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INTRODUÇÃO
Quando resolvemos centrar nosso olhar nas práticas docentes do professor de
Educação Física, escolhemos nos reportar ao profissional de ensino, centrar nosso
olhar no professor/professora e, por essa razão, orientamos nossas observações sobre
a trajetória das práticas ou ações que acontecem no exercício profissional docente,
enquanto agentes de formação de novos profissionais professores para essa área de
conhecimento.
Portanto, na constituição deste trabalho, levamos em consideração para a definição do campo de estudo onde deveríamos direcionar nossas observações e elegemos
o campo da Educação Física na Educação Superior, em sua vertente Graduação – Licenciatura, ou seja, os cursos voltados para a formação de professores que atuarão na
Educação Básica.
Nessa perspectiva, por termos escolhido a Licenciatura, o campo da Educação
Física que iremos nos fixar mais atentamente, será o da Educação Física Escolar, ou
seja, o campo da Educação Física nos contextos destinados à área escolar, onde a educação física adquire o aspecto educacional realizado através do movimento, em que as
atividades devem proporcionar o desenvolvimento integral tanto do corpo, como da
cognição e do afetivo, que em sua essência possam oferecer aos estudantes, conhecimentos que possam proporcionar melhor qualidade de vida, prazer e satisfação.
Porém, mesmo quando se tornou uma disciplina escolar, a Educação Física sempre esteve ancorada em razões que fugiam à sua própria finalidade ou desígnio. Por
ser esta uma atividade multifacetada, nunca foi isenta de condicionantes, originados
nas suas vertentes pedagógicas, desportivas, culturais, sociais e/ou políticas.
Como pretendemos estudar a Educação Física, no contexto da Educação Superior, vamos perceber que este campo é relativamente recente, ou seja, se corporificou
a partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de
1961 (BRASIL, 1961, Lei nº 4.024), que posteriormente foi retomada pelos decretos
de números 705/69 (BRASIL, 1969) e 69.450/71 (BRASIL, 1971) estes, sancionados
já no Governo Militar. Portanto, a Educação Física no ensino superior tem pouco mais
de quarenta (40) anos de existência.
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Essas legislações ao ordenar em suas redações a obrigatoriedade da Educação
Física em todos os níveis de ensino, teve no decreto de 1971 (69.450) o enunciado
mais contundente ao decretar que as Universidades se ajustassem à legislação, de modo
a oferecer atividade física a todos os estudantes ali matriculados.
Essa imposição legal da Educação Física em todos os níveis de ensino, inclusive
na Educação Superior, provocou significativa alteração no “modus operandi” das escolas de formação de professores de Educação Física, para que seus graduandos e graduados pudessem ter maior abrangência sobre o espectro precon izado pela legislação
(amplitude e intensidade) e geraram uma nova ordem na identificação desse profissional. Esse fato foi o bastante para alterar as bases sociais, acadêmicas e profissionais
do professor de Educação Física no campo universitário.
Sendo assim, neste estudo, ouvimos os Professores Doutores que atuam em um
curso de licenciatura em Educação Física para entendermos quais as representações
que esses docentes internalizaram a respeito das práticas educacionais e quais os conhecimentos que esses professores trazem para o curso de formação em que trabalham,
assim como, quais práticas docentes eles desenvolvem para formar os novos profissionais de Educação Física que irão atuar nas escolas de Educação Básica.
Entretanto, para depreendermos as razões pelas quais empreendemos este estudo, faz-se necessário analisarmos a história da inclusão da Educação Física no ambiente escolar no Brasil.

Isso nos possibilita perceber que, na trajetória dessa disci-

plina, aconteceram vários momentos dos quais destacamos dois deles.

O primeiro

ocorreu ainda no Brasil Império quando foi incluída a ‘gymnastica’ 1 no currículo escolar. Nessa ocasião, devido à obrigatoriedade da prática e à falta de professores civis
para formar crianças e adolescentes, fez-se com que ‘instrutores físicos militares’ formados em ‘escolas militares’ para instruir outros militares (os soldados ou ‘praças’),
fossem instados a assumirem essa responsabilidade.
A partir desse fato, estabeleceu-se uma estreita relação da Educação Física escolar com as instituições militares e, por simbiose, com as instituições de saúde, devido
à importância que adquiriram nas políticas públicas, no sentido profilático e higienizador da população e do contingente militar como base de sustentação do Governo.
Essa inter-relação perdurou até o final dos anos 70, início dos anos 80.

1

Primeira denominação da Educação Física.
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O segundo momento materializou-se a partir do final dos anos 70, início dos
anos 80, quando a Educação Física iniciou seu percurso no ensino sup erior, por obra
do próprio Governo Militar que decretou a obrigatoriedade dessa disciplina em todos
os níveis de ensino e, com isso, propiciou o início de uma fase de ascensão sócio política-educacional dessa disciplina, quando os professores de Educação F ísica, após
um período de ajustes e entendimentos sobre essa nova conjuntura, principiaram uma
busca, primeiramente pelos cursos especialização e de mestrado e, na sequência de
seus estudos, pelos cursos de doutorado (em Educação Física, nesse período, quase que
exclusivamente no exterior) para melhor capacitação e qualificação profissional para
atuar nesse nível de ensino e como forma de progressão na carreira universitária.
Nesse processo de capacitação e qualificação em busca de uma renovação teórica e prática, devido à inexistência de cursos stricto sensu na área da Educação Física,
os professores dessa disciplina, em sua maior parte, recorreram aos cursos oferecidos
pelos Programas de Pós-Graduação na área da Educação. Em razão disso, a Educação
Física, no Ensino Superior, se alinhou desde o seu início, com as áreas de educação,
cultura e a sociedade, desencadeando o surgimento de várias abordagens pedagógicas
da Educação Física que, por sua vez, influenciaram a formação dos professores dessa
área de conhecimento.
É na interface dessas mudanças que reside a questão deste estudo sobre a formação do professor de Educação Física para os dias atuais. Acreditamos que, apesar
dessas novas perspectivas que foram apresentadas ao professor de Educação Física
nesse segundo momento, por meio de melhor qualificação nos cursos stricto sensu e
nas reflexões oportunizadas pelas diferentes formas definidas pelas abordagens pedagógicas para as áreas da Educação Física e da Educação, não houve tempo hábil para
uma mudança de representação desses profissionais professores de Educação Física,
no que diz respeito aos conhecimentos que receberam no decorrer de todos os anos de
formação em que essa disciplina esteve sob o forte domínio de instituições militares e
da área da saúde.
Essa formação anterior, cujos conhecimentos e práticas, por terem sido adquiridos no decorrer do processo de formação desse profissional, inicialmente como estudante da escola básica, depois como graduando de Educação Física e, em seguida,
em sua prática profissional, pode ter sedimentado representações a cerca de uma determinada prática, que apesar de parecer conflituosa em relação à prática pedagógica
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da Educação Física Escolar, é fruto de uma prática de Educação Física vivenciada em
toda a sua trajetória estudantil e de sua formação profissional (no período anterior aos
anos 70) e que se expressa através de noções e ações consagradas à reprodução de
movimentos desportivos e noções de saúde e higiene, além de ordem e disciplina.
Por essa razão, apesar de os conhecimentos e práticas da Educação Física na
atualidade se apresentarem impregnados de um arsenal teórico -prático afinado com
ideias progressistas e comprometidas com transformações e mudanças na formação de
novos profissionais para a área, em muitos momentos de sua ação didática, em sua
prática docente, os docentes assim formados, podem deixar transparecer atos e práticas
de disciplinação, de ordenação e de reprodução (de movimentos), mesmo que de forma
involuntária.
Acreditamos que essas situações que podem ter sido provocadas pelas representações sociais mais internalizadas nesse profissional, podem também ter provocado
distorções na formação dos novos professores e, também, esteja dificultando a constituição de um campo de conhecimento concreto sobre a questão das práticas de uma
educação física destinada à escola. Podemos, ainda hoje, identificar o campo conhecimentos da Educação Física Escolar, como um campo que se apresenta fragmentado
em ações psicomotoras, em proposta de atividades lúdicas de recreação e lazer, em
iniciação desportiva ou práticas desportivas, enfim, um campo diluído em práticas e
atividades motoras que lhe permite estar no âmbito escolar, porém não a justificam
enquanto uma ação pedagógica, por ser um conhecimento que a Educação Física desenvolve na escola enquanto atividade ou prática defendida e justificada em tempos de
regime de exceção, de dominação, disciplina, ordem (e progresso), de saúde física e
mental em vista da formação de uma pátria grande, de forte domínio nas e das práticas
desportivas, porém não mais adequadas ou sintonizadas com o momento atual da Educação, da Educação Física e da sociedade brasileira.
É nessa perspectiva que pensamos discutir esse cenário multifacetado vivido pela
Educação Física, tendo por base no referencial teórico da Teoria das Representações
Sociais. Teoria elaborada por Serge Moscovici que, ao traçar suas premissas em 1961,
a definiu como um estado de ‘preparação para a ação’, visto que os atos e ações de um
indivíduo ou grupo estão integrados a uma “rede de relações” que se comunicam e inte-
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ragem para a formação das representações, que segundo Alves Mazzotti (2008b) “determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das ideias compartilhadas
pelos grupos e regem, subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas” (p. 23).
Essa teoria indica que as representações apresentam processos de formação e
estruturação contínuos e longevos que se desenham e se constroem na apropriação e
reapropriação de uma realidade intrínseca de um grupo social (‘ rede de relações’) que
neste caso, se apresenta como um grupo sócio acadêmico da área da Educação Física
atuante no ensino superior.
Nesse sentido, a interação e comunicação dos membros desse grupo (e também
de outros grupos de docentes de diferentes áreas), ao analisarem e discutirem os fenômenos educacionais que ocorrem no interior da Instituição Universidade, sob a luz
de um conjunto de normas e práticas acordadas (‘valores e ideias compartilhadas’),
irão tecer novas proposições e práticas que, por sua vez, serão alvo de novas análises
e discussões, o que torna as práticas docentes desse grupamento sócio -político-educacional um organismo dinâmico e pulsante no cenário em discussão.
Por ser elaborada socialmente e compartilhada com objetivo prático de construir
uma realidade comum para esse conjunto social, essa realidade assim representada,
social e profissionalmente, será “[...] apropriada pelo indivíduo ou pelo grupo e reconstituída em seu sistema cognitivo [para ser] integrada em seu sistema de valores
[...]” (ABRIC, 2001, p. 12).
Podemos, então, inferir que as representações do indivíduo são formas de representar a realidade em um determinado contexto (social, profissional ou outro). Portanto, podemos também presumir que, representações elaboradas com essas características e com essa configuração, no decorrer do período em que a Educação Física esteve
sob o domínio dos militares e médicos podem ter sido arraigadas e gravadas no mais
profundo dos sentimentos de um indivíduo ou grupo, que até hoje podem estar no “coração” e mente dos professores de Educação Física e também, naqueles que atuam nos
cursos de formação de professores dessa área de conhecimento.
E mais, podemos ponderar que nesse processo de elaboração e composição, vão
sendo utilizados meios e métodos que permitem conhecer mais e mais sobre as crenças
que o profissional, no caso o de Educação Física, traz na ‘essência do seu ser’, nas
quais ele se apoia para desenvolver sua ação docente. E, quanto mais profundo for o
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enraizamento dessas representações (socialmente elaboradas e compartilhadas), maior
será sua presença na prática cotidiana e, portanto, o professor de Educação Física, no
decorrer de sua ação docente, mesmo inconscientemente, irá externar em sua prática,
as crenças e atitudes nas quais acredita e, quando o faz, é através da sua comunicação,
seja ela gestual ou verbal, que essas representações se manifestam no transcorrer de
sua ação de ensino ou prática pedagógica.
Se utilizarmos a Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici
(1912/1961) para analisar a reestruturação da Educação Física a partir dos anos 80/90,
podemos deduzir que o período entre o início da nova ordem (a determinação legal)
até os dias atuais, pode não ter sido suficiente para alterar as representações criadas
pelo período anterior. Principalmente se considerarmos que um dos últimos trabalhos
relevantes apresentados e incorporados à prática dos professores de Educação Física,
ocorreu há pouco mais de 20 anos, sob a forma dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), elaborado pelo MEC e introduzido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96 (Brasil, 1996).
Podemos, então, levantar como uma hipótese a ser analisada neste estudo, o fato
de não ter havido tempo hábil e nem contundência profunda que alterassem as representações que se internalizaram no período anterior aos anos 70 e 80, se considerarmos
essas representações como possíveis componentes de um núcleo central quando examinarmos esses fatos sob a luz da Teoria do Núcleo Central proposta por Jean-Claude
Abric (1976) 2 em sua “Abordagem Estrutural”.
Assim observadas as Representações Sociais dos professores de Educação Física que atuam nos cursos de formação dos novos profissionais da área, podemos inferir que no transcurso de sua ação docente, mesmo inconscientemente, eles irão externar as crenças nas quais acreditam e podem estar atuando de acordo com o que está
internalizado em sua formação no decorrer de toda sua história e formação , em suas

