as coisas positivas pos-

SRM crescer para o aluno, de acordo com o tempo. Um outro 

ponto negativo, que me deixa perplexo, é que seja permitido 

aos professores de educação física, aos educadores consentir 

que o aluno falsifique carteira de identidade, para que ele 

possa participar de uma categoria onde já tenha estourado a 

idade. O professor consente que o aluno arranje uma certidão 

de nascimento de um outro irmão e tire uma nova carteira de 

identidade, para participar de uma determinada categoria nos 

Jogos. Ns vezes, o professor chega a esse ponto e faz de 

conta que não está sabendo de nada. 

PROFESSOR "D" - Esse tipo de falsificação de documentos em 

também já vi i só pegar a certidão de um irmão. nas o From- 
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fessor não está sabendo que com essa atitude, vai prejudicar 

aluno dele. Porque quando o irmão chegar na sua época e 

for tirar a sua carteira de identidade, ao chegar na Secre-

taria de Segurança, vai haver choque de informaçUs. 

PROFESSOR "C" - Com certeza, isso vai causar porblemas para 

a criança futuramente, tanto para quem está cometendo a ir-

regularidade, como para o irmão dele. 'iNs vezes, nem os pais 

desses alunos estão sabendo do fato. Outro também é que para 

professor galgar os títulos, conseguir os primeiros luga-

res na competição!  ele chega ao ponto de ignorar os alunos 

de seu próprio colégio ...1  catando de outros colégios para 

garantir a sua boa classificação. E normalmente, o professor 

consegue inscrever esses alunos irregulares.isso são coisas 

absurdas que o educador faz para conseguir os primeiros lu-

gares e para mim o objetivo dos alunos não deve ser esse de 

ganhar a medalha. Eu digo sempre para os meus alunos que o 

objetivo é part :icipar t um lazer. Eu sempre converso: 

cês no não sentem prazer em jogar, em participar do Jogos? En- 

tão, para vocês não importa se vão chegar em 12 limjar. Im-

porta é que vocês estão numa competição esportiva, que do 

outro lado estão colegas de vocês de outra escola e que deve 

haver em relacionamento entre vocês. Futuramente vocês serão 

adultos e terão um relacionamento social. Então, a competi-

ção serve para integrar e não importa se vocês vão chegar ere 

12 lugar ou não." Mas os nossos colegas burlam muita coisa 

para poder alcançar o i2 lugar, porque o objetivo deles e 

simplemente esse. 



PROFESSOR "D" - Tem muita gente que faz isso. Sai catando 

aluno de escola em escola, para formar uma boa equipe. Esse 

é o chamado professor que não quer trabalhar, que é tido co-

mo mole. Que não tem paciência de trabalhar para futuramen- 

te, em três ou quatro anos conseguir algum bom resultado. 

Ele quer, já no primeiro ano, sem fazer nada e sem ter con-

diç5es, quer estourar logo. 

INGRID - Você colocou anteriormente que o ensino e que a 

educacão física, estão passando por um processo de decadên-

cia. Quem seria o maior culpado por esse processo? O governo 

ou o professor? 

PROFESSOR "C" - Eu vou falar na educacão, porque ela como um 

todo está em decadência. Em grande partes  eu acho que em 60% 

é culpa do professor. Porque ele se acomoda e não procura 

fazer nada para que esse quadro se modifique. Porque ele es- 

tando dentro do sistema, sabendo a ordem desse sistema, ele 

tem condi4es e chances de mudar o quadro. Mas o professor 

se acomoda porque é mais fácil, mais cômodo e mais adequado 

para ele. Então, por isso é que eu digo que 60% é culpa do 

professor e 40% é culpa do governo, que não tem nenhum inte-

resse em reverter ou mudar. 

PROFESSOR "D" - Cl alunado também colabora, porque não está 

querendo nada-com-nada. 

PROFESSOR "C" - Eu não colocaria tanta culpa no aluno. Por-

que o aluno está em formação, a cabeça dele está sendo pre— 

parada para arcar com as responsabilidades futuras e ele tem 

menos chances da captar as coisas. Eu acho que o aluno mão 



tem culpa nisso. Se ele evade da escola, se ele não quer es-

tudar é porque cai muita ideologia sobre ele. 

PROFESSOR "D" - Existem duas linhas de professores. Existe 

aquele que estuda e o que só faz a aula. Esse que só faz a 

aula, jamais procura coisas novas, fazer cursos ou viajar 

para melhorar o seu nivel. E tem aquele que estuda, que se 

mata para oferecer uma coisa melhor, que nem sempre tem con- 

diçk'.;es de ser oferecida. 'As vezes, a pessoa viaja, faz um 

curso lá fora e quando volta, a escola não dá condi05es de 

ele oferecer o que aprendeu. Além disso, a outra parte que 

não estuda pensa assim: "Ah, se todo mundo ganha igual, para 

que eu vou me matar?" 

PROFESSOR "C" - Eu vou tentar exemplificar essa questão de 

qUe o aluno não tem culpa. Porque eu digo que a culpa é dos 

professores e do sistema que inculca a ideologia dominante. 

Eu tenho um cunhado de 17 anos e ele tirou o 12 Grau comple-

to. Começou a trabalhar como "office-boN" e pensa que não 

precisa de mais nada e já tem todas as condiç3es para traba-

lhar. Essa idéia dele foi percebida e passada de alguma ma-

neira. Eu acho que isso é a ideologia que domina, que pregam 

em cima dele, que ele percebe, vê na televisão, em determ 

nados locais, os próprios colegas que já estão trabalhando e 

passam a idéia para ele, de que ele só precisa do 12 Grau. 

Oue ele vai conseguir qualquer emprego, vai produzir do mes-

mo jeito e não precisa tirar o 22 Grau e nem uma faculdade. 

INGRID - Vocês querem falar mais alguma coisa ou complemea—

tar alguma idéia? Eu acabei minhas perguntas, mas se ~cês 



desejarem, inclusive, fazer perguntas, fiquem à vontade. 

PROFESSOR "C" - Eu só queria colocar algumas coisas que véu 

da minha viv&ncia e da minha observação. Principalmente no 

interior, onde eu já trabalhei cinco anos, os alunos quando 

se referem à educação física eles falam assim: "Professor, 

hoje vai ter física?" E eu sempre batalhei dentro da escola s  

tentando explicar que física não é a mesma coisa que educa-

ção física. Eu queria mostrar a importancia de privilegiar 

palavra educação. Eu tentava conversar com eles, embora fos-

se muito difícil e talvez até ficasse vago para os alunos. 

Outra coisa é que quando eles se referiam aos professores de 

saia de aulas me deixavam de fora. Eu dizia: "Mas eu também 

sou professor de sala de aula. Simplesmente a minha sala de 

aula tem uma aparncia diferente, ela não está dentro de 

quatro paredes, a minha sala de aula é a quadra. Â minha sa-

la de aula é a quadra s  é aquela árvore, é o galpão, é o ca-

pinzinhos  é aquela areia lá aonde eu salto com os meninos.' 

Eu sempre briguei por isso, no bom sentido. Porque se a gen-

te for lá e perguntar, mandar relacionar, fazer uma pesquisa 

com os professores ou mesmo com os alunos sobre quais são os 

professores de saia de aula, os de educacão física não en-

tram nessa relação. Agora falando sobre outro aspecto, sobre 

a luta do professor em mudar o estado de coisas, eu vou ser 

bem franco. Eu não sei se eu teria forças ou condições de 

lutar pelo social. Porque a situação atualmente chegou a tal 

ponto... O nosso social, o social de cada professor, que era 

considerado de classe média, chegou a um ponto tão critico, 



tão deprimente que eu não sei se nós professores e todos 

aqueles que estavam até hoje envergando essa bandeira do so—

cial, têm cond1ç3es ou pretendem continuar nisso. Eu não sei 

SE 	estes que estão engajados, vão permanecer porque o SO - 

cial do professor está tão péssimo que ele não vai conseguir 

lutar pelo social do aluno, para uma vida melhor para os 

alunos. Eu fico muito emocionado e deprimido com essa situa-

Ç:EÇO toda. Eu avalio pegando o meu salário de 90 mil cruza-

dos, juntando os dois empregos. Quando chega esse período, 

hoje é dia 17 e não sobrou mais nada. Não dá mais para nada. 

Eu fico imaginando uma pessoa com 15 mil cruzados, nesse 

país miserável do jeito que está s  para sobreviver e conse-

guir alguma coisa... Realmente é dose! 

PROFESSOR "D" - E4, mas o homem não diz: "Brasileiros e bra-

sileiras!" 

PROFESSOR "C" - 	"Brasileiros e brasileiras..." E você, 

Ingrid, o que acha da educação física? E quanto ao esporte? 

(00.) 



PROFESSORA DE EDUCAC40 FíSICA "E" 

INGRID 	A primeira pergunta que eu vou fazer é sobre 

condiçOes de vida das crianças dessa escola. Na tua opinião, 

qUalS as ve)dade:Has Lausas, dessa má condiçao de vida que 

os alunos em geral possuem. 

PROFESS)RA - As condires deles são bastante precárias. 

alunos vêm de uma família muito pobre. Os pais fazem biscate 

e as mães geralmente ,,, ãn empregadas domésticas. E a gente v& 

que muitas crianças iniciam o período letivo e não conti- 
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INGRID - Certos  mas quais as causas dessa péssima qualidade 

de vida? 

PROFESSORA - Essa péssima qualidade, vem em decorrência de 

todo um sistema que nós temos!, da sociedade de um modo ge-

ral. Não vem de uma Unica causa específica. Esse momento que 

o Brasil e principalmente, Sergipe está passando, essa falta 

de assistência que eles têm, essa precariedade financeira 



I:.:: decorre de fatores individuais, mas sim de um todo e de 

Uni conjunto que está se passando De todo o sistema. 

INGRID - A causa da diferença de classes sociais da socieda-

de brasileira, também seria o sistema, a conjuntura? 

PROFESSORA - Eu acredito que sim. Porque a gente está dentyo 

de um sistema onde existem pessoas que têm maior acesso RO 

poder, têm maior acesso a cultura e a determinadas C0i5R-55 

então, é lógico que vai haver essa divisão. Quando a pessoa 

não tem um cvito poder aquisitivo nessa sociedade capitalis-

ela não vai muito longe. Ela fica bem por baixo e isso 

faz com que haja essa divisão. Esse é o meu ponto de vista. 

INGRID - Como você julga a atuação do nosso governo? Qual a 

avaliação que você faz nesse sentido 

PROFESSORA - Todo mundo vê por aí dizerem que o Governo Sar-

ne é o governo do "Tudo pelo Social". Eu acho isso uma uto-

pia. rorque tudo o que ele faz, vai justamente de contra ao 

social. Porque ele tenta fazer determinadas coisas para pro-

teger ou colaborar com a vida das pessoas no sentido de me-

lhoria, mas no fundo ele acaba arrasando mais ainda a vida 

das pessoas. Eu vejo que o governo não está muito preocupado 

COM a situação, principalmente das pessoas mais necessita- 

das. Ele está mais preocupado com a situação dele e daqueles 

que detém o poder, dos que esto mais de acordo com essa po-

lítica. Para o governo tanto faz se o povo está passando fo-

me s  se o povo necessita de condi05es melhores de saú e, edu- 

cação.— 	tanto que a gente vê que os subsídios para a edu- 

ca4os  saláde e alimentação são pouquíssimos- Eles usam esse 



chavão de "Tudo pelo Social para burlar e enganar a popula—

ção da verdadeira função que eles têm no país. Eu vejo que é 

um governo frz~~1o. Deveria deixar de pensar mais em si e 

realmente partir para uma prática, porque muita coisa ainda 

está no papel. 

INGRID - Como você imagina e gostaria que fosse a sociedade 

fl a qual a gente vive? Ou você concorda com esse tipo de so-

ciedade? 

PROFESSORA 	Não, eu não concordo com essa sociedade, com 

essa divisão de classes. Mas eu fico pensando assim... Eu 

fico olhando e eu estou tão acostumada a ver esse tipo de 

sociedade que eu fico me perguntando se teria um jeito de se 

acabar com isto que está aí. Eu fico pensando se seria pos- 

sívei 	por exemplo, existir uma sociedade de indígenas. To- 

dos trabalhariam pelo bem de todos e então, fico pensando se 

isso não seria tão irreal, se seria só um sonho. Porque de 

repente9  essa divisão de classes sociais, acaba com todo o 

amor ao próximo. Amor e respeito, eu acho que e o fundamen-

tal para que realmente se possa fazer algo pelo outro e por 

ao mesmo tempo. Eu fico imaginando se seria possível 

fazer isso realmente... Se isso acontecesse seria bem melhor 

do que isto que está aí. 

INGRID - O que poderia favorecer o surgimento dessa socieda-

de que você está imaginando? 

PROFESSORA - Realmente eu ainda não parei para pensar o que 

poderia favorecer este processo. Eu não sei como poderia co-

meçar a transformação dessa sociedade em que a gente vive 



hoje, para a sociedade em que não houvesse a divitão 

classes. Porque essa fome de poder está tão enraizada, é ume 

coisa tão mecânica essa procura pela ambição, que seria mui-

to difícil de procurar exatamente algo que buscasse essa mu-

dança. 

INGRID - Você enquanto educadora, professora de educação fí-

sica, vê a possibilidade de contribuir com a transformação 

da sociedade? Dentro do espaço da escola, no cumprimento da 

sua tarefa e papel pedagógico, existe alguma parte onde você 

possa contribuir? 

PROFESSORA - De Uffla certa maneira eu acredito que nós pode-

mos contribuir. Que na nossa prática, a gente nao modele 

nossos alunos, não queira que eles sejam meros robôs, que 

repitam coisas que nós já fizemos ou que outras pessoas já 

fizeram. Que a gente dê uma certa liberdades  uma certa aber-

tura para que ele escolha, ajude ou mesmo participe do pro-

cesso da aprendizagem. Que eles mesmos, através do diálogo, 

digam o que têm interesse em aprender, em fazer. Que na nos-

sa prática do dia-a-dia, quando a gente lançar determinada 

atividade, a gente permita que a criança também libere a sua 

criatividade, sua espontaneidade e coloque as suas experiên-

cias, do mundo em que vives  que com certeza é diferente do 

nosso devido a essa diferença de classes que existe. E que a 

gente saiba aproveitar tudo o que a criança tem. E que mos-

tre também a essa criança as dificuldades que existem, o 

pOrWl& das coisas. Por que hoje ela tem fome? Explicar os 

motivos. Mas não assim de supetão. De uma forma mais claras 



através Is uma conversa ou até mesmo de uma atiicade qpie 

mostre a diferença entre as pessoas. Acho que a gente tem mm 

papel bastante impol. Seria uma análise das diferenças 

que existem e através dessas atividades também, que ela fos-

se vendo como existem outras diferenças lá fora, na vida em 

que ela vive. 

INGRID - Voc trabalha com que séries? 

PROFESSORA - Com o pré-escolar e a ia. série. 

INGRID 	Além de dar aula nessa escola, o que você faz na 

vida? 

PROFESSORA - Eu dou aula na Escola Normal, a nível de 22 

Grau, no curso pedagógico. O nosso trabalhoy o meu trabalho 

com as alunas do pedagógico... Nós estamos tentando... Eu 

entrei 	ano, mudei de 	 EstAdn e pedi remoção 

para lá. Então, o anseio de alguns professores da Escola 

Normal e de muitos alunos era que se mudasse a prática de 

educação física, que vinha sendo aquela pratica maçante que 

muitos já viam nos anos anteriores. Já que todas as disci-

plinas da Escola Normal, do Curso de Magistério, são volta-

das para a personalização, a gente também queria envolver a 

educação física nesse processo de educação profisionalizan-

te. O nosso programa é justamente baseado na criança e no 

desenvolvimento de atividades que auxiliem o profissional de 

magistério na sua prática futura, incluindo a alfabetização 

com a ajuda de educação física e de sua prática. Eu estou 

5,1 os ando muito de trabalhar là e, inclusive, daqui a POUCO 

estou indo passar uma avaliação para as alunas. Depois vai 



 

acontecer uma reunião, uma conversa com elas. Eu esto 

que o trabalho está sendo bem aceito, tanto pelas alunas, 

quanto pelos professores, porque está sendo uma coisa nava. 

A gente está percebendo que há algum retorno. Porque, por 

exemplo, a gente lança algumas atividades, mas também cobra 

a criação do aluno em cima da teoria que a gente dá. Traba-

lhamos com uma teoria voltada para a psicologia da criança e 

para a psicomotricidade. Então, não é essa coisa solta de só 

jogar atividade de recreação sem ter um objetivo. Estudamos 

todo o desenvolvimento da atividade motora, relacionado com 

o desenvolvimento da criança e também com o auxílio dessas 

atividades na aprendizagem futura dessa criança. Podemos 

perceber que os alunos estão gostando e aproveitando. Porque 

muitos, principalmente os alunos do 32 ano, já trabalham e 

atuam em escolas. Eles dizem, ás vezes: "Professora, hoje eu 

utilizei tal atividade e vi que com ela meus alunos se sen-

tiram melhor e gostaram da aula realmente eles aprenderam 

determinado conceito, através dessa atividade." Então, a 

gente sente prazer em fazer a coisa. O aluno está trabalhan-

do junto com o professor e está tendo retorno, E não há uma 

cobrança. Nós fazemos avaliação, mas não tem nota. Educação 

física não reprova por nota, e mesmo assim eles cumprem to-

das as tarefas. Fazem avaliaçóes, as aulas a repor e todos 

vao em massa. A gente não faz chamada e eles vão. Dá para 

notar que há um certo interesse na disciplina e é muito pra-

zeiroso trabalhar desse jeito. Para mim está sendo uma expe—

ri&ncia nova, que estamos implantando e que já traz bons re— 



sultados. Por isso acho que ainda não pirei, porque esti 

tendo equilíbrio'  porque realmente, às vezes, é alienante... 

INGRID - Professora, vocé participou da elaboraçao da pro-

posta curricular para educação física nas escolas munici-

pais? 

PROFESSORA - Participei. Tinha pouquíssimos professores pre-

sentes. Nós começamos com uma faixa de 20 e acho que acaba-

mos com uns 08 professores. 

INGRID - Como vocé julga essa pouca participação dos profes-

sores em eventos como esse? 

PROFESSORA - Eu vejo pouca participação como um comodismo de 

determinados professores. Eles reclamam que não existe e que 

a Prefeitura não se preocupa em fazer cursos e que quando 

faz 	as vagas são limitadas para poucas pessoas. Mas quando 

surge um encontro que chama por esses professores, eles fo-

gem. Eu acho que é uma questão de não querer assumir real-

mente o papel a que eles se dest :inam i uma falta de compro-

misso que existe em determinados professores. Porque tem es-

sa questão da preferéncia, que quando a pessoa tem interesse 

por determinada coisa s  ela vai e busca. Sempre colocam que 

so as dificuldades:" Ah, por que eu vou participar disso, 

se vai ficar tudo a mesma coisa? A gente faz e não consegue, 

nunca consegue nada." Mas justamente não consegue, porque 

vai a minoria. Agora, se um dia a maioria resolvesse partl-

cipar de determinada luta e brigasse realmente, eu acho que 

a gente conseguiria alguma coisa. Mas há falta de compromis-

so mesmo e comodismo. 

UFSM 
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INGRID - De acordo com o contexto atual, qual avallação 

vocí.. faz da educação física de um modo geral? Considerando a 

educação física na universidade, nas escolas, os conteUdos 

que estão sendo trabalhados, as competiçóes e tudo mais cue 

é educação física. 

PROFESSORA - Veja bem, primeiro eu vou falar dessa educaçáo 

física que trata do desporto. Porque, quer queira, quer não, 

a gente sabe que infelizmente existe essa divisão. Porque 

hoje vemos que a grande maioria dos professores de educação 

física trabalham nessa área, pelo menos na minha prática é 

isso que eu noto. Eu dei aula e trabalhei com modalidade du-

rante pouco tempo e depois deixei. Não gostei. Porque eu 

gostava de trabalhar não em função de uma medalha ou de umá 

apresentação. Mas sim pelo prazer de fazer aquilo com um 

grupo muito grande, Mas a escola não queria isso, porque as 

escolas geralmente querem é ganhar alguma coisa. Nós aboli-

mos totalmente o desporto. Graças a Deus conseguimos tirar 

essa mentalidade dos nossos alunos. E eu acho que daqui para 

frente, eu espero que não volte tão cedo i: lógico que a 

gente utiliza o desporto e as atividades desportivas dentro 

do nosso conteddo, mas de uma maneira mais educacional, uti-

lizando a parte didática da coisa, sem aquela busca... Aqui 

na escola do município, nós não trabalhamos com o esporte-

desde' o ano passado. Não tem condiçes físicas e a gente não 

tem as mínimas condi4es de dar aula. As condiçóes para uma 

aula de educação física são tão precárias, quanto mais para 

trabalhar com o desporto. 



INGRID - A escola não oferece nem um tipo de materi_a 

aula de educação f..ç.sica? 

PROFESSORA - Nenhum material. O material que a gente utíií- 

k, pelo menos eu, é o material que eu trago de casa. Sempre 

que eu quero dar Mia aula diferente, eu trago o material de 

casa. Porque, às vezes, eu já deixei o material aqui na es-

cola, mas desapareceu. Então, eu trago o material de sucata, 

bola de meia, bambolê, bastão colorido, bastão sem pintura, 

jornal, revista, lápis de cor e esse tipo de material em ge-

ral, para tentar fazer algum trabalho. Porque até agora nada 

da Prefeitura. Não tem armário para a gente guaidar as coi-

sas. No ano passado guardava-se o pouco material que tinha 

J unto com os diários de classe e uma outra série de mate-

riais da secretaria, na própria sala da secretaria. Mas a 

gente só pegava esse material quando alguém da secretaria 

chegasse. Quer dizer, se você tinha aula às 7:00 horas você 

não poderia trabalhar com o material, porque a direção chega 

ás 9:00 horas. Por isso eu prefiro trazer de r';'1.=.A!I 	quando 

estou a fim de dar determinada aula, alguma coisa diferente. 