2

Teoria que considera os elementos sociocognitivos de um fato, em um design estrutural no qual os
elementos cognitivos que compõem uma representação, desempenham diferentes papéis em uma dada
representação onde determinados elementos são considerados de “elementos centrais” ou seja, “ o elemento mais estável da representação, o que garante a perenidade em contextos variáveis e evolutivos ”
e outros, os elementos periféricos, que “constituem a essência do conteúdo da representação, seu lado
mais acessível” (ABRIC, 1994/2001). Ambos formam uma estrutura nomeada por Abric de ‘Teoria do
Núcleo Central’” (RATEAU et al, 2012, p.8)
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representações sociais mais internalizadas, mesmo que encobertas por um discurso progressista e de modernidade, comum ao campo de formação dos professores em geral.
Isso pode estar dificultando o pleno desenvolvimento de uma Educação Física
que tem por objeto, práticas e atividades que devem ser desenvolvidas na escola. Ao
encontrar dificuldade na criação de campo de conhecimentos consagrados à área escolar, a prática da Educação Física não permite seu total aprimoramento nesse âmbito.
Avançando em nosso propósito de delimitar nosso estudo, co locamos como
ponto de partida para principiar nossas observações, o marco oficial, o da Lei 4.024
ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (Brasil, 1961) que em seu
Título V, quando enuncia sobre os Sistemas de Ensino, explicita no seu artigo 22 que:
“Será obrigatória a prática da educação física em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância esportiva no ensino superior” (BRASIL, 1961),
A consequência dessa decisão será melhor discutida no Capítulo I, quando traçaremos um painel sobre a Educação Física no Brasil – sua história e suas dependências, subordinações e superações. Trataremos da questão da relação da Educação Física
com os militares e com a área médica, será analisada, também, a questão da in serção
da Educação Física no ensino superior e como esse fato provocou vislumbres de superação dessa disciplina na tratativa que manteve com os militares e médicos durante
tantos anos.
Em seguida, no Capítulo II, vamos detalhar como a Teoria das Representações
Sociais irão auxiliar na composição dos instrumentos para coleta de dados e suas análises. Mostraremos, também, como as Histórias de Vida em suas Trajetórias Profissionais podem ser um considerável instrumento de investigação e um recurso poderoso
para coleta de dados, pelas importantes informações que trarão para o nosso estudo.
No Capítulo III, vamos descrever os procedimentos que utilizamos para desvendar/revelar como se conformaram os conhecimentos em Educação Física Escolar e as práticas pedagógicas dos professores que atuam no ensino superior, ou seja, as Representações Sociais dos docentes doutores a respeito da formação nos cursos de licenciatura.
Por fim, nas Considerações Finais deste trabalho, apresentamos as conclusões
que pudemos observar em decorrência das análises e observações que realizamos nos
dados coletados.
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CAPÍTULO I – A EDUCAÇÃO FÍSICA – breve histórico

1.1. A Educação Física, suas subordinações e interdependências

A Educação Física sempre foi uma área de conhecimento que esteve, de uma
forma ou de outra, sob o domínio de outras áreas do conhecimento, sendo as mais
preponderantes a área da saúde, a área da segurança (militar) e, mais recentemente, a
área desportiva, mesmo quando essa disciplina estava associada à área educacional.
Podemos então considerar para fins deste estudo, que a Educação Física está
organizada em dois contextos. Um contexto destinado à Educação Física Escolar que
vai tratar da educação física que será lecionada na escola, a qual denominaremos de
“área pedagógica”. No outro contexto, englobaremos os conhecimentos e práticas
destinadas à saúde, segurança, às políticas públicas de lazer e recreação, às quest ões
de gênero e de envelhecimento e, também, ao desporto de rendimento, entre outros, e
a denominaremos de “Outras Áreas”.
Priorizaremos nesse estudo, o contexto educacional, que pela sua ligação com a
Educação, acreditamos na possibilidade de fazer a análise dos atos e fatos que ocorreram na trajetória percorrida pela Educação Física destinada à escola fazendo um paralelo com as “ideias pedagógicas” propostas por Demerval Saviani (2007) para assim,
conhecermos e entendermos o que aconteceu com a Educação Física Escolar e quais
as marcas grifadas no percurso (história) dessa disciplina motivadas pelas propostas
pedagógicas, no mesmo período em que estas se manifestavam no campo da Educação.
Pensamos em utilizar Saviani (op.cit) por acreditarmos que ele dese nvolveu um
consistente relato sobre as “ideias pedagógicas no Brasil” cuja divisão ele não periodizou com base na ação “político-administrativa” ou qualquer outra que provocasse
em reducionismos, mas sim como
[...] as ideias referidas à educação, quer sej am elas decorrentes da análise do fenômeno educativo visando explica-lo, quer sejam elas derivadas de determinada concepção de homem, mundo ou sociedade sob
cuja luz se interpreta o fenômeno educativo (SAVIANI, 2007, p. 6).

Ou então, aceitando o conceito de ideias pedagógicas como se referindo
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[...] às ideias educacionais consideradas, porém, não em si mesmas, mas
na forma como se encarnam no movimento real da educação [...] constituindo a própria substância da prática educativa [o que] implica a sua
realização prática, isto é, a sua materialização (SAVIANI, op.cit, p. 166).

Nós, porém, para melhor situar essa trajetória percorrida pela Educação Física,
faremos algumas ligações sócio históricas neste relato.
Para contar a sua história, Saviani dividiu seu trabalho em quatro grandes períodos que abrangem desde as ideias desenvolvidas pelos jesuítas a partir de 1549 até o
ano de 2001, período que coincide com a ascensão e mudanças da Educação Física.
Assim vejamos, o primeiro período refere-se às ideias pedagógicas do Brasil,
entre 1549 até 1759, onde há monopólio da vertente religiosa. Esse período não incorpora a Educação Física e não pretendemos nos estender sobre ele.
O segundo período, entre 1759 até 1932, Saviani (2007), aponta uma continuidade da educação religiosa, mas com uma abertura para a pedagogia tradicional, muito
provavelmente incentivada pela transferência do Reino de Portugal para o Brasil em
1808. Proliferaram nesse período ideias iluministas ‘luso -brasileiras’ do Marques de
Pombal que se solidificam até os anos 1827 quando foi aprovada a Lei Imperial que põe
à mostra um Brasil independente, organizado politicamente na forma de Império, em
pleno gozo de autonomia, onde as ideias de Azeredo Coutinho num sentido mais amplo
e as ideias pedagógicas em um sentido mais estrito são discutidas a partir de correntes
de pensamentos e movimentos sociais como ecletismo, positivismo, catolicismo, abolicionismo, anarquismo e comunismo. Ou seja, segundo Saviani (op.cit.), as ideias pedagógicas, antes predominantemente religiosas (católicas) irão se mesclar às ideias
pedagógicas leigas (p. 445).
Como consequência dessas discussões, as ideias educacionais floresceram e suscitaram propostas para as reformas da instrução pública. Acompanhando es sa linha de
pensamento, nesse segundo período foi criado em 1837, o ‘Imperial Collegio de Pedro
II’ (sic) (atual Colégio Pedro II – CPII) 3, considerado como a primeira instituição secundária oficial do país.

3

Cunha Junior, Carlos Fernando Ferreira da. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.30, p.59-83,
jun.2008 - ISSN: 1676-2584. Disponível em < http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/30/art05_30.pdf acessado em janeiro de 2017.
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Outra consequência desse episódio, foi a publicação em 17 de fevereiro de 1854,
da Reforma Couto Ferraz (BRASIL, 1854, Decreto nº 1.331-A)4, que se reveste de importância para a Educação Física, por ter incluído a gymnastica5 (Ginástica) nas escolas primárias e secundárias no ‘Municipio da Côrte’ (sic). Isso provocou, também, a elaboração
dos primeiros tratados de Educação Física para a escola.
Para Saviani (2007), a essência da reforma que só foi publicada em 1879 pelo Decreto nº 7.247 (BRASIL, 1879) é exposta logo no primeiro artigo ao proclamar ‘é completamente livre o ensino primário e secundário no município da Corte e o superior em
todo império, salva a inspeção necessária para garantir as condições de moralidade e
higiene’ (SAVIANI, op.cit, p. 136). (Grifo nosso). E o autor continua descrevendo essas
‘condições de moralidade e higiene’ indicando que esta foi uma condição “central no
ideário pedagógico brasileiro no Segundo Império e ao longo da Primeira República: o
higienismo” (Idem, p. 136). E, para corroborar com o descrito cita Dr. Luiz Correa de
Azedo ao responder a Academia Imperial de Medicina
Concorrerá o modo por que são dirigidas entre nós a educação e instrução da mocidade, para benéfico desenvolvimento físico e moral do homem [...] formemos legiões lealmente civilizadas; façamos uma humanidade robusta, e conjuremos assim esse futuro medonho de debilidade e
apatia’ (GONDRA, 1998ª, in SAVIANI, op.cit, p.137).