O material está sempre trancado e a gente até esquece. Por 

exemplo, no ano passado a gente tinha 30 arcos. Eu comecei a 

trabalhar com eles e tive que deixar no galpão, porque a se-

cretaria estava fechada. Acabaram destruindo os arcos e a 

escola resolveu trancar todo o material. Mas a gente acaba 

não tendo acesso a ele. Quer dizer, isso já é um desestimu-

lo, tanto para o professor, quanto para o aluno. 

INGRID - Qual é a tua opinião sobre o esporte? 



PROFESSORA - Continuando o meu pensamento, eu vejo que o es-

porte é isso há muito tempos  desde que eu praticava, perco-o 

que o esporte não busca a realização pessoal. As vezes. e.1-

só busca a realização do técnico ou a pessoa que o pratica 

não tem amor ao praticar o esporte, pelo amor ao esporte, 

mas sim porque tem a medalha a conseguir. Por pura ambição. 

Falta um aspecto educativo na coisa. Como se v& em muitas 

frases, "esporte é educação", "esporte é vida", "esporte é 

salide". Isso não existe. Até pode ser que já tenha existido. 

Mas hoje, o esporte está cada vez mais procurando os cam-

pees, tentando mostrar quem é o melhor e servindo ao siste-

MR para promover determinado órgão ou determinada pessoa. 

Não procura saber se os assistentes, por exemplo, t&m vonta-

de de ter acesso àquela prática, como uma simples forma de 

lazer, sem a busca de mostrar quem é o melhor. O esporte do 

jeito que estás na minha opinião deveria acabar. Essas pro- 

- 
moçoes, esses eventos, como os Jogos da Primaveras  os Jogos 

Olímpicos, já que não servem a uma grande maioria, seria me-

lhor que acabassem. Esses eventos não deveriam ser promovi-

dos. Fala-se em Esporte para Todos, mas o todo não tem aces-

so a ele. Então, para mim, essa coisa do esporte não tem 

sentido. Quanto à educação física, eu vejo que estão pintan-

do alguns grupos, algumas pessoas que estão tentando acer-

tar. Mas existem muitas dificuldades e muitas barreiras a 

serem vencidas. Principalmente porque a educação física, vem 

de um trabalho muito ligado ao desporto. Historicamente ela 

está ligada ao desporto. E antes do desporto, vem do milita- 



rismo. O que eu vejo é que as pessoas oão querea grudar os 

fazer alguma coisa pelo bem da sociedade. Não tew reohla. 

compromisso e contribuem para o sistema. Quem pensa de aolo,  

diferente encontra muitas dificuldades, inclusive, dentro do 

próprio grupo de profissionais. Porque a grande maioria esta 

acomodada a trabalhar somente com o desporto. A educação fí-

sica nas escolas não tem programa, ninguém tem a preocupação 

com a continuidade do trabalho, com o aspecto didático da 

coisa. 

INGRID - Dentro dessa realidade em que a gente se encontra, 

qual a importância da educação física para as crianças da 

escolaT 

PROFESSORA - As nossas crianças são muito carentes e a gente 

não pode exigir nada em demasia na aula de duração física. 

Existe uma grande contribuição da educação física no sentido 

de auxiliar, principalmente na aprendizagem escolar. Os alu-

nos dessa escola são muito deficientes nesse aspecto da 

aprendizagem, então, eu vejo que a educação física pode con-

tribuir nesse sentido. Eia não tem condiçes de detectar'  

por exemplo, alguma defici&nria mental, isso não é possível 

corrigir, mas pelo menos pode buscar em outros lados ligados 

à educação e tentar contribuir com o processo de aprendiza-

gem do aluno. Outra contribuição importante é o lado afetivo 

da coisa, porque normalmente, pelo menos aqui na nossa esco-

la, o relacionamento professor-aluno é muito áspero. Como 

eXiSte muita agressividade entre os alunos, RS professoras 

nao conseguem brincar, fazer brincadeiras... A aula vira uma 



briga entre professor e aluno. Na educacf,io física, geralmen—

te o relacionamento entre o professor e os alunos é sais 

afetivo. 

(...) 



PROFESSORA DE EDUCAÇU FíSICA -F- 

INGRID - Eu gostaria de saber, na sua opinião, porque a so-

ciedade brasileira é dividida em ciasses sociais? Por que 

existem pessoas, como os nossos alunos, que possuem uma qua-

lidade de vida tão ruim e, portanto são pobres e por outro 

lado existe uma pequena minoria que vive em condiç6es bem 

melhores? 

PROFESSORA - Eu acho que leva em conta o governo que a gente 

tem. Isso não vai se consertar nunca, principalmente no Bra-

sil, que é um país sub-desenvolvido. Porque o nosso Presi- 

dente,realmente não olha o que esta acontecendo. Eles se 

preocupam muito mais com as empresas e com as coisas que . 

Eu não sei nem falar ... Enquanto que com essa classe social 

baixa, eles não estão nem se preocupando. Oferecem escolas, 

mas ao mesmo tempo com péssimas condi4es. Falta material, 

falta uma porção de coisas. Aqui na nossa escola mesmo, esta 

faltando professor. Uma colega pediu liçenca e até agora a 

Prefeitura não mandou substituto para o seu lugar. Estafaras 

com deficiência de professores. Uma outra professora te 



classe foi ter neném e também não tem quem a substitua En-

tão o ensino fica defasado. E pela minha experiência no en- 

sino 	guando eu ensinei em uma escola particular, na zs- 

cola Nobre, eu tinha uma liberdade assim diferente. 	Porque 

aqui os meninos são super mal-educados, eles xingam, são 

agressivos com os outros colegas, chutam, batem ... E não dá 

Para você explicar uma aula, mesmo que você queira. Você não 

é dona da situação com eles, entendeu?! E vou dizer uma coi-

sa também, há muito tempo que eu não faço por onde para ser 

dona da situação. Então, larguei de mão mesmo, porque nao 

adianta. Você grita, grita, o tempo da aula vai passando e 

não fazem a aula, não jogam, não fazem nada. Porque os alu-

nos só querem brigar e discutir. Na maior parte das escolas 

municipais e estaduais, pelo menos que eu tenho visto, e 

dessa forma que acontece. São meninos super mal-educados. 

Porque eles poderiam ser de classe média ou da classe baixa, 

mas que tivessem uma mãe para conversar ... Eu acho difícil, 

mas eles poderiam ter educação. Porque tem muita gente hu-

milde e muita gente simples que tem educação. Mas os alunos 

daqui não têm de jeito nenhum. 

INGRID - E como você pensa que deveria ser a sociedade? 

PROFESSORA - Achar, a gente acha muita coisa, agora . . Eu 

acho que a gente não tem solução. Ninguém vai dar mais jeito 

nessa situação. Do jeito que está ... Para a sociedade mu-

dar, seria necessário mudar as pessoas que estão lá em 

Agora existe o voto direto para Presidente, mas como v-an:s 

saber se ele vai prestar ou se vai ser 19ual aos o_:-:s" 



Porque falavam que Figueiredo era péssimo, que o Brasil es-

tava afundando, a dívida externa aumentando, ... Eu não en-

tendo como é que vai ser, onde é que a gente vai parar. 

acho que até fugi um pouco da pergunta, porque a questão da 

sociedade eu não sei mesmo. 

INGRID - Voce pensa que a escola, a educação e a educação 

física podem contribuir para melhorar essa situação, por 

exemplo, no sentido de conscientizar mais os alunos de sua 

realidade? 

PROFESSORA - Pode contribuir, mas eu acho que contribui o 

mínimo. Porque o tempo que eles passam na escola, em relação 

ao tempo que eles passam na rua, é muito Pouco. Uma vez eu 

encontrei um aluno ao ir a uma festa, ele estava no estacio-

namento, por ali nos carros pedindo trocado. Quando eu v 

era um menino desses daqui da escola. Quer dizer, eles vao 

para a rua a noite, tentando arranjar dinheiro para a casa e 

a tarde devem sair por aí batalhando também. Eu acho que 

eles não estudam e muitas vezes tem pais ignorantes que ba-

tem, que exigem deles. Por isso a escola vai contribuir mui-

to pouco. E também nesse negOcio de sair para a rua, encon-

tram outros meninos maiores. Eles até podem ser ingênuos 

mas, com a convivência com esses outros meninos maiores que 

também estão na rua, eles vão passar a ser a mesma coisa. 

INGRID - A quanto tempo você é professora de educação fisi-

ca? 

PROFESSORA - Eu comecei a ensinar antes mesmo de entrar na 

faculdade. Ao todo tem cinco anos que eu ensino, mas tanto 



no município como no Estado, eu fiz agora três anos de tra—

balho. 

INGRID - No início do ano foi organizada uma proposta curri-

cular para a educação física nas escolas municipais. Bem 

poucos professores participaram dessa elaboração. Eu que.,riá 

saber como você julga a pouca participação dos professores 

nesses tipos de reuni6es e encontros? 

PROFESSORA 	Eu acho que teria que haver um incentivo maior. 

Existe a falta de interesse da gente, mas também falta um 

incentivo maior.Quer dizer, a gente esta na escola, tem tan-

tas turmas ... Por exemplo, a noite agora eu estou estudando 

e a tarde eu trabalho. Então, em que horário eu iria para 

essas reunides? Eu acho que deveria haver uma coisa mais 

forte, algo que engrandecesse mais a gente. Sempre tem deba-

te, sempre tem não sei o quê ... Mas eu acho, que pelo menos 

aqui em Aracaju, não se adquire bagagem nenhuma com isso. De 

minha parte, penso que é um pouco perda de tempo. 

INGRID - Como é a participação dos alunos na sua aula? 

PROFESSORA - Eles participam mais ou menos. Porque os men:-

nos daqui só querem queimado, futebol, queimado e futebol_ 

As turmas são mistas e dar futebol separado não é possivel_ 

Porque as meninas não jogam futebol.Eles estão acostumados 

com algum professor que só dava queimado e quando entra Ui 

novo professor que quer mudar, eles não aceitam. 

INGRID - Você já tentou mudar? 

PROFESSORA - Já tentei e mudo, às vezes. Mas sempre está in-

do para o tal de queimado. Hoje eu dei aula para cincz :_r- 



mas E' em apenas uma delas eu dei o queimado. Mas as outras 

turmas reclamaram. Quando a outra turma viu que uma turma 

teve queimado disseram : "Professora, e o queimado para a 

gente não vai ter?" Eles só querem isso. Só queimado! Eu ia 

tentei esclarecer que educação física não é só queimado e 

que existe outros jogos. Hoje eu dei vários exercicios de 

coordenação para uma turma, primeiro com bola, joguinhos e 

foi bom. Mas, já a turma que tem meninos maiores, eles não 

aceitam. Eles não querem de jeito nenhum. 

INGRID - O que você faz na vida além de ser professora de 

educação física? 

PROFESSORA - Além de ser professora de educação física eu 

sou secretária na Assembléia Legislativa. Sou requisitada. 

Estou fazendo também um curso de computação, a noite. Estou 

querendo deixar a profissão de educação física. Estou ten-

tando a muito tempo e tudo indica que para o próximo ano es-

tarei entrando em direito. Eu passei no vestibular, mas como 

perdi a matricula, o diretor deixou para começar no próximo 

semestre. Se eu me der bem, vou deixar a educação física. A 

computação também é uma areazinha boa. Eu me interessei por-

clue papai comprou um computador para uma firmazinha que ele 

tem. Há muito tempo que o computador está lá e eu estou que-

rendo mexer, aprender para levar à frente. 

INGRID - Como você avalia a educação física atualmente nas 

escolas da rede municipal? 

PROFESSORA - Eu acho que a educação física depende muito do 

professor. Eu, por exemplo, não dou para ensinar educacão 
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física. Porque eu gosto de trabalhar mais com a parte de 

treinamento. A educação física em si, realmente, recreacão, 

eu nunca gostei. Tanto que nas aulas de recreação na facul-

dade eu não me soltava. Eu não sabia me soltar nas aulas de 

recreação, de jeito nenhum. Nunca gostei mesmo, nem nas es- 

colas. 	Eu trabalhei muito com a ginastica rítmica e adorava 

essa ginástica. Inclusive eu fui ginasta. Mas com o tempo, 

quando a gente vai para as escolas públicas ... Exigem da 

gente o seguinte : que você participe dos Jogos e que você 

ganhe. Teve uma escola do Estado onde eu trabalhei . . Eu 

entrei em julho de 1.985, em julho foi férias e em setembro 

eram os Jogos da Primavera. De agosto para setembro eu tra-

balhei um mês e meio com as meninas. Três delas já tinham 

tido uma iniciação mais ou menos e as outras três nunca ti- 

nham visto ginástica antes. Eu fui professora biônica, tra-

balhei um mês e meio com elas e entre todas as equipes dos 

Jogos, eu fiquei em quinto lugar. 

INGRID - O que você quer dizer com professora biônica? 

PROFESSORA - Porque é justamente o que os diretores das es-

colas querem. Oue você faça uma equipe rápida, que você co-

loque nos Jogos e pronto. Depois eu fui para uma outra esc- 

ia, onde falaram uma histOria muito bonita, que ninguém era 

obrigado a dar treinamento. Que não seria necessário botar 

equipe nos Jogos e tudo mais. Mas quando chegou a época pró-

xima dos Jogos: "Porque todo mundo tem que botar equiPe. 

porque tem que ter número para poder não sei o quê lá 

Essas coisas de eles quererem fazer número de zarticlza.7:es 
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da escola, nUmero de equipe nos Jogos. Então, eu 	 

não botava de jeito nenhum. Porque eu não iria passa( 

simplesmente para fazer nUmero. Eu tenho uma boa con.-

ção de trabalho na G.R.D. e muita gente me conhece. Por que 

vou fazer uma porcaria? Só porque a escola quer? Naquele ou-

tro colegio onde eu tirei 52 lugar no primeiro ano e o dire-

tor disse que poderia ter sido melhor, quando chegou no ou-

tro ano, no inicio das aulas em agosto, eu faltei uns quinze 

dias e não queria mais ensinar. Disse que iria perder o em-

prego, pois não queria mais aparecer na escola. Então, me 

telefonaram perguntando quais as modalidades, quantas equi-

PeS eu colocaria nos Jogos. Eu disse a coordenadora que não 

colocaria nenhuma equipe. Em seguida telefona o diretor da 

escala fazendo a mesma pergunta. E eu respondi do mesmo mo-

do, dizendo que não havia candi4es e que estava muito em 

cima da hora. Nesse mesmo ano haviam umas três escolas par-

ticulares que estavam treinando de-wie fevereiro e eu não ha-

via nem recebido o regulamento da competição para aquele ano 

dizendo quais os materiais a utilizar nos individuais, qual 

seria a prova de conjunto. Eu soube pela -boca-  de algumas 

meninas que estudavam nessas escolas particulares já bem 

pr6ximo da data da competição, mas oficialmente eu não rece-

bi nenhum comunicado. Por que elas podiam começar a treina 

desde o começo do ano e eu sO perto da competição? Para PC-

der chegar lá e tendo vinte escolas, elas seriam as eaMPfãE 

em vinte? Então não seriam em vinte, mas sim em dezenc,,,.e es-

colas. Foi isso que falei ao diretor, pois riã'o ac°.t,,e1 



condição para que eu competisse com as alunas. E nãz ezle—

quei de jeito nenhum. O diretor disse que iria me entreQa.,-

mandar eu conversar com a diretora da DGE e DEC. Então, eu 

disse: 	-O senhor faça o que quiser, porque e o senhor  

está certo. 	A atitude que o senhor tomar está ótima.-  R10. 

ficou ainda mais danado comigo, porque sempre que ele queria 

botar medo em mim, eu estava pouco ligwIdo. Eu sabia que não 

passaria fome porque eu não estou pedindo esmola. Tenho pai, 

tenho mãe e tenho uma condição financeira boa. Por isso eu 

nunca entrei no sistema deles. Foi justamente essa resposta 

que eu dei ao diretor no telefone. Eu disse a ele que não 

fazia parte do sistema. Que as escolas queriam apenas nUmero 

de participantes e de modalidades nos Jogos, mas eu não fa-

zia parte desse sistema e não iria colocar. 

INGRID - Você acha que a educação física tem alguma impor-

tância para os alunos das escolas municipais? Qual seria es-

sa importância? 

PROFESSORA - Eu acho que a educação física tem importância 

em 	qualquer escola e para qualquer ri :i. ve .1 Á educação física 

desenvolve a criança, por exemplo, na parte de coordenação e 

de psicomotricidade. Á educação física é muito importante, 

desde quando você tenha material para trabalhar, desde quan-

do você tenha criatividade, até mesmo para poder criar mate- 

riais, 	quando eles faltam. Quando não tem mesmo na escola, 

porque material é super difícil. 

INGRID - Você planeja as aulas que dá. 



PROFESSORA - Não, eu não planejo as aulas. No começo Pe'.51,,e' 

que deveria haver um planejamento, mas o que acontece e =_E 

eu não gosto de planejar a aula. Eu até poderia sentar para 

planejar uma aula, com outro professor e tentar levar aqui-

lo. Mas aqui eu acho que não dá, não sei ... Na escola pú-

blica não dá. Você não tem condição de planejamento. iS muito 

dificil... 

INGRID - Como e o seu relacionamento profissional com as ou-

tras professoras da escola? Vocês conversam sobre O qUe 

acontece nas aulas, existe um diálogo pedagógico? E com a 

orientação pedagógica, direção... 

PROFESSORA - Eu não converso e não sou muito de conversar. 

Mesmo profissionalmente eu nunca fui muito assim de chegar 

na sala de aula para conversar com as professoras. O que eu 

converso com uma ou outra, de vez em quando, e que os meni-

nos são super mal-educados, eu não aguento de jeito nenhum. 

Agora, tambem tem uma coisa, porque dizem que RS professoras 

de classe têm o seu planejamento de aula. Dizem, porque eu 

não sei se tem. Eu nunca vi. Na semana passada, ocorreu o 

seguinte: eu dei aula na 2a.A, 2a.B e a 2a.0 tinha ido embo-

ra para casa. A aula depois da 2a.0 seria a Sa.A, logo ap6s 

o recreio. Nisso eu mandei chamar a turma e a professora 

saiu na porta e mostrou a hora. Aquele não era o meu horá-

rio, MR eu já espero o tempo todo do recreio aqui na esco-

la, sentada sem fazer nada e ainda teria que esperar uma ho-

ra de aula inteira, que iria emendar. Seria mais de una 

sem fazer nada. Então fui falar com a diretora e eia we 215- 



se que seria necessário conversar com a professora, qels e:s 

tinha o seu planejamento de aula, a qual esse fica atrars,-

ihado quando se tira o aluno da saia fora do horário. Eu 

queria saber se realmente tem esse planejamento. Eu quero 

saber se a professora está com tudo cronometrado, o que vai 

dar e o que não vai dar. Se o aluno vai sair uma hora antes, 

por que ela não pode parar naquele momento e depois retomar, 

continuando o assunto? Na minha concepção, penso que nao 

iria atrapalhar a aula dela. Então, eu já não tenho muita 

amizade com o pessoal daqui por causa disso. Eu acho errado, 

eu não tinha que esperar. Depois, eu falei com a professora 

do lado e ela liberou os meninos. Mas realmente, tem uma 

professora ali que desde o começo, não foi com a minha cara. 

INGRID - A gente conhece o processo decadente em que se en-

contra a educação brasileira. Quem você acha que é o maior 

culpado dessa situação? O governo ou o próprio professor? 

PROFESSORA - Eu acho que os dois. O governo porque não ofe-

rece condiçôes de trabalho para os professores. Colocam a 

gente num galpão, o qual daqui está todo furado, está com 

cimento todo comido. Quando não colocam o professor com os 

alunos no sol para ter a aula de educação física. Tudo bem 

que o aluno faz somente uma hora de aula, 40 a 50 minutos 

mas o professor fica o dia todo no sol. Nós temos uma remu-

neração péssima. Eu, por exemplo, moro no centro e venho 

trabalhar aqui, se eu não tivesse carro, como que seria? 

Porque até ônibus para se pegar é ruim e eu teria que PerJa-

dois ônibus. O transporte urbano em Aracaju é péssiwo Ewis- 
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te um negócio na Prefeitura que é ajuda transporte, o qual 

eu dei entrada e até hoje não saiu. Ainda não recebi nada. 

Tem também a gratificação por titulação. eA 	dinheiro pouco, 

mas um pouquinho a mais no salário da gente representa mui-

to. 

INGRID - Você tem curso de especialização? 

PROFESSORA - Não tenho. O meu interesse quando entrei logo 

na educação física era assim imenso. Antes mesmo de entrar 

na faculdade, quando eu era ainda aluna da escola e fazia 

ginástica. Logo que eu entrei na faculdade, eu fiz cursos, 

vivia fazendo cursos. Eu tinha um interesse maior, eu queria 

chegar a uma especialização, uma pós-graduação ou até mesmo 

um mestrado. Eu queria chegar assim ao 61timo nível que 

existisse e que eu pudesse fazer. Estudar mais, mais cada 

vez mais mesmo. Inclusive comprava muitos livros e tudo 

mais. Mas depois passei essas coisas todas e deixei de vez. 

Quando eu vi que não tinha nada a ver com a educação física, 

eu deixei de comprar livro, deixei de ler, deixei de fazer e 

nunca mais fui a nada. Mas voltando à pergunta que você fez, 

o professor por um lado também é culpado dessa decadência. 

Como eu já falei tem a falta de incentivo, mas também tem a 

falta de interesse. Falta a gente se mexer mais e fazer al-

guma coisa. Então, a gente também se acomoda muito e reclama 

de tudo. 	Eu realmente reclamo demais, principalmente na 

questão do salário. Eu com dois empregos, na Prefeitura e nc 

Estado, não ganho bem. Eu acho que o Estado e o governo ei 

geral teria que dar à gente uma remuneração melhor 



INGRID - Você quer falar mais alguma coisa ou complemetar 

alguma idéia? 