Esse discurso pedagógico foi assumido na teoria e na prática por educadores, políticos e pela intelectualidade e fazia parte do discurso liberal iluminista que durou até os
anos 30, fim da Primeira República (SAVIANI, 2007).
Porém, de fato, a gymnastica só foi inserida na escola, após um parecer de Rui
Barbosa, em 1882, quando ao apresentar o relatório sobre a “Reforma do Ensino Primário,
Secundário e Superior”, ele reclamou a inclusão da Ginástica nas escolas por acreditar na
necessidade de um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual. Essa conjuntura,
demarca, segundo Soares (2012), a importância da atividade física na formação escolar

BRASIL, Decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. Cap. III – Das escolas publicas (sic); suas
condições e regimen (sic) – Art. 47. O ensino primario (sic) nas escolas publicas (sic) comprehende
(sic): A geometria elementar, agrimensura, desenho linear, noções de musica (sic) e exercicios (sic) de
canto, gymnastica (sic), e hum (sic) estudo mais desenvolvido do systema (sic) de pesos e medidas[...]e,
também no Art. 79. Haverá no Collegio (sic) as seguintes cadeiras: Farão os alumnos (sic) exercicios
(sic) gymnicos (sic), debaixo da direção de hum (sic) mestre especial. – (grifo nosso)
4

5

Denominação inicial da Educação Física
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do brasileiro e, com isso, a educação física (ainda ginástica) obtém uma ampla visibilidade
através da
[...] obrigatoriedade da Ginástica para ambos os gêneros (masculino e
feminino), uma vez que as meninas não tinham obrigatoriedade em
fazê-la; inserir a Ginástica nos programas escolares como matéria de
estudo e em horas distintas ao recreio e depois da aula; a lém de buscar
a equiparação em categoria e autoridade dos professores de Ginástica
em relação aos professores de outras disciplinas . (SOARES, 2012)

Essa visibilidade causada pela importância descrita no Parecer 224 de Rui Barbosa,
seguido da obrigatoriedade legal de oferecer ginástica nos programas escolares, cria de
imediato a necessidade de professores para atuar nas escolas dos estados da Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. O procedimento pedagógico na época para
os cursos, segundo Saviani (2007) era o método intuitivo 6 ou ‘lições de coisas’, método
adotado com sucesso na América do Norte, tendo sido traduzido por Rui Barbosa em 1881
e publicado em 1886 (SAVIANI, op.cit, p. 138-141). Ao propor o método intuitivo, por
ser um método de ensino cujo ponto de partida era a percepção pela sensibilidade e por
contar com auxílio de um material didático destinado à utilização dos alunos (que com o
tempo passou a ser essencialmente o ‘material do professor’), cujo desenvolvimento era
previsto em um modelo que vinha acompanhado de um modelo e dos procedimentos necessários para conduzir as atividades de aprendizagem, resolvia-se o problema da falta de
professores de todas as disciplinas e, também da Educação Física, assim como, o problema
do conhecimento a ser oferecido, visto que o material estava pronto e vinha acompanhado
de um manual de utilização ou de procedimentos educacionais.
No caso da Educação Física, naquela época, não se concebia sobre a possibilidades de escolas de formação de professores civis para essa disciplina, com o que, podemos
inferir que a questão da obrigatoriedade da prática e da falta de professores civis foi
resolvida com a convocação de ‘instrutores físicos’, formados em escolas militares para

6

SAVIANI, Dermeval. Verbete – “método intuitivo” –O método intuitivo, conhecido como lições de
coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do e nsino diante de sua
inadequação às exigências sociais decorrentes da revolução industrial que se processara entre o final
do século XVIII e meados do século XIX. Tinha como ponto de partida a ‘percepção sensível’. Foi
traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado no Brasil em 1886. Disponível em http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_metodo_%20intuitivo%20.htm . Acessado em janeiro de 2017

23

instruir os praças 7 das forças armadas, para oferecer atividade física (ginástica), no interior da escola, no processo de formação de crianças e adolescentes em ambiente civil. Por
haver disponibilidade e ser de fácil acesso (convocados), as vagas abertas nas escolas civis
para a disciplina ginástica foram ocupadas por esses instrutores oriundos das forças armadas. E, a utilização do método intuitivo para objetivar a aprendizagem (conhecimento
reproduzido e manual de instrução para aplicação), tornaram esses profissionais os mai s
capacitados e disponíveis para oferecer essa disciplina, pois eram os mais afeitos e acostumados aos regimentos, cartilhas e manuais de instrução, base desse método.
Essa foi, portanto, a forma como a Educação Física foi incluída no ambiente
escolar, ou seja, a partir de um projeto político-educacional voltado para a saúde física
e mental dos alunos (corpo saudável para sustentar a atividade intelectual), a Educação
Física foi transformada em um projeto de disciplina e ordem, além de saúde e higiene,
por serem os conhecimentos que esses instrutores recebiam em sua formação nas escolas militares.
Segundo Castellani Filho (1994) e, posteriormente Mello (2007), esses conhecimentos tinham por base as informações militares voltadas para os métodos de disciplinação, através dos métodos de ginástica (calistenia, francês, sueco, entre outros) e
a ordem unida 8 com o intuito de padronizar procedimentos, movimentos e desenvolver
as qualidades físicas tais como força, destreza e resistência, além dos valores morais
e atitudes para um soldado, como coragem, caráter e hierarquia, ou seja, formas de
uniformizar os meios para disciplinar os homens (ordem e obediência) 9.
Esses ‘instrutores’, recebiam ainda na sua formação, noções de saúde, higiene e
primeiros socorros, através de médicos higienistas, para serem disseminados entre os militares e, quando atuando nas escolas, entre os estudantes, por se constituírem em meios
profiláticos e terapêuticos para combater doenças como malária, febre amarela, tuberculose, escarlatina e até mesmo, uma prosaica gripe (todas oriundas do Velho Mundo). Portanto, essas noções de saúde eram informações importantes para serem transmitidas pelos

7

Qualquer militar não graduado ou sem posto hierárquico;

8

Praticas desenvolvidas no exército para disciplinar o corpo e educar a mente para a obediência da ordem e da hierarquia, para as questões da eugenia e nacionalidade/patriotismo.
Brasil. EXERCITO BRASILEIRO. Manual de Campanha – ordem unida. Disponível em
<http://www.pm.ba.gov.br/cerimonial/legis/Manual de Ordem Unida - C 22-5.pdf> acessado em Março de 2016
9
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‘instrutores físicos’ em sua prática, como forma de gerar bons hábitos e boa moral, com
os quais seria atingida a plena educação physica e moral.
Podemos, então, perceber sem muito esforço que as bases da então gymnastica
(educação física) oferecidas pelas escolas militares não se assentavam nas mesmas bases
educacionais nas quais se fundamentavam o ensino das escolas primárias e secundárias,
pois os objetivos a serem alcançados por essa ‘ginástica escolar’ estavam, normalmente,
situados fora das escolas, ou seja, os conteúdos desenvolvidos nas escolas, no campo da
atividade física, durante muito tempo, foram conteúdos pré-militares como marchas e
‘ordem unida’ (disciplinar e obedecer), além de ‘moralidade e higiene’.
Isso nos leva a deduzir que a forma como a Educação Física foi inserida no
ambiente escolar, provocou durante muito tempo distorções nos objetivos educacionais
voltados para a atividade física desenvolvida nas escolas.

Mas, se analisarmos do

ponto de vista do Diretor/gestor, podemos até inferir que pode ter havido uma grande
cumplicidade sobre a forma como ela foi introduzida no meio escolar, visto que por
meio dela, foram introduzidos na escola, mecanismos de ordem, disciplina e obediência, não por meio de uma ação administrativa, mas, através de uma das disciplinas da
escola, a Educação Física.
É emblemático, portanto, o que Cunha Junior (2008) nos mostra a respeito da
situação da Educação Física (exercícios gymnasticos) do primeiro colégio secundário
do Brasil, o Imperial Collegio de Pedro II (sic), criado em 1837. Conta-nos Cunha
Junior (op.cit) que ‘um militar’, ex-Capitão do Exército Imperial, Guilherme Luiz de
Taube, escreveu uma carta ao Ministério do Império, expressando “seu desejo de ‘introduzir e ensinar os exercícios gymnasticos’ no Colégio”, onde indica a importância
e a necessidade dos exercícios,
“[...] reccommendados pela Revista Medica como meio de utilidade
para a mocidade [...] adoptados em todos os Collegios e Lyceos da
Europa [...] como meios de desenvolver as forças do corpo, e tambem
as d’alma” (sic) (in CUNHA JUNIOR, 2008, p. 63).

E, a resposta a essa carta, coube ao Reitor do Colégio Pedro II, Joaquim Caetano
da Silva, ‘um médico’, formado em Paris, que se expressou a respeito do documento que
lhe enviou o Ministro do Império, ressaltando a importância e o benefício de ter um
“Mestre de Gymnastica” no CPII.
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“[...]quanto seria precioso para o mesmo Collegio a instituição de semelhantes exercicios [portanto] declaro com a maior satisfação que,
deferindo benignamente a este requerimento, parece-me que fará V.
Exa. ao Collegio de Pedro Segundo hum serviço que cobrirá de bençãos o ministerio de V. Exa” (sic) (in CUNHA JUNIOR, op.cit, p. 63).

Após a saída de Taube do Collegio, ‘outro militar’, o espanhol Frederico Hoppe,
Mestre de Ginástica formado no Exército Espanhol, contratado pela Academia da Marinha do Brasil, como “mestre de armas, se prontificou a oferecer os exercícios
gymnasticos aos alunos do CPII, para o pleno desenvolvimento das ‘sciencias e das
artes brasileiras’ (sic), como ‘mestre de esgrima’, para que o alunado possa adquirir
“[...] vigor ao corpo, estabeleça melhor as proporções fisicas, e concorrendo para o desenvolvimento das faculdades intellectuais tão dependente da saude, e da fortalesa do corpo predisponha o espirito
para a melhor acquisição dos conhecimentos humanos [...] muito concorre para tornar aquelles que se dedicão a arte da esgrima verdadeiros cavalheiros” (sic) (in CUNHA JUNIOR, op.cit, p. 67-68).

Ainda segundo Cunha Junior (op.cit), “a partir da metade do século XIX, o discurso médico higienista passaria a influir nas ações de legisladores e dirigentes responsáveis pela instrução pública” (p. 72). Podemos então perceber nessa história, a
importância da participação e influência da instituição médica, principalmente dos médicos-higienistas, nesse processo de formação da Educação Física por serem possuidores do discurso científico, que foram incorporados ao corpo de conhecimentos da
Educação Física e fomentaram a defesa
“[...] dos exercicios gymnasticos (sic) [...] como um meio de controle
social, de formação moral e disciplinar, de regeneração/aperfeiçoamento da raça, de construção/inculcação de um sentimento de identidade nacional, de desenvolvimento e aprimoramento do físico e da
saúde” (CUNHA JUNIOR, op.cit, 61).