PROFESSORA - Não, inclusive acho que falei tudo embolado. 
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CAPÍTULO IV - interpretação e análise da ideologia dos 

professores de educação física 

- A sociedade que os professores de 	educação 	física 

merecem 

O modelo de sociedade capitalista dos dias de hoje, 

vem sofrendo alteraçóes de dimensão formal variadas, as 

quais se evidenciam no curso da história por resistirem a 

II egação da divisão dos homens e do seu trabalho em antagôni-

cas classes sociais. Essa questão central persiste desde o 

processo de desintegração do feudalismo e início do capita-

lismo, cujo suporte econômico é manifestado na Revolução In-

dustrial dos séculos XVIII e XIX e nas Revoluçóes Democráti-

co-Burguesas da Europa, as quais representam o suporte so-

cial, político e ideológico, que se iniciaram anteriormente, 

no século XVII (FRANCO, 1987). As várias espécies de capita-

lismo si.o denominadas através de três grandes grupos: capi-

talismo mercantilista, concorrencial e monopolista, por HOR- 



TA (1985), segundo suas manifestaçOes na história do how" 

PAIM(1987), ao tratar da evolução do liberalismo em nossa 

civilização, também revela as diferentes reformas ocorridas 

no sistema econômico em questão, tomando por base as premis-

sas da ideologia jurídico-política que vem justificando o 

domínio da classe burguesa. 

Mas a sociedade capitalista, seus conceitos, valores 

e significados por tantas vezes estudados revisados, desmis-

ti ficados segundo posic6es negativas ou positivas dos .cien-

tistas sociais, ainda é um conhecimento elaborado para pou-

cos. Somente os sociológos entendem de sociedade e somente 

estes têm o direito de desvendá-la enquanto representação 

coletiva dos homens. 

A nova ordem econômica, baseada no capital e no tra-

balho assalariado, cristalizada definitivamente a partir do 

século passado, necessitou para tanto promover um processo 

de racionalização da produção, no sentido do fortalecimento 

dos técnicos e especialistas. Técnicos, na concepção de HOR-

TA (1985), são agentes de decis3es não-politicas ou 

tras", com o objetivo de atender e promover o bem-estar co-

letivo. São guiados pelos critérios "universalistas" da 

ciência, o núcleo da ideologia tecnocrática. 

A educação física, entendida enquanto técnica, em 

suas diversas dimensoes atualmente aceitas hegemonicamente, 

como o esporte, a ginástica, a dança e a recreação, tem como 

tema central, portanto o desenvolvimento alienado de tais 

técnicas. Os agentes dessa tarefa são os professores de edu- 



cação física, os quais vêm se limitando historicamente a es—

se debate desvinculado de uma visão social mais ampla. 

Manifestando sua alienação e marginalidade em relação 

a algo principal que se refere à vida de todos os homens e 

mulheres, os professores de educação física manifestaram a 

falsa concepçao de sociedade que possuem. Conversar sobre 

sociedade e as relaçes que acontecem no seu interior não 

faz parte do seu campo de domínio, dificultando até mesmo o 

nível da linguagem na comunicação. Significa dizer que, para 

os professores, a sociedade não existe, pois ela é apenas a 

reunião "natural" das pessoas, ins,tncia que em nada i. o 

fluencia estas últimas. A negação da sociedade é resultado, 

em primeiro lugar, da falta de bases teóricas do campo de 

conhecimento da sociologia e politicamente importante para a 

perpetuação da sociedade capitalista. 

Apesar de os professores de educação física concorda-

rem com os evidentes conflitos sociais que se desmascaram a 

todo momento na vida cotidiana e profissional, tais caracte-

rizaç3es não passam, na sua opinião, de caprichos da "natu-

reza" e egoísmo dos homens de poder Á aceitação tácita 

diante das injustiças sociais sofridas na própria "peie", 

pelos alunos das escolas públicas, respectivas famílias e 

maioria da população brasileira, escamoteia-se no discurso 

que culpa o mau governo político e econômico, o qual somos 

"obrigados" a possuir, enquanto &tico responsável pela si-

tuação de miséria física e intelectual em que as pessoas se 

encontram. O governo è culpado porque não ofereçe a ass is- 



tência necessária à população subordinada. 

A visão da sociedade incorporada pelos profissionais 

da educação física é nitidamente funcionalista. As contradi-

c6es da qualidade de vida no capitalismo, que até um cego 

vê „ são percebidas, mas explicadas e avaliadas através da 

lógica "natural" das coisas do mundo e da concepção do imo-

bilismo de que "não tem jeito mesmo". Portanto, insistem em 

acreditar que na essência todos são iguais e têm os mesmos 

direitos, que a sociedade é harmoniosa e há necessidade do 

convívio pacífico entre as classes sociais enquanto possibi-

lidade dnica para o desenvolvimento e progresso do país. A 

luta de classes na sociedade, que se reflete dentro da esco-

la, é compreendida como um "desvio" do papel que o poder go- 

vernante provoca ao negar a prestação do assistencialismo 

aos menos favorecidos e também porque estes dltimoss  histo-

ricamente, não "se esforçam" para melhorar o seu nível de 

vida, acomodando-se na marginalidade. Significa reproduzir 

a fraca e insustentável teoria liberal da sociedade, negando 

a perspectiva materialista que procura desvelar dialetica- 

mente a realidade social. Este é um outro dado importante na 

diagnose e significação da ideologia dos professores, já que 

é impossível entender verdadeira e profundamente a sociedade 

capitalista, sem recorrer ao corpo de conhecimentos marxis-

tas. 

Uma das categorias mais desprivilegiadas nos depoi-

mentos é a da totalidade, pois os problemas sociais são re— 

conhecidas de forma isolada. Coerentemente a esta percepçãe. 



são negadas as relaaes ideológicas entre super e infra-es 

trutura. A análise simplista dos professores impede a 

preensão de que os donos do poder político defendem os mes-

mos interesses do poder econômico em vigência e que em suas 

açoes há um propósito comum, pois na verdade são e defendem 

a classe patronal. Em outras palavras é acreditar que o go-

verno não pertence a nenhuma classe social e portanto, seria 

neutro". Reportando-nos ao referencial teórico elaborado 

Por Oramsci e citado neste trabalho, vé-se a ingenuidade 

desta posição acrítica diante do forte relacionamento que há 

entre Sociedade civil e Sociedade Política. Se por um lado, 

ao defrontarmos a visão de sociedade constituída pelos edu-

cadores do esporte e do movimento humano, com a visão mar-

xista, verificamos indmeras contradiçóes que não se susten-

tam ao crivo dialético da realidade concretamente vivida, no 

entanto, internamente a visão apresentada é coerente em seus 

diversos níveis de manifestação e nuances 	nítida a coe- 

rência do discurso, mas este torna-se insustentável quando 

pretendemos analisar dialeticamente a sociedade de confli-

tos. O discurso também é coerente com a prática político-pe-

dagógica dos professores e inconsistente em relação à reali-

dade concreta, o que "esvazia" essa mesma prática s  no senti-

do das mudanças sociais qualitativamente pretendidas. 

A incapacidade de teorizar sua própria leitura e com-

preensão da sociedade concreta, por outro lado não impede 

que esta leitura seja desenvolvida nas práticas sociais e 

educacionais dos professores 	dessa maneira que ocultamein- 



te a ideologia da negação da sociedade se difunde entre os 

trabalhadores da educação e em nosso caso específico, da 

educação física, tentando separar o indissossiável mundo da 

teoria e da prática. Segundo FRANCO (19875  p. 17), "o capi-

talismo desde o seu início, pode ser entendido como um pro-

cesso que procura, entre outras coisas, dividir minuciosa-

mente o trabalho, racionalizar ao máximo o processo produti-

VO e desqualificar o trabalho da maioria da força de traba-

lho". A divisão do trabalho é a base para a desintegração 

entre teoria e prática, concepção e execução, pensamento e 

ação. Portanto, também a desvalorização do ato de refletir o 

mundo social concretos  no qual inclui-se a tarefa profissio-

nal e pedagógica dos professores, impede o entendimento ex-

plícito das estruturas sociais, suas relaç6es e seu modo 

próprio de produção. Esta é uma questão diretamente ligada 

ao arcabouço conservador da ideologia liberal. 

Na maioria dos casos, é de forma inconsciente que a 

reprodução e legitimação do poder e do "status quo" aconte-

ce. O que se verificou é a alienação da maioria dos profes-

sores em relação às questes afetas à sociedade. O que pre-

valeçe é o conhecimento baseado no senso comum, que por ser 

hegemônico, sutilmente se incorpora como valor verdadeiro e 

concreto. 

Se concordamos com a fraqueza das habilidades e in-

formaç3es dos professores de educação física no que se refe-

re à competência de elaborar uma leitura dialética do mundo 

capitalista, por outro lado, constatamos a violência e a 



força com que esses profissionais têm contribuido historica- 

mente para cristalizar os valores liberais, através de ins-

trumentos próprios como a corporeidade, o movimento humano e 

o esporte. A dívida que o poder dominante tem para COM OS 

serviços prestados pela educação física no sentido de sua 

manutenção é infinita e data desde o período imperial, ado-

tando ao longo da história contornos especificas e sempre 

coerentes com o pensamento da minoria privilegiada. Se por 

um lado, o corpo tem sido vinculado como instância inferior, 

por outro lado, foi carregado de importância e cuidados es-

peciais a partir da própria legislação da educação física 

nacional. Esse dado histórico demonstra o valor incontestá-

vel que tem para a sociedade capitalista, o processo de 

ideologização da educação física, constituindo-se como su-

per-estrutura privilegiada. 

O projeto de sociedade que a educação física defende, 

no entanto, vem provocando o seu próprio "suicídio", enquan-

to área de interesse científico. As contradi4es no seio da 

vida escolar impossibilitam o desenvolvimento pleno de seu 

papel ideológicos  o que representa em última análise um es-

contra-ideológico importante. Percebe-se nos depoimen-

tos dos professores de educação física, que nem eles pró-

prios conseguem se convencer plenamente de sua concepção da 

sociedade ou explicaçíSes das relaç6es que ocorrem em seu in-

terior. O discurso é incorporado, mas não convence, porque 

não responde às suas dificuldades em desenvolver a prática 

pedagógica nas escolas pUblicas. O pensamento 1inear e iso- 



lacionista provoca uma contradição forte, pois a visão lier 

se tem não bate com a realidade concreta. Mas os professores 

se v&em induzidos a aceitar que dois mais dois são cinco, 

pela própria camisa de força gerada pela alienação, indivi-

dualismo, falta de diálogo e principalmente de referências 

mais criticas sobre o seu concreto. 

Os equívocos específicos da educação física podem ser 

discriminados a partir por exemplo, do modelo tecnomotor de 

moviment o, voltado para a eficiência e performance que nao 

se encaixa de modo algum no "quebra-cabeças" da escola pú-

blica brasileira, desde as condiçóes físicas e materiais 

desta escola até a condição cultural e biológica de seus 

alunos., A tendência mais comum diante de colflitos como es-

ses, s a o as tentativas reformistas que vêem no pedagógico 

c ausa e solução!, desmerecendo seu vínculo com o compromisso 

da transformação social mais ampla. 

A superação das contradiçóes ao nível pedagógico, bem 

como ao nível da sociedade enfrenta barreiras na total falta 

de esperança dos professores de educação física. 