Se atentarmos para o conhecimento do senso comum a respeito das questões voltadas para a atividade física, ainda hoje, baila em muitos corações e mentes do sujeito
comum e também dos legisladores e administradores, o seu efeito disciplinador, o de
promotor de saúde corporal e, da mente, que a Educação Física pode proporcionar na
constituição de uma sociedade ordeira e organizada, com um forte potencial de saúde e
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resistência, que essa disciplina sempre foi utilizada para docilizar mentes e espíritos,
para permitir o pleno desenvolvimento do país, com força de trabalho e produtividade.
Não é difícil, portanto, para os profissionais de Educação Física reconhecerem
que essa área de conhecimento sempre esteve envolta nessa atmosfera militar 10 e higienista que tinham por princípios básicos a questão anátomo -fisiológicos 11. Se a ‘área
militar’ sempre teve em mente, uma utilização para essa disciplina, tanto na teoria
como na prática, com maior ou menor ênfase, com o intuito de gerar sujeitos fortes,
saudáveis, obedientes e cumpridores da ordem, para o progresso, fora dos quartéis com
vistas à segurança do país, a ‘instituição médica’, com apoio da medicina social, tinha
por intenção usar a Educação Física para inundar a sociedade dos ideais higienistas,
muito em voga em passado recente e até hoje, associando a atividade física à “educação
do físico” e à “saúde corporal” (saudável), ao “corpo perfeito e com saúde”. (CASTELLANI FILHO, op.cit; DARIDO E RANGEL, 2005). Isso provoca ainda hoje, em
muitos momentos, as mesmas ingerências de antigamente.
Se desde o princípio da inclusão da Educação Física no ambiente escolar quando
a condição de falta de professores civis para essa disciplina foi resolvida com a contratação de instrutores militares e mais, se essa situação propiciou a cumplicidade de
diretores e gestores escolares, estaremos diante de fatos que provocaram grandes transfigurações na Educação Física que se prolongaram para além do necessário.
Isso fez com que essas anomalias acabassem por ser incorporadas no campo de
conhecimentos e da cultura dessa disciplina e, em uma escala maior de grandeza, na
composição mais ampla dos hábitos, gestos, valores e atitudes não só dos professores
de Educação Física civis, como também, incorporados por gestores educacionais, políticos de todos os níveis e escalões, preparados ou não, como também, nos militares,
médicos e na população em geral, que durante muito tempo tiveram a incumbência de
gerir ou influenciar na formação dos novos professores que iriam atuar nas escolas.
10

As primeiras escolas de preparação profissional de professor de Educação Física: Escola de Educação Física da Força Policial - 1910 (reestruturada em 1932 e 1936); Marinha (Escola de Preparação de Monitores - 1925); Exército (Centro Militar de Educação Física, 1922, 1929; Escola de Educação Física do Exército - 1933). Disponível em NETO, S.S., ALEGRE, A.N., HUNGER, D., PEREIRA, J.M. A formação do profissional de Educação Física no Brasil: uma história sob a perspectiva da legislação federal no século XX. <Http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/viewFile/230/232> acessado em agosto de 2015.
11

SOARES, E. R. Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais. EFDeportes.com, Revista
Digital. Buenos Aires. Año 17, nº 169. Junio, 2012. Disponível em <http://www.efdeportes.com/ > acessado em agosto de 2015.
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Para corroborar com o que foi mencionado devemos ter em conta que a primeira escola
civil para formação de professores de Educação Física, só ocorreu em 1934 em uma
escola isolada do Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo 12.
O evento da criação dessa primeira escola civil para formar prof essores de Educação Física se torna um importante ponto de referência para uma disciplina que se
empenhava para adquirir uma nova identidade. Esse evento está incluído no terceiro
período definido por Saviani (2007) que o situou entre os anos 1932 até 196 9. Para o
autor, nesse período predominou a pedagogia nova e para melhor explicá -lo, ele o
subdividiu em três fases ou cortes.
O primeiro corte foi definido entre os anos 1932 e 1947. Foi o período onde
prevaleceu “o equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova”. Foi nesse
espaço de tempo que Lourenço Filho lança as bases psicológicas da educação, Fernando de Azevedo, as bases sociológicas e Anísio Teixeira aparece como grande articulador das bases filosóficas e políticas da renovação esco lar. (SAVIANI, 2007, p.
198-228).

É dessa época o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (SAVIANI,

op.cit, p. 228-254).

O autor nos conta, porém, que esses manifestos públicos não

foram suficientes para calar ou provocar a inércia ou estagnação dos movimentos católicos em oposição às manifestações escolanovista, o que provocou um equilíbrio entre essas forças. Devido ao embate que se estabeleceu entre a escola tradicional e a
escola nova, o pensamento educacional no Brasil não avançou significativam ente nesse
período. Nessa época imperava na Educação, a ideia de que sua função social é a de
reprodutora das relações vigentes. Não há propostas novas na área pedagógica, mas
Saviani, (2007) destaca nesse período uma certa comoção entre os educadores, d evido
as correntes pedagógicas não hegemônicas, como o anarquismo e o comunismo que
despontaram na época (p. 270-275).
Se para a Educação o período se apresentou estacionário, para a Educação Física
o período é particularmente carregado de simbolismos pois, como vimos, em 1934, no
embalo dessas manifestações educacionais, surge a primeira escola civil de formação

12

MASSUCATO, J.G. & BARBANTI, V.J. Histórico da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. In: Revista Paulista de Educação Física. São Paulo v.13, p. 7 -12, dez. 1999.
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S1980 6574201000040001900022&lng=en> acessado em junho de 2015.
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de professores de Educação Física em São Paulo, ainda que, em uma instituição superior isolada. Mas, para a Educação Física, a criação da Escol a Nacional de Educação
Física e Desporte – ENEFD, em 1939, no interior da Universidade Brasil na cidade do
Rio de Janeiro (à época Distrito Federal), talvez tenha sido ainda mais emblemático.
Apesar desses grandes momentos vividos pela Educação Física em seu movimento para de desvincular das áreas militar e da saúde, os estudos de Melo (2007) nos
deixam antever que o processo de dominação e controle da Educação Física no Brasil
transpassou o próprio ingresso da Educação Física na Instituição Universidade, em 1939.
O autor nos conta que a Escola de Educação Física do Estado de São Paulo,
criada em 1934, foi ambientada em área da Força Pública do Estado de São Paulo, na
"Sala de Armas", espaço fundado pela Missão Militar Francesa, ou seja, vinculada até
mesmo fisicamente aos militares. E, em relação ao ingresso da Educação Física na
Universidade, Melo explica que esse ato foi em decorrência de a Educação Física ter
se tornado um projeto de ‘segurança nacional’ em 1937, quando se instalou o Estado
Novo, por conta de suas possibilidades, tanto no ambiente escolar como fora dele, na
sociedade, de ser utilizada como elemento disciplinador e cooptador de sentimentos e
mentes de nossa juventude.
As ideias gestadas na Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, portanto, alheias à área educacional e mais afeitas aos propósitos militares, proliferaram a
tal ponto que a Educação Física passa a ser considerada algo muito mais complexo do
que simples preocupações com um ramo de conhecimento escolar ou uma disc iplina
escolar.

Por proposta dessa Secretaria, o projeto voltado para a segurança nacional,

faz nascer e crescer o embrião de como deveria ser e funcionar um a escola de educação
física, em um ambiente escolar, prioritariamente no âmbito universitário, pr incipalmente no seio da recém-criada Universidade do Brasil – 1934 – (hoje, UFRJ).
Assim, através do Decreto-Lei 1.212 de 17/04/1939 (BRASIL,1939), foi criada a
Escola Nacional de Educação Física e Desportes – ENEFD, com o intuito primeiro de a
tornar uma instituição de Ensino Superior modelar, uma escola de referência “ de civismo e probidade”, conforme exposto no editorial da Revista de Educação Física
(EsEFEx), número 46, de outubro de 1939. (MELO, 2007, p.5-6).
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Como podemos perceber, a conquista de uma nova identidade, a Educação Física não pode ainda, nessa ocasião, se ver livre das alianças que voluntariamente ou
não, foram firmadas ao longo de sua longa trajetória.
Apesar dos percalços decorrentes desse longo percurso desde seu início, o ato
de sua inclusão em uma instituição de ensino superior foi um fato que marcou permanentemente a história da educação física no cenário educacional brasileiro, a criação
dessa escola tornou-se simbólica, por ser a primeira Escola de Educação Física civil e,
estar situada em uma Universidade.
Com esses referenciais externos, o fato é que mesmo nessas escolas de roupagem civil, como a apresentada pela Escola Nacional de Educação Física e Desporte
(ENEFD – 1939) 13 situada na Universidade do Brasil – RJ ou a Escola de Educação
Física do Estado de São Paulo criada pelo Departamento de Educação Física do Estado
de São Paulo (1934) 14, assim como as demais instituições civis criadas nesse período,
não podiam se sustentar sem o apoio dos militares, médicos e atletas para compor os
seus corpos docentes.
Então, o corpo docente dessas escolas, na época de sua criação eram constituídas
em grande parte por médicos, administradores, oficiais militares e atletas de renome
nacional e por alguns convidados a frequentarem as instituições (escolas) militares de
formação de ‘instrutores’ de educação física por gozarem de algum prestígio na sociedade. As disciplinas do currículo dessas escolas ficavam assim distribuídas: a cargo
dos médicos as disciplinas fisiologia, biologia, primeiros soc orros, entre outras; aos
militares as disciplinas de organização, administração e métodos de Educação Física;

MELO, Vitor Andrade de. “Primeiramente dirigida por militares ligados à docência de exercícios
físicos, a Escola vai ganhar um novo status com a chegada à direção dos médicos, a partir de 1946,
que implementaram mudanças curriculares (com a criação de disciplinas, como recreação e jogos) e
regimentais, empreendendo um caráter mais cientificista ao trabalho desenvolvido ”. (UNICAMP,
1996) Disponível em <http://www.ceme.eefd.ufrj.br/docs/hist.html > Acessado em janeiro de 2017.
13

14

BARBANTI, Valdir José e MASSUCATO, José Geraldo. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo,
v.13, p. 7-12, dez. 1999. O “Curso para Instructores de Gymnástica” teve como primeiro corpo docente
da Escola: Dr. Arne Ragnar Enge, Dr. Américo Netto do Rego Cavalcanti, Dr. Francisco Pompeu do
Amaral, Dr. João Alves Meira, Dr. Miguel Leuzzi, Prof. Jarbas Salles Figueiredo, Prof. Antonio de
Castro Carvalho, Prof. José Villela Bastos, Prof. Idylio Alcantara de Oliveira Abbade, Prof. Alfredo
Giorgetti e Prof. Alvaro Cardoso. As disciplinas ministradas (na época chamada de “matérias”) foram
as seguintes: Anatomia Humana, Physiologia Humana, Hygiene, Noções de Psychologia Educativa,
Educação Physica, Noções de Orthopedia e História da Educação Physica. Di sponível em <http://citrus.uspnet.usp.br/eef/uploads/arquivo/v13%20esp%20artigo1.pdf >. Acessado em Janeiro de 2017.
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e, aos atletas, as disciplinas desportivas. (CASTELLANI FILHO, 1994; MELO, 1997;
BARBANTI & MASSUCATO, 1999; DARIDO E RANGEL, 2005)
A metodologia utilizada pela Educação Física tinha por base a pedagogia tradicional, onde os professores da área, em busca de um ensino no qual os conteúdos fossem apreendidos pelos estudantes de forma eficaz, tomaram por base o tecnicismo
como método para o ensino esportivo tradicional brasileiro, inclusive no contexto escolar. A ênfase recaia nas teorias de ensino onde prevalecia a reprodução de gestos e
movimentos esportivos, na sua prática (execução) e na orientação teórica, o professor
como detentor do conhecimento tinha a função de transmitir os conteúdos e conceitos
e, enquanto ‘regente da turma’, exigia o cumprimento da ordem e da disciplina (obediência às ordens e hierarquias, etc.). A preocupação era preparar os jovens para representar o país através do esporte, ou seja, os ensinamentos e suas práticas, embebidas
das formas mais tecnicistas de educação, trabalhavam a docilização dos corpos e a
submissão das mentes.
O fim do Estado Novo em 1945, dá origem ao segundo corte do Terceiro Período proposto por Saviani e abrange os anos de 1947 até 1961, quando finalmente
emerge a pedagogia nova, após os embates entre católicos e escolanovista s.
O Governo que reassume o país propõe novos ares e dedica à educação um capítulo na Constituição Federal promulgada em 18 de janeiro de 1948, reafirmando para
a Universidade, a liberdade de pensamento e de ação que já estavam explicitados no
Estatuto da Universidade do Brasil, aprovado pelo Decreto nº 21.231 (BRASIL, 1946).
A Universidade ocupa, então, o status de espaço de desenvolvimento de pesquisas e de liberdade acadêmica com permissão para o aprimoramento do pensamento
crítico e, assume-se como uma instituição historicamente constituída e determinada.
Por essa razão, também passa a ser reconhecida como uma organização (establishment)
que desempenha importantes papéis para o desenvolvimento humano (regional e sustentável) na sociedade.
No desempenho desse papel, cumprindo a tese de formar a elite pensante do
país, dois fatos marcaram as propostas educacionais nesse níve l de ensino, no ano de
1951. O primeiro foi a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), quando a
pesquisa científica vê consubstanciada seu prestígio, traduzido pelo aporte de recursos
e com eles, os projetos destinados ao desenvolvimento econômico .
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O outro fato, ocorrido seis meses após a criação do CNPq, foi a fundação da
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) cujo
objetivo, era "assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país" (BRASIL. MEC. Decreto nº 29.74 1, 1951).
Em 1982, o Decreto nº 86.816 (Brasil. MEC. 1982) altera a denominação da CAPES
criada sob a forma de Campanha e passa a ser denominada de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Isso fomentou a formação especializada

de professores (prioritariamente no exterior) de forma a viabilizar a proposta do recémcriado CNPq de tornar o país exequível no plano econômico. Sua criação trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento científico do país ao se constituir em
um expressivo sistema de capacitação para o ensino.
Esse fato da criação da CAPES, teve grande impacto no campo de estudos e
conhecimentos da Educação Física ao ser registrada e classificada na Tabela de Áreas
do Conhecimento e Avaliação, como uma subárea de conhecimento das Ciências da
Saúde (40000001) 15, sob o nº 40900002. Por um lado, a Educação Física obteve seu
reconhecimento enquanto área de Conhecimento, por um órgão do Governo, mas, por
outro, ao ser alocada na área de Conhecimento da Saúde, fica explícito o sentimento
dominante que a instituição médica exercia sobre a Educação Física e parece ter dificultado na época e até bem pouco tempo, o desenvolvimento da área de conhecimento
da Educação Física em seu viés educacional ao não favorecer a criação de um corpo
de conhecimentos específicos para uma Educação Física Escolar.
Essa classificação perdura até os dias atuais e advém de uma decisão dos professores de Educação Física em aí permanecer, devido o maior aporte de verbas que
essa área apresenta, quando comparada com a área educacional.
Ainda neste estudo, vamos fazer uma análise crítica das teses e dissertações que
foram postadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, que foram elaborada s
nos programas de pós-graduação stricto sensu na área da Educação Física e da Educação, vamos poder observar a predominância dos estudos que denomina mos ‘outras

MEC – Fundação CAPES – Tabela de Áreas do Conhecimento/avaliação. Área da CIÊNCIAS DA SAÚDE
(40000001) classifica como área de conhecimento a EDUCAÇÃO FÍSICA (40900002). Disponível em
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao.
Acessado em janeiro de 2017.
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áreas afins’ e ainda hoje, a dificuldade de nominar exemplarmente o campo da Educação Física Escolar.
O terceiro corte proposto por Saviani (2007) está fixado entre os anos 1961 e
1969 (p. 305-341).

Inaugurada pela publicação da primeira LDB em 20/12/1961

(BRASIL, LEI nº 4.024, 1961). Teve como destaques educacionais para Saviani, nessa
fase, a discussão do Plano Nacional de Educação (PNE) em 1962 (documento elaborado por “Anísio Teixeira), de a Campanha de Anísio Teixeira a favor do Ensino Secundário, com as ideias de Lauro de Oliveira Lima, apoiadas nas propostas de Hans
Aebli e de Piaget em uma proposta que Oliveira Lima denominou de “visão pedagógica-didática – método psicogenético” (SAVIANI, 2007, p. 309).
Além da mobilização dos movimentos de cultura popular que se tornou base
para o Plano Nacional de Alfabetização através do método de Pa ulo Freire, que teve
início em 1964, mas, teve pouco tempo para apresentar contribuições.
Porém, o fato importante desse período repousa na forma como foi resolvido
um momento conturbado para a nação brasileira onde aconteceram num ápice de tempo
uma eleição, em outubro de 1960, o investimento ao cargo de Presidência, em janeiro
de 1961 e a renúncia desse Presidente, em agosto de 1961. Como consequência, nesse
mesmo ano, aconteceu uma tumultuada assunção do Vice-Presidente, devido à pressão
exercida pelos militares que não queriam a sua posse por questões ideológicas.
Para culminar esse ano de 1961, que dá início ao 3 o recorte proposto por Saviani,
o Vice-Presidente, agora empossado Presidente, faz publicar em dezembro de 1961, a
Lei 4.024/61 ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/61 (BRASIL, 1961),
que em seu art. 22, traz um dos marcos importantes para a Educação Física Escolar “ Será
obrigatória a prática da educação física nos cursos primário e médio, até a idade de 18
anos” (esse artigo da lei – art. 22 – será reeditado posteriormente, pelo decreto-lei nº
705, de 1969 com nova redação).
Nessa legislação, foram incluídas medidas voltadas para as reformas agrária,
tributária, administrativa, bancária e educacional, sendo que estas, as propos tas para a
educação, deveriam ter o poder de pôr em movimento as reformas de base, que destravariam a economia que voltaria a crescer e diminuiria as desigualdades sociais.
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Nesse período, devido o quadro de convulsão em que se encontrava o nosso país,
não foi possível implementar as propostas de desenvolvimentos sócio-político-econômico e educacional pretendidas e, além disso, culminou com o Golpe Militar, em 1964.
Com todas essas confusões, o primeiro não se fez presente na área educacional e o
segundo, apesar de propostas bem-intencionadas na área da educação, pouco sucesso
obteve em sua governança.
Com a assunção do poder, os militares, ainda sem muitas propostas para várias
áreas, inclusive, para a área da Educação e da Educação Física, porém, com uma proposta definida de uma estrutura organizacional em torno do vetor 16 de desenvolvimento
econômico, o Regime Militar subsumiu , no primeiro momento, para a área educacional,
o que estava estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961,
para todos os níveis de ensino.
Manteve, portanto, a ideia da educação como “capital humano” e intensificou o
acesso ao ensino, pelas camadas mais pobres e promovendo estudos para tornar a Universidade fonte de recursos humanos de alto nível através dos quais se criariam os quadros técnicos e políticos que alavancariam o desenvolvimento do país. Ou seja, educação seria, uma estratégia para buscar o apoio de setores da sociedade para seu projeto
de desenvolvimento e modernização da sociedade.
Nesse processo, segundo Souza (1981) citado por Saviani (2008, p. 343 -345), a
formação do ensino médio seria voltada para a profissionalização e o ensino superior
teria por objetivo a formação tecnológica e os métodos de planejamento, ou seja, formação de ‘mão de obra e preparação dos novos condutores do país’, metas essas, muito
similares à proposta educacional do Presidente Getúlio Vargas no período de 1951 até
sua morte em 1954.
Porém, como o Governo tinha por meta a condução do país orientado para o
desenvolvimento econômico, pois os estudos sobre economia da educação mostravam
que os investimentos no ensino assegurariam o aumento da produtividade e da renda,