Configura-se um cr it ér ia pol ít ico det erminant e da 

og ia dos educadores, que não recebem nenhum estímulo 

externo ou concreto que os faça acreditar em mudanças, o 

qual se agrava no critério da incompetência técnica e mais 

objetiva que contribuiria no processo de articulação dessas. 

mudanças. Então, a desistência diante do novo é imediata, 

irrestrita e "natural". A principal justificativa para todo. 

esse quadro é a própria concepção liberal e conservadora da 



sociedade, através 	da qual os professores sustentam sma 

prática político-pedagógica. 

Para concluir esta análise e interpretação, não pode-

mos desmerecer alguns raros professores que ensaiaram posi-

cionamentos mais críticos diante da sociedade brasileira, 

sendo que um desses depoimentos foi apresentado, no capítulo 

anterior. Estes são pontos de abertura no expectro da con-

servacão do "status quo". Para quem acredita que as mudanças 

são difíceis, mas possíveis, há que se desenvolver trabalhos 

de concientização e integração cada vez mais amplos juntos a 

esse professores, no sentido de chamá-los ao compromisso com 

a transformação. Essa tentativa não deve orientar-se somente 

ao nível do ideológico, mas também concentrar-se no desvelar 

das contradiç3es da nossa formação social, questionando os 

valores dominantes que lhe conferem o contorno ideológico, 

no sentido de tornar possível a tranformação desses valores, 

da escola, da educação física e da sociedade concreta. 

2 - A história contada e produzida pelos professores de 

educação física 

A representação da sociedade e do mundo dos professo-

res de educação física tem muito a ver com sua concepção de 

história. Até mesmo a análise dos depoimentos que ensaiaram 

uma posição mais crítica diante da sociedades demonstrou que 



tal crítica não alcança a superação dos conflitos, devado em 

parte á concepção de história conservadora incorporada no 

discurso e prática político-pedagógica. 

OHIRALDELLI JUNIOR (1987, p. 54), enfatiza a intima 

relação entre pedagogia e concepção de história, afirmando 

que a "maneira singular de enxergar as possibilidades do 

presente, entender o passado e sonhar com o futuro", é capaz 

de orientar a ação pedagógica na escola no sentido da trans-

formação, a depender de como se configura esta maneira sin-

gular de ver e entender a história. Este autor apresenta 

quatro diferentes concepç3es de história, denominadas de 

concepção linear da história, concepção circular, concepção 

de ascenção e queda e concepção da história em ziguezague. 

Na visão linear, "a história nada mais é que uma li-

nha de fatos que se sucedem cronológica e harmoniosamente." 

Para a segunda concepção'  "a história caminha em círculos" e 

os fatos do passados na essência, se repetem no presente, 

(p. 54). Ambas representam uma perspectiva conservadoras 

pois defendem a existência de um plano pré-determinado de 

história, no qual o homem não tem possibilidades de inter-

vir. Caracterizam-se por explicar a história de forma "natu-

ral" e enquanto processo desumano. 

Na tentativa de desvendar a ideologia dos professo-

res, cabe a tarefa de analisarmos com atenção seu nível de 

participação dentro da sociedade. Podemos constatar o quanto 

estes professores tem menosprezado seu caráter de cidadãos, 

deixando a construção da vida coletiva ao longo dos ~05 



"naturais" administrados pelo poder dominante. A maioria até 

concorda com a má administração governamental do país, no 

entanto, essa visão óbvia, esbarra na filosofia do senso co-

mum de que "tudo já está traçado" e "o mundo é assim mes-

mo", pois "sempre existiam e sempre existirão os pobres e os 

ricos". Este tipo de saber primitivo, que se alastra hegemo-

nicamente, justifica a falta de participação, reduzindo a 

vida das pessoas ao nível da unidade familiar e ao nível 

profissional. 

Quando questionados sobre suas atividades de vida, os 

professores responderam quase unanimemente que sua inserção 

na sociedade privilegia apenas os dois níveis acima citados. 

O que esta pesquisa prova é exatamente a afirmação de OHI- 

RALBELLI JUNIOR (i985)5 de que as concepç5es conservadoras 

de história são facilmente encontradas na sociedade. Os va-

lores que perpassam são o do individualismo, comodismo e pa-

rasitismo. Os professores em sua maioria, também se mostra-

ram incrédulos no que.. se refere às possibilidades de cumprir 

com o papel de modificação do "status quo", através de sua 

tarefa específica na escola. A educação física nada ou muito 

pouco Pode fazer para questionar e superar os valores (pré) 

existentes. Os contetídos e métodos próprios da corporeidades 

do movimento humano e do esporte são encarados como vítimas 

de uma história que já foi escrita, a qual não há como mu- 

dar. 

CASTELLANI FILHO (1.988)5 em sua brilhante obra "Edu-

cação física no Brasil: a história que não se conta", revela 



a história contada e produzida pelos professores de camela, 

física em nosso país, cujo caráter encontra par perfeito com 

a educacão física das escolas municipais de Aracaju, pois a 

história que esta vem construindo é a história dos dominan-

tes, da miséria cada vez maior da classe trabalhadora, jus-

tificada e escamoteada no discurso da (falsa) neutralidade 

política e na omissão, enquanto negativa da ação. Para tan-

to, a educacão físicas  através de seus principais agentes, 

não tem exitado em violentar de inUmeras formas, já bastante 

denunciadas neste trabalho, os alunos que frequentam as es-

colas pUblicas e pertencentes à chamada classe social margi-

nalizada, tatuando em seus corpos os signos da submissão. 

A "falta" de participação histórica da educação físi-

ca 5 permite que o quadro da ideologia dominante, o qual en-

contra eco no tipo de relação que a educação física tem com 

o restante da escola se perpetue sem muitas dificuldades. 

Seus professores são os mais isolados desse contexto e de 

+ato negam sua colaboração para construir, por exemplo, a 

história da escola a que pertencem. Nas reuniUs de Conselho 

dos Professores, é a nossa categoria que mais se ausenta, 

por outro lado, em datas e comemoraç6es cívicas, é a que 

mais se sobressai ao promover os eventos festivos, normal- 

mente com 	propostas acríticas. Essa maneira própria de 

construir a história, se caracteriza principalmente pela ne—

gaçfáo desse processo e também pela inconsciência dos profes-

sores. 



Para mim, a categoria da história é uma das mais im-

portantes no processo revolucionário. Por causa dela, acre-

dito que a concepção de história, hoje prevalecente, também 

pode deixar de sê-lo no futuro. Acredito no pensamento dia-

lético, em contraposição ao pensamento linear, no qual se 

enquadra a concepção de história em ziguezague, de avanços e 

recuos, sem pré-determina4es. "Os homens constroem de fato 

sua própria história, só que fazem a partir de certas condi- 

es materiais determinadas, que muitas vezes os obrigam a 

se organizar em classes. Tais classes não possuem os mesmos 

interesses e, portanto, se entrechocam proporcionando os 

avanços e recuos da história. Os adeptos dessa concepção ad- 

qUe o avanço histórico se efetiva quando as classes 

populares, que são maioria, fazem valer seus interesses. Pa-

ra eles imp6e-se a participação e o engajamento no processo 

social e na luta de classes" (GHIRALDELLI, 1987, p. 56). 

A educação física vem cumprindo seu papel a-histórico 

de várias maneiras próprias no seio da vida escolar. Por 

exemplo, se isentando de participar das decisbes políticas e 

pedagógicas da escola; assumindo e privilegiando os atletas 

vocacionados", buscando excluir esses poucos a ascensão so-

cial, ao marginalizar a maioria do esporte enquanto cultura 

sociabilizante; reproduzindo acriticamente modelos reduzidos 

de movimento humano voltados para a performance, o professor 

de educação física atua como "psicólogo" paternalista de 

seus alunos, sendo confidente dos problemas familiares e so-

ciais e tentando escamotear dos mesmos as verdadeiras causas 
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desses problemas, se aproveitando da intimidade que as ati-

vidades lúdicas, esportivas e corporais propocionam entre 

professor e aluno (reprodução da visão assistencialista en-

tre governo e sociedade); negando a luta de classes na esco-

la, ao promover o "prazer", a "alegria" e a animação das au-

las ao ar livre, como compensação das aulas "chatas" que en-

sinam "coisas inúteis" ao redor de quatro paredes e princi-

palmente da vida dura de lá de fora; ao participar de toda 

sorte de jogos e torneios, servindo como pano de fundo para 

a propaganda eleitoreira do governo e porque se resigna 

diante da miséria pedagógica, reproduzindo a miséria da qua-

lidade de vida de seus alunos de forma descompromissada; 

além de muitos outros exemplos que aqui poderiam ser cita-

dos. 

Percebendo o atual curso político da história do nos-

so país, não podemos esperar calmos e quietos atitudes go-

vernamentais no sentido de melhorar as condiçóes da educação 

física escolar. Apesar de que o esporte saúde já há algum 

tempo não vinha sendo tão fortemente utilizado para garantir 

a aceitação de políticas governamentais como hoje, a preocu-

pação com o corpo estaciona a esse nível e não se estende às 

camadas populares que pertencem à escola pública. Se hoje o 

corpo belo, que faz corrida de "cross-countr:Ll" e pratica to-

da a espécie de esportes, a fim de garantir o sucesso de 

planos econômicos, contraditoriamente, esse mesmo corpo belo 

representa a negação do acesso da classe trabalhadora a esse 

nível de qualidade de vida, cada vez mais subjugada ao corpo 



frágil e dócil. 

Essas maneiras próprias do esporte de perpetuação da 

história dominante, por outro lado, terão que conviver de 

forma conflitante com "pequenos" progressos que a 	contra- 

história" se prop.de a desenvolver. Então, hoje a hitOria que 

se passa na educação física escolar, não é a mesma de ontem 

e certamente a de amanhã será outra ainda. A promoção de ho-

mens que construam o tempo em que vivem, também passa Pelo 

movimento e corporeidade desses homens, assuntos específicos 

de nossa área de interesse. Os professores de educação físi-

ca também serão capazes, como dizia Oramsci, de cora9em. 

operância e vontade política para acordar e perceber sua im-

portância histórica e papel político de reversão do quadro 

ideológico dominante. 

Para tanto, um dos critérios fundamentais a serem 

desmistificados é o da participação política. InUmeros pro-

fessores declararam não entender nada de política, demons-

trando sua aversão a temas correlatos a essa questão cen-

trai. Essa posição técnica e "a-política" que a educação fi-

sica Vem assumindo nas escolas pUblicas, cuja origem está 

nos próprios currículos superiores de educação física, ne-

cessita ser questionada de forma coletiva. Um dos primeiros 

passos para nos tornarmos agentes de nossa história é assu-

mirmos com clareza de fundamentação e conscientemente uma 

certa posição diante da sociedade de classes, que permita a 

inserção em instâncias como partidos políticos, sindicatos 

de categorias profissionais e outras que acrescentar à arti- 



culação das mudanças, ao nível do pedagógico e da escola. 

Assumir o pedagógio como ato político e sua relação com o 

todo da sociedade, garantindo, então, a participação histár-

rica e verdadeiramente humana da educação física. 