16

Verbete “vetor” - termo que derivado do vocábulo latim que significa “que conduz” (a algo).
<http://conceito.de/vector#ixzz4dqjTT8lI>. A palavra “vetor” também foi utilizada por Luis Antônio Cunha durante a 126ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” em parceria com a Comissão Nacional da Verdade no dia 30 de maio de 2014. Disponível em <http://verdadeaberta.org/relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_Parte_1_O-legado-da-ditadura-para-a-educacao-brasileira.pdf> acessado em março de 2016.
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alteraram a orientação educacional em todos os níveis de ensino promovendo mudanças em suas propostas, desde o ensino na ‘escola primária’ onde já deveria apresentar
resultados voltados para as “atividades práticas”; em continuidade, no ‘ensino médio’
deveria ser o espaço de “preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento
econômico e social do país, [atendendo a] demanda efetiva de mão de obra qualificada”; e, finalizando o processo educacional, no ‘ensino superior” as propostas de
ensino deveriam cumprir “[...] duas funções básicas: formar a mão de obra especializada [...] e preparar os quadros dirigentes do país” (SOUZA, op.cit, apud SAVIANI,
2008, p.343)
Essa proposta fez crescer a demanda de concluintes do ensino médio (segundo
grau) e o aumento de oferta de emprego, necessitava que a oferta de vagas da Universidade acompanhasse essa demanda o que mobilizou os estudantes n o início de 1968,
a realizar intensos debates dentro das universidades, primeiramente, e depois nas ruas,
exigindo do Governo “medidas no sentido de buscar ‘soluções para os problemas educacionais mais agudos, principalmente dos excedentes’” (FÁVERO, 2006, p. 28).
Com essas premissas de mobilização estudantil postas, o Governo Militar, no intuito de desestabilizar essas manifestações, lançou mão das práticas desenvolvidas no
âmbito da Educação Física e não fica difícil imaginar as razões pelas quais resgatou o
artigo 22 da Lei 4.024 (BRASIL, 1961) que preceituava a obrigatoriedade da “prática
da Educação Física de seu ensino nos cursos primário e médio, até a idade de 18 anos”,
portanto, anterior ao golpe militar, para determinar através do Decreto-Lei nº 705 (BRASIL, 1969), uma nova redação desse artigo 22 da lei 4.024. Esse decreto era composto
de apenas dois artigos onde determinava que a obrigatoriedade da Educação Física deveria
se estender para todos os níveis de ensino e foi assim subscrito “Será obrigatória a prática
da educação física em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância esportiva no ensino superior” (BRASIL, Decreto-Lei 705, 1969).
Se para Saviani (2007), a Lei nº 4.024 (BRASIL, 1961) inaugura este terceiro
recorte, para a Educação Física, é o Decreto-Lei nº 705 (BRASIL, 1969) que inaugura
um momento importante para a história da Educação Física, por determinar que a obrigatoriedade seria estendida para todos os níveis de escolarização, incluindo aí, o Ensino Superior. Mas, por ser um momento de adaptações esse Decreto foi cumprido
apenas parcialmente, como veremos mais adiante no início do quarto período p roposto
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por Saviani que encerra este período apontando para uma crise da pedagogia nova e
um desabrochar da pedagogia tecnicista.
Portanto, é nesse cenário que Saviani (2007) nos apresenta o quarto período,
entre 1969 até 2001 e nos indica que a configuração das ideias pedagógicas no Brasil
para esse período, volta-se para uma concepção pedagógica produtivista (p. 347; 365).
Como a ideologia política de um Governo militar era ultranacionalista, todas as ações
empreendidas, em todas as áreas, tinham como ênfase a superação das dependências
que o país apresentava perante o mundo.
Nos esportes, o Brasil deveria se apresentar como uma nação destinada a conquistar todos os países do planeta, principalmente na modalidade futebol, que no ano
seguinte veio conquistar a Copa do Mundo, o que veio a influenciar toda a Educação
Física em todas as suas áreas de competência, inclusive na área que trata da Educação
Física Escolar.
Porém, o mundo, nessa época, conspirou contra esse idealismo ufanista que se
apoderou do Brasil, pois a economia mundial estava em decadência nesse período e
ditava o rumo das ações internacionalistas e do comércio mundial. Então, foi um período de ambiguidades.
Para dar conta da ambientação das ideias pedagógicas desse período, Saviani
(2007) também dividiu o período em três momentos ou recortes, sendo o primeiro corte
no período que compreende os anos de 1969 até 1980. Nesse período a pedagogia discutia
intensamente a pedagogia tecnicista. Nos informa que essa era uma concepção q ue se
baseava na neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência
e produtividade. As ações pedagógicas deveriam ser pautadas na objetividade e operacionalidade, cujos preceitos adequavam-se perfeitamente às práticas da Educação Física da
época, voltada para a performance de resultados, para a tecnologia dos treinamentos, e a
massificação dos procedimentos esportivos. Parte do conhecimento e da prática da Educação Física se encaixava aos ideais sócio-político-educacional vigentes, a formação do
professor de Educação Física e sua prática era voltada para a reprodução (de movimentos,
de conhecimentos e de ações) e para o treinamento desportivo (repetições de gestos esportivos, disciplina tática, técnica e estratégias) com vista a gerar sujeitos campeões, fortes, saudáveis, aptos e, disciplinados.
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Não esquecendo que esse período era um período de exceção, o Governo Militar, percebendo a aceitação da Educação Física e sua potencialidade para desestimular
as fortes reações emanadas dos estudantes secundaristas e universitários contra esse
regime, o Governo faz publicar o Decreto-Lei nº 69.450 (BRASIL, 1971) que em seu
preâmbulo indica que este decreto “Regulamenta o artigo 22 da Lei número 4.024 de
1961” (que já tinha sido modificado pelo decreto 705/69) e a “alínea c do artigo 40 da
Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968” (que se referia à Educação Física no Ensino
Superior (art. 40) e a alínea ‘c’ como realizar sua prática). Com isso r eafirma a obrigatoriedade da Educação Física e efetivamente vê obedecida a inclusão dessa disciplina em todos os níveis de ensino, em função da determinação legal, em conformidade
com o que foi estabelecido no artigo 2º “A educação física, desportiva e recreativa
integrará, como atividade escolar regular, o currículo dos cursos de todos os graus de
qualquer sistema de ensino” (BRASIL, Decreto-Lei 69.450, 1971) (Grifo nosso).
Ao determinar a obrigatoriedade da Educação Física em todos os níveis, sendo
que para o 3º Grau (Ensino Superior), a legislação indicava inclusive a forma de sua
execução, como ‘prática desportiva’, o Governo, provavelmente, tinha em mente a
aplicação de um método de Educação Física muito em voga nesse período, a ‘Educação
Física Desportiva Generalizada’ cujo preceito básico era a educação integral através
da prática desportiva orientada – jogos e atividades esportivas seriam destinados a
ocuparem as horas livres e em benefício para a saúde.
Ou seja, uma educação física neutra, orientada para a prática de atividades esportivas sem qualquer fundamentação maior do que o jogo pelo jogo, a recreação e o
lazer para satisfação imediata do sujeito, onde as propostas de atividade no ensino
superior destinavam-se a ensinar os fundamentos (iniciação) das modalidades esportivas e/ou seu aprimoramento e, por fim, a formação de equipes de treinamento com
vistas às competições esportivas existentes nesse nível de ensino, ou seja, como ocupação dos estudantes em suas horas livres com uma atividade prazerosa, evitando assim, aglomeramentos de cunho político e de críticas ao regime instalado .
Nessas atividades preditas, orientadas por um professor de Educação Física estavam embutidas as questões da saúde, da higiene, do trabalho em equipe e, porque
não, “do sentimento comunitário, de altruísmo e de nacionalidade ” (BRASIL, DecretoLei nº 69.450 de 1971).
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Com isso, mais uma vez a Educação Física foi utilizada pelos militares, desta vez
como estratégia de distração para desviar a atenção da realidade sócio-política do Governo
Militar e para cumprir a “integração do estudante no campus universitário consolidação
do sentimento comunitário e de nacionalidade” (BRASIL, 1971, Art. 3º - Item III).
E para completar o conjunto de ações voltadas para o sufocamento dos sentimentos estudantis contra o regime, o Governo completou sua obra através de atos que
colocaram as entidades de representação estudantil em nível nacional na ilegalidade,
porém mantendo a admissibilidade de funcionamento dos Diretórios Acadêmicos (Das)
no interior das Universidades e, mantendo coerência em relação à Educação Física, permitiu e incentivou a abertura das Associações Atléticas Acadêmicas – (AAA) como espaço de reunião de alunos, onde o objeto de discussão era supostamente, as questões
voltadas para o esporte.
Além disso, ao caracterizar a Educação Física apenas como ‘ prática desportiva’, a transformou em uma atividade desprovida de conhecimentos educacionais,
onde sua prática estava restrita ao fazer pelo fazer, aos aspectos socializantes e a uma
‘ordem unida desportiva’ representada pela técnica e tática, sendo comandada naquele
momento e espaço, por um professor de Educação Física, cuja prática era oferecer uma
atividade para ser realizada pelos estudantes universitários com toda ludicidade que
caracteriza o esporte, ou seja,
[...] práticas, com predominância, de natureza desportiva, preferentemente as que conduzam à manutenção e aprimoramento da aptidão física, à conservação da saúde, à integração do estudante no campus
universitário à consolidação do sentimento comunitário e de nacionalidade. (BRASIL, 1971, Art. 3º - Item III),

Apesar de tudo, esse período, que podemos assinalar como já foi denominado
de os “anos de chumbo” devido à forte repressão militar, também apresentou, inicialmente um estado de euforia econômica conhecido como “milagre econômico” resultado de um crescimento do setor de bens de consumo duráveis e do endividamento
externo, mas que na área educacional, foi marcada pela ação repressiva sobre os educadores em suas reivindicações.
Para os menos favorecidos foi prometida a ascensão social e profissional, devido a vinculação da educação pública aos interesses e necessidades do mercado, por
outro lado, essa formação mais qualificada, garantia também, o fornecimento de força
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de trabalho especializado para os financiadores do regime, os empresários e os industriais. Foi também um período onde os empresários do ensino viram expandir a rede
privada e os interesses capitalistas nesse campo, que alavancaram a ascensão desses
empresários em posições estratégicas do governo e acabaram por influenciar as decisões do Conselho Federal da Educação, que pela pouca transparência acabou sendo
fechado para dar forma ao Conselho Nacional de Educação.
Porém, importante para o mundo educacional foi a experiência da pós -graduação no Brasil dessa época, embora tenha sido implantada, segun do Saviani (2008), de
acordo com
[...] o espírito do projeto militar do ‘Brasil grande’ e da modernização
integradora do país ao capitalismo de mercado, a pós -graduação se
constituiu num espaço privilegiado para o incremento da produção científica [...] contribuiu de forma importante para o desenvolvimento
de uma tendência crítica que, gerando estudos consistentes a contrapelo da orientação dominante, alimentou um movimento emergente de
propostas pedagógicas contra hegemônicas. (SAVIANI, op.cit, p. 310)

Isso provocou Saviani (2008a) 17 a ironizar sobre a questão educacional do país
cunhando a frase: “Parece que a organização do ensino no Brasil está fadada a ser
regulada por regimes autoritários”.
Essa experiência bem-sucedida da pós-graduação ao se constituir em foro privilegiado de desenvolvimento educacional e científico, acabou proporcionando à Educação Física, a partir da metade dos anos 70, um espaço de aprimoramento que contribuiu decisivamente para a construção e constituição de uma identidade que se conformou de dentro para fora criando um novo perfil acadêmico e profissional para o professor de Educação Física quando os docentes que foram selecionados para atuar na
Educação Superior iniciaram sua trajetória de atuação nesse nível de ensino.

Depois

de alguns anos de convivência com os docentes de outras áreas de conhecimento, principalmente os das áreas humanas, esses professores de Educação Física que atuavam
na Educação Superior, iniciaram um processo de transformação, primeiramente com
relação à percepção do que é ‘ser professor universitário’ e, em seguida nas práticas
docentes dessa disciplina.

17

SAVIANI, Demerval. O legado educacional do regime militar. Cad. CEDES vol.28 no.76 Campinas Sept/Dec. 2008. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar ttext&pid=S010132622008000300002> Acessado em Março 2016.
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Para alcançar esse novo patamar sócio educacional nesse processo de transformação, um fator se tornou crucial, a necessidade de uma urgente melhoria da capacitação acadêmica do corpo docente dos professores de Educação Física desse nível de
ensino, o que os estimulou a procurar os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
Os cursos de pós-graduação lato sensu, visavam a um aprimoramento ou aprofundamento (cursos de especialização) da formação profissional básica obtida no curso de
graduação e os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) destinado
à formação acadêmica traduzida especificamente no objetivo de formação de pesquisadores (SAVIANI, 2000; PELEGRINI, 2008; AFONSO E QUADROS, 2011)
Porém, devido a recentidade da inclusão da Educação Física no ensino superior,
ainda não tinham sido criados cursos de mestrado e doutorado nessa área, que só surgiram em 1977, na Universidade de São Paulo (AFONSO E QUADROS, 2011) Assim,
pela necessidade de qualificação e pela proximidade de objeti vos, os cursos de pósgraduação na área de Educação se tornaram os cursos mais adequados para os professores de Educação Física, pois traziam no seu cerne os conhecimentos e as discussões
essenciais da área educacional e tratavam das características dos pa péis do professor.
Porém, os Programas de Pós-Graduação em Educação não foram os únicos frequentados por esses docentes, os de filosofia, sociologia e história, também fizeram parte das
escolhas desses profissionais nessa tarefa de qualificação.
Essa nova perspectiva de aquisição de conhecimentos através dos mestrados e
doutorados na área das ciências humanas, como a Educação, Sociologia, Filosofia,
História, entre outras disciplinas, compeliu o professor de Educação Física a reconstituir sua identidade e buscar novas trajetórias para sua vida profissional.
Dessa nova ordem surge um profissional mais atento e diligente que se percebeu
devidamente afinado com o social, o cultural, o educacional, ou seja, mais bem informado e atento às questões da sociedade, porém, também estimulado com as propostas
de desenvolvimento do Brasil, na época guiados pelo vetor da produtividade representados pelas novas tecnologias e embalados pelo tecnicismo e pelos tradicionais métodos de ensino.
O longo período que durou esse regime e o tempo de maturação e consolidação
de ideias relativas à pratica da Educação Física em geral e em separado, no ensino
superior, que se prolongaram até o final dos anos 80 e início dos anos 90, poderíamos
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denominar de um período de aquisição de conhecimentos para o ‘ajuste’ e ‘adaptação’
dos professores de Educação Física para os anos que estariam por vir.
Se analisarmos a forma como se deu a inclusão da Educação Física no Ensino
Superior, ou seja, primeiramente como uma forma de segurança nacional quando foi
incluída na Universidade do Brasil em 1939 e, mais recentemente, nos anos 70, quando
foi instituída pelo Governo Militar como uma das formas de atividade divisionária das
ações estudantis contra o sistema, podemos então dizer, essa área de conhecimento
sempre esteve atrelada aos domínios dos militares.
Repousa aí uma de nossas preocupações em analisar a formação dos professores
de Educação Física, pois com esse domínio e influência, a configuração do corpo docente das escolas de formação de professores, tinham por métodos de ensino e práticas
deles decorrentes, aqueles cuja abordagem preconizavam a ordem, a disciplina, a hierarquia, a saúde e o bem-estar do indivíduo e da sociedade, tais como os métodos
baseados em abordagens higienistas e desportivista.
Podemos citar a título de exemplo, o ‘Método Sueco’ que preconizava um trabalho rígido sobre a atenção e a vontade, para educar tanto o comportamento moral
quanto social dos sujeitos e o ‘Método Francês’ vislumbrado como capaz de colabor ar
com uma nova ordem social por sua capacidade de ordem e disciplina e além do fortalecimento da raça (eugenia) em razão do vigor anátomo -fisiológico que lhe é característico.
Posteriormente, o método Francês foi substituído pelo método da ‘Educação
Física Desportiva Generalizada’ que utiliza os jogos e atividades esportivas para serem
utilizados nas escolas onde o treinamento, a técnica desportiva as táticas desportivas,
em muito se assemelhavam à ‘ordem unida” desenvolvida nos quartéis, só que nesse
caso oferecidos sob a manta de uma atividade prazerosa e lúdica. Além disso, as práticas sob esse método estendiam-se para as atividades extraclasse em proveito das horas livres, como forma de beneficiar a saúde e a higiene e aprimorar o trabalho em
equipe e a socialização dos indivíduos.
Com esses métodos trazidos e incentivados pelos governos militares em suas
versões ditatoriais, fica mantida, com uma roupagem nova, as influências e o domínio
que as áreas militar e da saúde sempre tiveram sobre a área de conhecimento e práticas
da Educação Física.
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Esse período iniciado em 1969, transcorreu sob a imposição restritiva do regime
militar e o domínio e influência irresistível que ela exerceu sobre o campo da Educação
Física se deu com a chancela legal desse Governo, sob a aura de uma instituição civil,
a Universidade.