3 - O professor de educação física enquanto intelectual 

adaptado 

A concepção de história e de socidedade dos professo-

res, se reflete na concepção de educação e de educação físi-

ca destes mesmos professores. Sua competência política se 

reflete na competência pedagógica e técnica. FERREIRA NETO 

(1989), pesquisou a formação política do professor de educa-

çao física entre docentes, egressos e ingressos da Universi-

dade Federal de Sergipe e concluiu que, essas categorias po-

pulacionais, "possuem o mesmo perfil político, que é o libe- 

ral 	bem como que sua formação política ocorre nas suas re- 

1a0Ses no cotidiano dessa sociedade" (p. 85). As consc

cias intransitivas e transitivas ingênuas, resultantes da 

formação recebida na Universidade, provoca nos professores 

de educação física das escolas municipais de Aracaju, uma 

maneira própria de ver a educarão e cumprir com o seu papel 

na aula de educação física de forma convergente essa visão. 

Nas palavras de OIROUX (1987, P. 23), "as institui—

c6es de treinamento de professores e as escolas públicas 



têm, historicamente, se omitido em seu papel de educar ilea 

docentes como intelectuais. "Constatou-se, através da coleta 

de dados, a hegemonia das teorias não-críticas da educação, 

principalmente, da pedagogia nova e da pedagogia tecnicista, 

utilizando das categorias de SAVIANI (1987), no seio da edu-

cação física escolar. Tal fato significa a reprodução dos 

valores educacionais incorporados acriticamente durante a 

formação universitária, bem como reafirmados pelas políticas 

municipais de educação. O problema que se configura como ba-

se deste quadro hegemônico é "marcado pela divisão continua-

da do trabalho social e intectual e pela crescente tendência 

opressiva para o gerenciamnto e a administração da vida diá-

ria" (OIROUX, 1987, P. 10). 

Portanto, a ênfase na competência técnica, em detri-

mento da competência política, causa no exercício do magis-

tério da educação física, a sua subordinação à divisão téc-

nica e social do trabalho. Os professores de educação física 

vêm perdendo continuadamente espaços de poder dentro da es-

cola e a natureza e status de seu trabalho ganhando contor-

nos mais técnicos e especializados. São as forças ideológi-

cas e materiais que solapam o papel e as condiçóes de traba-

lho dos professores'  incapazes de ver e propor uma educação 

física critica, que analisa, avalia e julga permanentemente 

sua atuação e relação com o todo da sociedade. 

AS idéias e práticas que a educação física media e 

produz sem questionamento, nas escolas públicas, servem para 

reproduzir o "status quo". Comparando os resultados obtidos 



com as categorias propostas de GIROUX (1987,s  posso afirmar 

com segurança que, a maioria dos professores de educação fí-

sica, participantes dessa pesquisa, enquadram-se na socieda-

de como intelectuais adaptados, pois "adotam uma posição 

ideológica e um conjunto de práticas materiais que sustentam 

a sociedade dominante e os grupos de elite. Tais intelec-

tuais não estão, geralmente, conscientes desse processo, uma 

vez que não se definem como agentes do status quos  embora 

sua postura política promova os interesses da classe domi-

nante. (...) Esses são os intectuais que denunciam a políti-

ca, enquanto, simultaneamente, recusam-se a correr riscos" 

(p.37-8). 

Constitui-se ates uma ousadia chamar os "práticos" e 

técnicos professores de educação física como intelectuais. 

Mas a intelectualidade resgata o principio de que toda ati-

vidade humana envolve o pensamento (participação intelec-

tual) e dignificação da capacidade humana de unir pensamento 

prática. 	o primeiro passo para aceitar que a atuação da 

educação física é ideológica, política, histórica e determi-

nante do tipo de sociedade na qual se efetiva. m acreditar 

também que pode tornar-se contra-ideológica, atuando em seu 

nível de inserção social. 

educação física sempre foi palco privilegiado de 

reprodução da divisão social do trabalho, da divisão entre 

concepção e execução, exatamente por trabalhar com o corpo e 

o movimento humano. Uma área educacional que tem como con-

teúdos centrais estes aspectos, consegue justificar dupla- 



mente a ideologia liberal. Por isso, aceitar os professemen 

de educação física como intelectuais é contribuir no proc~ 

so de desmistificação do dualismo platônico e racionalismo 

cartesiano, mesmo enquanto intelectuais adaptados. 

Existem na educação física, segundo CASTELLANI FILHO 

(1988), três tendências, a da biologização, da psicopedago-

gização e uma terceira tendência que ele denomina de emer-

gente. Através dos depoimentos dos participantes da pesquisa 

do procedimento da observação, verificou-se que a tendên-

cia predominante nas escolas é a primeira delas, que privi-

legia o aspecto biológico. A concepção que perpassa as aulas 

de educação física, encara os alunos apenas como um conjunto 

de másculos, articulaçUs e funçóes fisiológicas. Nesta ten-

dências o corpo é desenvolvido em função da mente e a ela 

esta subjugado. Divide o homem em duas partes o corpo (ma-

téria) e a mente (espírito). "Mens sana in corpore sano" é 

aforisma que revela a característica central desta tendên-

cia. "Tal reducionismo biológico configura-se na ênfase exa-

cerbada às questóes à performance esportiva, à corresponden-

te na Educação Físicas a ordem da produtividade, eficiência 

eficácia, inerente ao modelo da sociedade na qual a brasi-

leira encontra identificação" (CASTELLANI FILHO, 19885  p. 

218). Por causa dessa tendência, os professores de educação 

física têm sua competência reduzida à malhação do corpo, 

considerados uns "boa vida", que não têm acesso à produção 

científica e aos livros didaticoss  assumindo, portanto, o 

papel de intelectuais adaptados. 



Alguns poucos profissionais têm utiiizaac cz,we 

à tendência da biologização, a segunda corrente que se tra-

duz no reducionismo psico-pedagógico, concebendo a escola 

enquanto "sistema fechado", "forjando formulaç6es abstratas, 

a-históricas de 'criança', 'homem', 'idoso', como se eX1-5-

tissem em 'si mesmos', ao largo das influências das relaç6es 
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de produção que se fazem presentes na sociedade em 

que se encontram inseridos" (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 

219). Vale salientar que é esta concepção que baseia a ideo-

logia da desescolarização, negando nesse processo a impor-

tância da educacão física enquanto mobilizadora e atuante no 

processo de transformação. Por isso é que os professores 

abandonam a escola e seu papel de desenvolver as aulas de 

educação física, já que não vêem nenhuma relação desta com a 

sociedade. 

Posso citar como exemplo, o descompromisso dos pro-

fessores com seus programas curriculares. Somente seis, en-

tre trinta professores apresentaram planejamento para as 

suas aulas, sendo que destes, somente dois afirmaram estar 

utilizando na sua prática pedagógica o planejamento. A des-

valorização do currículo perpassa a visão de inutilidade do 

seu próprio desenvolvimento, aumentando o descompromisso e o 

vazio político-pedagógico da educação física escolar. 

Mas a função principal desta pesquisa, que pretende 

interpretar a ideologia dos professores de educação física, 

é justamente apontar possíveis direç5es que nossa área de 

atuação pode ocupar a fim de assumir uma postura diferente e 



intelectualmente transformadora. Propondo contraposIção mor-

dadeira às tendências da biologização e da psicopedagogiza-

cão, é preciso desenvolver nos professores de educação fisi-

ca das escolas, a visão praxiológica da educação de corpo 

inteiro, onde nossa área de atuação se sustenta na ciência 

da motricidade humana, a ciência da explicação e conduta mo-

tora. Revela o resgate e cristalização da concepção antropo-

lógica do movimento humano, percebendo-o influenciado pela 

interação dos fatores sócio-culturais, biológicos, fisioló-

gicos e biomecânicos (SERGIO, 1989). 

Nas palavras do Prof. BRACHT (1989), o tema pedagógi-

co da educação física é o movimento corporal. O corpo que 

aprende, se movimenta e sente prazer é o campo de conheci-

mento da área por nós desenvolvida. Mas o movimento corporal 

não é qualquer movimento, não é todo movimento. F. o movimen-

to humano com determinado sentido e significado especial, 

que por sua vez é conferido pela história e contexto cultu-

ral desse mesmo homem. O desenvolvimento da consciência cor-

poral através da educacão física e aqui estou tratando da 

luta pela elevação do nível de consciência dos cidadãos e, 

portanto de sua emancipação, necessita ser conquistado pelo 

reconhecimento anatômico do corpo humano, em suas bases bio-

mecânicas e fisiológicas,mas principal e verdadeiramente na 

,, compreensão a respeito dos signos tatuados em seu corpo pe-

los aspectos sócios-culturais de momentos históricos deter-

minados. F.. fazer o homem sabedor de que seu corpo sempre es-

tará representando o discurso de uma época e que a compreem- 



são do significado desse filscurso7 , bem como dos sems der-

terminantes, é condição essencial para que ele possa vir a 

participar do processo de construção de seu tempo e,. por 

conseguinte, da elaboração dos signos que serão gravados em 

seu corpo" (Castellani Filho citado por SOARES, p. 23, 

1988). 

Nesse sentido, fica claro como eu concebo o papel dos 

professores de educação física, enquanto profissionais capa- 

zes de fazer do trabalho corporal um instrumento para a 

emancipação humana, contribuindo de modo decisivo para essa 

educação de corpo inteiro da qual falei asnteriormente. A 

finalidade Ciltima da educação física é inserir o aluno no 

mundo da cultura física, dando-lhe instrumentos para que 

possa usufruir dessa cultura, como lazer, os jogos 	esPor- 

te e a dança. 

A competência dos professores de educação física deve 

ser desenvolvida na medida em que sua atuação tenha como ob- 

jetivo romper com a reprodução ideológica, responsável pelas 

injustiças sacias. Esse é o verdadeiro desafio que se apre-

senta para quem deseja participar como intelectual transfor-

mador dentro da área de educação física, carregando a per-

cepçao da necessidade de ter sempre presente "a certeza de 

que as atividades corporais devem configurar como instâncias 

onde o homem aprenda a construir uma sociedade justa"(CAS-

TELLANI FILHO, 1988, p. 222-3). 

O compromisso social da educação física pressup6e uma 

consciência social. A fim de perceber os problemas do con— 



texto e agir de modo a 1: ï: form-'io e importante 3ES-wre 

politicamente as contradiçes da sociedade capitalista, na 

qual se inclui a escola. Nesse processo são importantes as 

iniciativas científicas e técnico-pedagógicas que respondam 

com argumentação crítica e fundamentada os questionamentos 

intrínsecos dos professores. Se percebemos o mundo de forma 

totalizadora, também deve assim se guiar, o processo de sua 

transformação. Somente açOes conjuntas e integradas serão 

capazes de modificar o concreto das relaçóes sociais e ga-

rantir a contra-ideologia. Cada vez mais tem se tornado di-

fícil resistir às pressóes ideológicas, visto os rumos polí-

tico-econômicos que nosso país tem assumido. Por outro lado, 

tão mais latente e sutilmente se constrói a contra-ideolo-

gia, pois o acirramento dos conflitos sociais, também tende 

a promover brechas contra-ideológicas para as quais devemos 

estar atentos. Para o homem, sempre foi importante a pratica 

de atividades corporais, motoras ou esportivas. Se estas lhe 

ajudam a efetivar sua cidadania, mais importante ainda se 

tornarão. O espaço educacional onde tais práticas acontecem 

é a aula de educação física s  que para atingir objetivos re-

levantes socialmente deve procurar através de seus meios, 

desenvolver a reflexão e o questionamento das contradiçóes 

sociais, buscando dialeticamente superá-las. Não é facil, 

mas também não é impossível. Este programa de ação passa, 

por exemplo, pelo compromisso com o saber, com a democrati-

zação do esporte e inclui o acesso às classes marginalizadas 

da cultura física, a fim de que possam exercer sua cidadania 



ii.'s E' til :3.11 C 3. is) :3. tu,:'Sã: o e n ei LM Ft t: 0 C: J. ....V.5 S (•::: 'i5... O C: 1 :3. ). . 



CAPÍTULO V - As concepçes 	dos professores 	de 	outras 

áreas a respeito da educação física 

Se a teoria marxista afirma que a ideologia é concre-

tamente determinada a partir das relaçóes que se configuram 

no bojo da sociedade, o tipo de representação que os outros 

profissionais da escola fazem da educação físicas também se 

define a partir do modo como esta se apresenta na realidade 

educacional. Visto que o pensamento acrítico não é desprivi-

légio dos professores de educação física, os demais educado-

res reproduzem a visão baseada no senso comum de que educa-

ção física é técnica de esporte voltada para a performance 

ou então atividade recreativa compensatória. Para os outros 

professores, a educação física não tem contetido próprio. Ela 

é útil, a fim de exaltar a escola em jogos e torneios espor-

tivos, ganhando medalhas e também para oportunizar momentos 

de "prazer" e "alegria" aos alunos, caracterizando-se en-

quanto técnica ou método. 

Essa visão também é compactuada pelos alunos que fre—

quentam as escolas pdblicas, os quais se mostraram bastante 



insatisfeitos com suas aulas de educação física, visto mer 

estas não vêm cumprindo nem mesmo com os objetivos tecnicis-

tas ou escolanovistas a que se propem. 

A seguir serão apresentados vários depoimentos que 

caracterizam 	o pensamento dos outros profissionais a res- 

peito da educação física e que dispensam interpretação ou 

análise específica, visto todo o referencial exposto neste 

trabalho e por configurarem idéias claras e hegemônicas. 

"A educação física é uma coisa bem importante, porque 
o professor de sala trabalha a parte da linguagem e a educa-
ção física desenvolve o movimento, que é fundamental na pré-
escola. Atividades dentro da coordenação, não somente a par-
te física, mas também a parte recreativa, com técnicas, com 
brincadeiras, com dança e uma série de coisas." 

"Eu não sei ... porque eu sempre estive na minha sala 
de aula e nunca ... Mas eu acredito que a educação física 
Ir enha importância porque quando o professor falta, os alunos 
chegam e perguntam logo por ele. Então isso eu acho que de-
monstra a sua importância." 

"Eu sou daquele povo que vai para aquele provérbio 
antigo: "Corpo são em mente sã." Eu acho que a educação fí-
sica estimula muito a inteligência, aguça as coisas para as 
crianças e eu achava que não deveria morrer nas escolas de 
maneira nenhuma." 

"A educação física é importante porque desenvolve ... 
Eles chegam na escola sem nenhuma formação motora, não sabem 
mexer com nada e na educação física, juntamente coe o pro-
fessor, eles já desenvolvem mais." 

"E muito bom para eles. Eles gostam muito de brincar 
,, e ter uma hora de lazer. 



"tã uma hora assim de desprender a energia, que eles 
tem tanto quando estão na sala de aula, onde acumulam muito 
essa energia. A educação física faz com que eles se soltem 
mais ..." 

"O problema da educação física em termos de importân-
cia ... ela é importante. Mas nós professores de outras dis-
ciplinas ficamos muito isolados e não sabemos quase nada do 
professor de educação física. Porque eles não chegam aqui na 
sala para conversar com a gente. Então, para a gente dar uma 
informação de como funciona é impossível." 

"Eu acho a educação física importante desde que ela 
seja aproveitada para o desenvolvimento físico, para desen-
volver o potencial físico do aluno, tanto em atividade es-
portiva como na educação física em si. Desde que ela seja 
bem dadas bem estruturada e bem organizada. Não basta botar 
os alunos na quadra para cumprir o horário. Tem que ter 
acompanhamento médico e tudo. Porque então podem sair futu-
ros atletas e o nosso colégio sempre teve destaques para 
participar dos Jogos. Eu acho importante, sim." 

"Eu sempre pratiquei educacão físicas  mas esse ano 
estou parada porque sofro da coluna. Eu acho importante por-
que a pessoa fica numa boa forma e educação física é bom pa-
ra a saúde." 

"Eu acho bom, para quem quer e gosta de competir. Se 
um colegas  aqui no nosso colégio, por exemplo, é bom em al-
gum esip(ril-tes  aí os colégios bons chamam e dão bolsa. Por 
exemplo, o Unificado chama e o colega pega o estudo de gra-
ça. Por exemplos  o meu colega foi para o Salesiano sem pagar 
nada. Ele era um dos melhores jogadores de volei aqui de 
Sergipe." 

"A questão é que eu sinto muita dificuldade de falar 
da educação  física. O que eu sei de educação física, foi o 
que eu vivi como aluno e depois o que eu venho vivenciando 
ao lidar com o profissional de educação física na direção da 
escola. Quase todos que eu lidei, até hoje em dia, tem a 
postura tradicional. De preparar a educação física, eu acho 
que grega. rã o belo s  o físicos  o corpo." 



"Isso é uma deformação dos cursos que são oferecidos 
pelas Universidades 	não creio que seja problema pessoal. 
Desde o meu tempo de estudante que eu sentia muito essa si-
tuação. Sempre que nós estávamos reivindicando alguma coisa 
e os estudantes se organizavam para pleitear algum direito. 
os companheiros de educação física eram sempre alheios, dis-
tantes e não participativos. Eu suponho que seja alguma coi-
sa nessa linha s  alguma deformação política s  devido à preocu-
pação excessiva com o corpo. Eu coloco a situação em dois 
momentos'  o que se faz hoje em educação física e o que se 
poderá fazer. Eu acho que hoje, o que se faz em educação fí-
sica não tem utilidade nenhuma. Porque a clientela é consti-
tuída de alunos pobres, castrados em toda sua criatividade, 
em toda a sua cultura e a educação física procura apenas 
mol-dar esses alunos, muitos deles inclusive sem se alimen-
tar, procura moldar o corpo. 

Isso realmente é um descompasso muito grande, entre o 
que se pretende fazer e a realidade com a qual se trabalha. 
E o que poderá ser feito? A gente pode encaminhar para a 
questão de que a educação física pode integrar-se às outras 
disciplinas e propiciar ao alunos  por exemplo, o resgate de 
uma boa parte de sua cultura, através de jogos e brincadei-
ras. A ciranda, o jogo da amarelinha, que é uma coisa tão 
cultural do Brasil. Eu acho que a partir dessa ótica a edu-
cação física pode ser alguma coisa de utilidade. Porque ho-
je, me parece que não há muita utilidade." 



CONCLUSÃO - Da alienação à consciência 

Considerando os objetivos propostos e o desenvolvi-

mento da investigação, saliento as principais conclusóes ob-

tidas, as quais se configuram a partir das três categorias 

de análise das têndencias ideológicas manifestadas - concep-

ção de sociedade, história e educação. Constatou-se que os 

professores de educação física, em sua maioria, não possuem 

consciência ideológica; que sua ideologia reproduz cegamente 

a sociedade capitalista através de sua atuação político-pe-

dagógica de caráter alienado; que na visão desses professo-

res na história social e do homem nada muda e essa constru-

ção histórica não sofre influência de sua prática educacio- 

nal 
	

social e que o professor de educação física se carac- 

teriza como um intelectual adaptado frente à sua profissão e 

papel que vem cumprindo na escola e na sociedade. 

Com base no referencial teórico proposto, as causas 

de tais concluseSes se encontram no próprio modo de produção 

capitalista, onde a escola brasileira está inserida, assu-

mindo o papel de reproduzir a ideologia dominante. A classe 

burguesa, detentora do poder, através do consentimento, en-

quanto intervenção ideológica, desfavorece todas as condi-

ç5es materiais, salariais e concretas para que a escola 



ror 

avance no sentido da transformação social. A síntese desses 

pressupostos para a área de conhecimento específico da:edu-

cação física, traduz-se na utilização do esporte, do movi-

mento humano e do corpo dos alunos no sentido da reprodução 

ideológica dos valores culturais burgueses. A concepção re-

duzida de que educação física é sinônimo de esporte competi-

tivo ou de recreação, é a visão hegemônica manifestada pelos 

demais profissionais da educação e pelos alunos das escolas 

públicas. Tal concepção contribui para o esvaziamento da 

educação física enquanto programa curricular importante para 

a formação crítica dos alunos. 

A mudança desse "status quo" depende de inúmeros fa-

tores conjunturais. O despertar da alienação à consciências 

possível' pois apesar de a ideologia dominante ser hegemôni-

ca, mas de modo algum unânime, acontecerá na direção das mu-

danças sociais e históricas com base na revisão teórica do 

campo de conhecimento da educacão física, onde de mera téc-

nica assessoria, se revela em campo de conhecimento de con-

teúdos significativos e próprios. Faz-se necessária a revi-

são dos currículos das escolas superiores de educação físi-

ca, cujos ensinamentos são reproduzidos acriticamente nas 

escolas de J.2 e 22 Graus; que o governo assuma e seja poli-

tica e partidariamente pressionado para assumir seu compro-

misso com a educação pública e gratuita de qualidade, promo-

vendo as reais condiçes materiais, salariais e concretas de 

trabalho; que o professor atualize a rotina pedagógica da 

educação física, propondo novos currículos escolares, leme 



Erre 

assuma o seu débito social com a classe trabalhadora que lhe 

permitiu o acesso à Universidade e que não se resigne à fal-

sa cidadania que exerce e forma em seus alunos, procurando 

assumir instâncias políticas, partidárias e pedagógicas no 

sentido da construção de um tempo e um mundo dignificantes 

para todos os homens, conquistando espaços de confronto e 

luta emancipatória. 

Dado o caráter participante e a intenção de que este 

trabalho, através de sua relevância social, contribua para 

as mudanças desejadas na sociedade, principalmente no con-

texto precário do Nordeste brasileiro, o mesmo deverá ser 

sociabilizado efetivamente nas escolas do município de Ara-

caju. Para tanto, pretendo elaborar um programa específico 

para este fim. Aliado a isto, meu compromisso com o ensino 

pdblico municipal permanece, através da orientação de um 

projeto de iniciação científica, desenvolvido por alunos da 

Universidade Federal de Sergipe, intitulado "Didática em 

educacão física: ordem unida, recreação e pedagogia do movi-

mento crítico" e de um trabalho de dissertação de mestrado 

"Análise da prática pedagógica do professor de educação fí-

sica", do qual sou co-orientadoras  pois ambos realizar-se-ão 

nas referidas escolas, propiciando o desenvolvimento de um 

programa contínuo e articulado de mudanças. 