Se antes as percepções dos instrutores militares tinham por base a

ordem e a disciplina irmanados com a saúde e a higiene, nessa configuração, vamos
perceber que pouca coisa foi alterada, conforme veremos.
Apresentamos, então, o segundo corte do quarto período desenhado por Saviani
(2007), que compreendia os anos de 1980 até 1991, quando foram inauguradas as experiências com as pedagogias críticas, onde movimentos contra hegemônicos protagonizados pela organização política dos educadores e influenciados pela circulação de
ideias pedagógicas elaboradas por pensadores como Bourdieu e Passeron, Baudelot e
Establet, além de Althusser e, aqui no Brasil, por autores como Luiz Antonio Cunha e
Bárbara Freitag, deram início a ações que denunciavam as propostas educacionais em
uso na época.

Ou seja, principiaram “a crítica da educação dominante, pondo em

evidência as funções reais da política educacional que, entretanto, eram acobertadas
pelo discurso político-pedagógico oficial" (SAVIANI, 2007, p. 390).
Nesse período, devido ao contexto sócio histórico reinante, foram criadas a Associação Nacional de Educação (ANDE), a Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED), o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES)
e, a Associação Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior (ANDES),
em 1981. Surgem, também, os grandes eventos educacionais como a Conferência Brasileira de Educação (CBE) e as reuniões anuais da ANPEd, entre outras.
Podemos também citar, nesse mesmo período, alguns documentos que marcaram a
presença da Educação Física nesse cenário. Um deles, foi um documento denominado
“Carta de Belo Horizonte” elaborada por um grupo de intelectuais da Educação Física
nacional em junho de 1984, durante a realização do II Congresso Brasileiro de Esporte
para Todos (FARIA JR, 2001) 18, em reação ao autoritarismo que então grassava na Educação e na Educação Física.

FARIA JR, Alfredo Gomes. Reflexões sobre a Educação Física Brasileira – A Carta de Belo Horizonte. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.23, n.1, p.19 – 31, set. 2001. Disponível em
http://cienciaparaeducacao.org/publicacao/negrine-a-s-faria-junior-algredo-gomes-de-prado-antoniocarlos-becker-junior-benno-sousa-eustaquia-salvadora-de-beltrao-fernada-barroso-camfield-jefferson-tadeu-pereira-laercio/. Acessado em maio de 2017.
18
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Outro documento importante foi a “Carta Brasileira de Esporte Educacional” 19
enunciada em 1989, estabelecendo os rumos que o esporte educacional deveria seguir,
ou seja, comprometido com a Educação.
Se por um lado havia o movimento dos educadores exigindo políticas educacionais em prol da democratização da educação pública, com universalização do acesso,
gestão democrática compartilhada enfatizando a formação do indivíduo-cidadão, por
outro, o endividamento do país e os altos índices de inflação, instavam os segmentos
econômicos e importantes setores da sociedade, a preocuparem-se com o custo socioeconômico que as mudanças na educação acarretariam.
Esses fatos, apesar de provocarem reflexos no ensino superior não foram suficientes para enfraquecer a ideia da importância de formação superior , pois a Universidade por se apresentar como uma instituição historicamente constituída e determinada
e, reconhecidamente como uma organização (establishment) que desempenha importantes papéis para o desenvolvimento humano (regional e sustentável) na sociedade , e
mantém o simbolismo da representação de ser esta, uma das possibilidades de ascensão
social para os menos favorecidos. (BONFIM, 2012; CUNHA, 2009; FRIGOTTO, 2001;
SAVIANI, 2008)
Como no final deste recorte, no decorrer dos anos 90, ocorre na economia a
abertura comercial para os demais países, esse fato provoca o crescimento da demanda
pelo Ensino Superior, o que mantém estreita, a ligação da Educação (e da Educação
Física) com o mercado e com isso, a representação da formação universitária como
‘possibilidade de ascensão social’ se mantém e que perdura até os dias atuais.
Quando nossas análises escapam do campo da denúncia, vamos perceber que o
fato de a Educação Física ter sido incluída no Ensino Superior despertou nesse profissional a necessidade e a importância de se capacitar academicamente, o que o fez adquirir consciência sócio-política-educacional mais conectada com sua própria realidade, que não seria conquistada sem essa projeção. Essa consci entização muito contribuiu para transformar o ensino dessa disciplina em todos os níveis de ensino, tanto
no plano conceitual, como em suas práticas, ao buscar romper e propor a superação
das ações pautadas, até então, quase que exclusivamente por métodos biologicis tas e
19

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Física e Desportos. Esporte na Escola: os XVIII jogos escolares brasileiros como marco reflexivo. – Brasília: MEC/SEED, 1989. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001644.pdf. Acessado em maio de 2017.
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tecnicistas-reprodutivista, conforme determinava a pura letra da lei em relação à atividade física. Nesse período, autores como Taffarel e Escobar (1987); Castellani Filho
(1988); Soares (1996) e Almeida (1997), identificam que o conceito de cultura corporal
começa a ser usado num contexto específico de crítica à esportivização . 20
Nesse mesmo sentido, Bracht (1987) afirma a necessidade de a Educação Física
buscar autonomia pedagógica para superar “as
as ideias de subordinação da Educação Física aos sentidos das práticas
corporais ligadas às instituições militares, esportivas e utilizava, pela
primeira vez, de forma mais clara, o conceito de cultura corporal. (In
SOUZA JUNIOR et alii, 2011, ibdem) 21

Saviani (2007) nos mostra ter sido nesse período (segundo corte), a eclosão da
educação popular. Ganham força as pedagogias contra hegemônicas, onde autores como
Manacorda, Luria, Vygotski foram protagonistas dos estudos da Educação Física nessa
época. Surge nesse período a “pedagogia critico-social dos conteúdos” de Jose Carlos
Libâneo que muito inspirou e serviu de base os estudiosos que desenvolveram estudos
no campo de conhecimentos da Educação Física, dando luz às abordagens pedagógicas
com maior criticidade nessa área de conhecimentos.

Podemos citar entre as mais im-

portantes, as teorias ou abordagens pedagógicas: construtivistas (FREIRE, J.), a psicomotora (na década de 80), a desenvolvimentista (GO TANI et alii em 1988), a críticoemancipatória (KUNZ, 1991), a crítico-superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992),
a cultural (DAOLIO, 1993), a educação física progressista baseada na ‘pedagogia crítico
social dos conteúdos’ (GHIRALDELLI JUNIOR, 1998), a saúde renovada (GUEDES,
1999 e NAHAS, 1989) e aquelas baseadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física (BRASIL. PCNs: Educação Física. 1997).
Podemos dizer, então, que esses dois primeiros recortes do terceiro período propostos por Saviani (2007) tiveram um significado muito grande para a Educação Física
quando, inicialmente, ela é admitida legalmente no ensino superior (Decreto
69.450/1971) e nesse final do segundo corte feito por Saviani (op.cit), quando ela inicia seu processo de transformações alavancado pelos estudos e pesquisas em torno do
20

In SOUZA JUNIOR et alii. Coletivo de Autores: a cultura corporal em questão. Revista Brasileira de
Ciências do Esporte, vol.33, nº 2. Porto Alegre – abr/jun 2011. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892011000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#back2>. Acessado em jan.
2017.
21
ibidem
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campo de conhecimento da Educação Física, representado pelas abordagens pedagógicas desenvolvidas.
É nesse panorama de ebulição e mudanças apresentado pela Educação Física
que Saviani (2007) nos apresenta o último recorte desse período, o terceiro corte, que
aconteceu entre os anos de 1991 e 2001, fase em que o Brasil retoma sua ascensão à
democracia que traz consigo o primeiro governo eleito por voto direto após a ditadura
militar. Esse novo Governo assume com o discurso da modernidade e do desenvolvimento e recoloca o Ensino Superior como protagonista da formação dos recursos humanos para comandar a inserção do Brasil na economia globalizada, mantendo, portanto, os mesmos princípios utilizados pelos Governos que o antecederam, transformando o ensino, principalmente o ensino superior, como principal fornecedor de mão
de obra especializada para suprir as necessidades da lógica do mercado.
Com isso, Saviani (2007) nos informa que as ideias pedagógicas no Brasil para
esse período "expressam-se no neoprodutivismo, nova versão da teoria do capital humano", o que acaba desaguando no neoescolanovismo que recupera a bandeira do
‘aprender a aprender’ e, com o neoconstrutivismo, dedica-se a buscar obter o máximo
de resultados com os recursos destinados à educação, ou seja, a educação como projeto
visando a ‘qualidade total’. Mas, apesar do discurso de maior eficiência administrativa
e de democratização do ensino, o que se percebeu e Sguissard i (2002) inferiu, foi que
o Estado, através de conceitos como privatização, avaliação, autonomia universitária
e flexibilização, fez voltar a visão “eficientista e produtivista” do Regime Militar, porém, apenas transvestido de uma nova aparência.
E, apesar da proposta educacional parecer includente, pelos vários mecanismos
de inserção de mais estudantes no sistema escolar, tais como "a divisão do ensino em
ciclos, a progressão continuada, as classes de aceleração", para manter as crianças e os
jovens na escola, a base neoprodutivista da proposta acaba por provocar a exclusão, no
que Saviani denominou de “pedagogia da inclusão excludente” (2007, p.449). O autor
reconhece também, que ‘o canto de sereia das novas pedagogias’ nomeadas com o
prefixo 'neo' encantaram vários educadores. Para ele, porém, as "novas ideias" estão
associadas ao esvaziamento da escola de sua
“[...] função específica ligada ao domínio dos conhecimentos sistematizados [onde] a descrença no saber científico e a procura de 'soluções

45

mágicas' do tipo reflexão sobre a prática, relações prazerosas, pedagogias do afeto, transversalidade dos conhecimentos e fórmulas semelhantes vêm ganhando a cabeça dos professores. (SAVIANI, op.cit, p. 449)

É o período da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – nº 9.394/96
(BRASIL, 1996) cuja aprovação ocorreu em total desacordo com a sociedade civil organizada (sindicatos e associações diversas), pela forma como foi estabelecida. E ssa
legislação definiu a composição dos Níveis Escolares da Educaçã o Brasileira em duas
classes: a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e;
a educação superior, sendo que para a Educação Básica, determinou os objetivos e os
fundamentos básicos a serem desenvolvidos em cada uma de suas divi sões (e subdivisões).
Para a Educação Superior, evidenciou em suas finalidades, o estímulo ao espírito científico, o pensamento reflexivo, a pesquisa e a investigação científica, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da comunicação do saber – cultural, científico
e técnico – como conhecimentos acumulados e, portanto, patrimônio da humanidade.
Mas, ao atender às pressões antigas da classe de professores, em suas reivindicações de participação no processo educacional, inclusive na gestão escolar , essa legislação introduz, pela primeira vez, a ideia do professor docente como “ profissional
da educação” e, segundo Saviani (op.cit) coloca o professor como co -gestor de todo o
processo e o responsabiliza pelo êxito de sua escola e ao ser convocado como copartícipe do ‘projeto político pedagógico’ de certa forma, torna -se responsável pela
política educacional de sua instituição.
A Educação Superior não foi poupada dessa proposição e nesse espaço físico temporal, encontramos a Educação Física, recém-admitida nesse nível de ensino, buscando melhor qualificar seus professores para que pudessem entender e justificar sua
inclusão na Universidade.
Além disso, o decreto nº 2.306 (BRASIL, 1997) ao estabelecer o plano de cargos
e carreiras tornou valorizada a busca pela qualificação, não só em relação ao conhecimento que podia ser adquirido, mas também, pela excelência conquistada a nível pessoal e econômico, pois, de acordo com o grau de titularidade obtido, maior a remuneração recebida e mais status era auferido ao docente, ou seja, a titulação se tornou
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sinônimo de prestígio e de salários diferenciados. Esse é, também, o espírito da concepção neoprodutivista, “máximo de produtividade com o mínimo dispêndio” (SAVIANI, 2007, p. 450).
Portanto, a procura por Programas de Pós-Graduação ‘stricto sensu’ em busca de
titulações acadêmicas-científicas se tornou o “modus operandi” dos docentes que atuavam no nível superior e, aí incluídos os docentes da Educação Física.

Esta foi uma

consequência natural e esperada pelos dirigentes das Instituições Universitárias.
No caso dos docentes de Educação Física, a criação dos cursos de graduação
para formação de professores para área, acorreu tardiamente, só proliferando a partir
do final da década de 60 e no decorrer da década de 70.

Devido a essa recentidade,

não houve tempo suficiente para que fossem formados professores doutores e mestre s
em Educação Física, conforme podemos perceber na análise dos quadros II, III, IV e V
(p. 90-91) que mostra a incipiência da produção de teses e dissertações até o início dos
anos 2000, fato esse que dificultou a criação de cursos stricto sensu na área específica
da atividade física.
Então, conforme já descrevemos, em razão desse impedimento, os professores
de Educação Física se qualificaram em cursos de mestrado e doutorado em áreas diversas à sua especificidade, sendo que um dos cursos mais procurados foram os dos Programas de Pós-Graduação em Educação, muito provavelmente pela similaridade e equivalência de atos e práticas destinados ao ensino e à aprendizagem.
Essa opção preferencial pela área educacional, muito concorreu para o desenvolvimento do campo de conhecimento da Educação Física na área escolar, pois nesse
processo de busca e renovação teórica e prática, a frequê ncia dos professores da área
nos programas stricto sensu da área da Educação, lhes proporcionou acesso aos movimentos educacionais que veiculavam na área educacional, possibilitando a consolidação e o alinhamento da Educação Física com as áreas da educação , da cultura e da
sociedade, estimulando estudos que deram luz às várias tendências ou abordagens pedagógicas na área da Educação Física.
Essa aproximação permitiu que fossem realizados de vários estudos que permitiram a revelação, a compreensão e a explicação de fatos e ações que se encontravam
entranhados e enevoados nesse cenário, e contribuiu para que pudéssemos entender e
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refletir sobre a prática de Educação Física em todos os tempos, tanto no contexto histórico como físico, que envolve formas de dominação e/ou de superação dos indivíduos, dependendo da maneira como essa atividade foi e vem sendo utilizada.
Fato significativo a ser citado foi o retorno dos professores de Educação Física
que buscaram capacitação nos cursos de Mestrado e Doutorado no exterior, ao seu espaço de origem, a partir dos anos 90.

Isso ocasionou alterações na área de atuação

desses profissionais, que apesar de esparsas em termos de espaço territorial 22, acabaram
por chamar a atenção e provocando a união desses intelectuais da Educação Física em
torno de eixos comuns, com propostas de mudanças e transformações em prol de uma
Educação Física mais humana e contextualizada, ou seja, a base metodológica até então
utilizada, alicerçada na ‘transmissão’ de conhecimentos acumulados na área, onde a
formação do futuro professor era caracterizada em função do conhecimento do professor que ocupava aquela cátedra, deram lugar, pouco a pouco, a uma formação mais
conectada com os interesses e necessidades dos indivíduos, da sociedade, e também,
os do mercado e deram início a mudanças expressivas na base metodológica dos cursos
de Graduação em Educação Física.
Porém, por não se constituírem em grande número e não abrangerem a quantidade de escolas de formação existentes naquela ocasião, ainda não foi possível, renovar quantitativa e nem qualitativamente os quadros docentes d a grande maioria dos
cursos de formação de professores de Educação Física. Mas, a nova ordem se fazia
presente e havia uma atuação militante em prol da mudança de hábitos e comportamentos.
Nessa época, o corpo docente das escolas de graduação ainda era constituído
em maior número pelos professores com formação mais conservadora e tradicional e,
com eles, se pensarmos na Teoria das Representações Sociais de Moscovici
(1961/2012), as representações sociais sedimentadas ao longo de sua trajetória acadêmica profissional do que para ele era ‘ser professor’, que segundo Pryjma, L. C.
(2016) 23 são representações sociais frutos de suas vivências práticas e conhecimentos

A noção de “espaço territorial” delimita o espaço onde estão englobados região físicas e os indivíduos em sua organização social, política e econômica.
22

23

PRYJMA, L. C. Ser Professor: Representações Sociais de Professores. 2016. 143 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Campus de Presidente Prudente.
2016.
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teóricos que “instituem um sistema de valores, ideias e simbolismos sociais acerca da
própria vivência pedagógica e dos que lhe são próximos, determinando suas formas
de agir no mundo”(p. 26).
Ou dizendo de outra forma, o fato de pertencer à categoria profissional de professor, seja ele universitário ou não, sempre esteve ancorada na experiência educacional precedente, ou seja, esse sujeito-professor em sua trajetória de vida, desde o início
de seu percurso estudantil, observou e vivenciou as várias práticas dos vários professores que atuaram no decorrer de seu processo de formação acadêmica e, particularmente neste caso, os professores de Educação Física. E, estes, em quase sua totalidade,
se apresentava em sua prática educacional, uma forma de ensinar, metodologicamente
orientada para a ‘transmissão de conhecimentos’.
Podemos, então, pressupor que enquanto desenvolve sua ação docente, esse professor tenderá a aproximar seu conhecimento à realidade atual, porém, a possibilidade
é de que essa proposta de ensino seja apenas uma (re)adaptação e (re)criação das ‘ velhas’ práticas observadas e vivenciadas ao longo de sua história de vida e de formação
acadêmica. E mais, se essas práticas vierem carregadas de suas representações, provavelmente elas não apresentam afinidade com as mudanças e transformações.
No caso dessa resistência prevalecer e que seja mantida estreita a relação com
métodos como o da Educação Física Desportiva Generalizada e/ou outros métodos voltados para abordagens tecnicistas e desportivista, estaremos diante de uma postura
pouca coisa diferente da dos “instrutores físicos militares” do início de nossa história.
Porém, mesmo com o início dessas ações de mudança de hábitos e práticas, o
processo de qualificação acadêmica dos professores nos Programas de Pós -Graduação
stricto sensu, pela amplitude de opções, fez com que os conhecimentos adquiridos na
área das ciências humanas produzissem um apelo mais educacional, social e cultural,
e com isso, também enriqueceu e ampliou o campo de conhecimentos da Educação
Física e de seus professores mas, por outro lado, fragmentou esse conhecimento em
‘ilhas de conhecimentos’ possíveis e passíveis de serem trabalhados nas escolas. Porém, esse cenário não favoreceu a formação de campos delimitados e específicos na
área da Educação Física e no caso deste estudo, do campo da Educação Física Escolar.
Com o passar dos anos, devido a disseminação, propagação e popularização da
internet (enquanto meio de comunicação e ampliação de possibilida des educacionais e
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de pesquisa) acelerando o processo de globalização da informação e do conhecimento,
fez com que as práticas mais tradicionais fossem perdendo força e espaço na formação
docente do professor de Educação Física provocando uma nova concepção sobre o “ser
professor” na docência universitária.
A exigência de excelência no desempenho docente universitário, parece ter feito
desmoronar uma determinada forma de atuação e ordenação “para dar lugar a outro
mundo”. Isso não deixou impune nem o campo de conhecimentos e nem os professores
de Educação Física e, consequentemente, sua formação, pois essa disciplina, ao entrar
em contato com novas metodologias de ensino e novas práticas esportivas provocou
mudanças significativas no modelo sócio-cultural-educativo da formação tradicional
dos professores de Educação Física.
Ou seja, a formação tradicional ao sofrer perda de resistência, deixa de ter lugar
e espaço no processo de ensino, em razão da pressão exercida pelos novos conhecimentos, novas metodologias e novos processos organizações, que se apresentam mais
vantajosas que a proposta anterior. Essa situação provocou o declínio dessa fórmula
mais tradicional de ensino, para estabelecer um novo patamar de conhecimentos e metodologias. Em outras palavras, vai ocorrer um “continuum” de – extinção – invenção
– recomeço –, onde a lógica do destruir, reconstruir e substituir as práticas mais antigas por práticas mais eficazes, em um processo cujos princípios são os mesmos presentes na metodologia científica. (DUBAR, 2009)
Quando a Universidade foi colocada no status de protagonista pela política sócio
educacional do governo militar, ela emerge, também, como uma das promotoras desses
arranjos ou proposições desse processo, para atender às novas exigências para a qual se
viu cotejada. Ela se viu envolvida na operação de realizar adaptações em toda a sua
estrutura organizacional e pedagógica e a função do “ser professor” passou a ser marcado por transformações e crises, onde imperavam a incerteza e a confrontação dos conhecimentos e práticas docentes, provocando um choque de identidades onde o espaço
de transmissão de conhecimentos acumulados, foi paulatinamente desprezado e desvalorizado em prol da necessidade e exigência da sociedade por um “novo professor”,
agora transformado em pesquisador e produtor de novos conhecimentos e tecnologias.
A identidade de docente à moda antiga, transmissora das culturas e conhecimentos tradicionais, não mais lhes confere valor e ainda lhes tolhe qualquer perspectiva de futuro, pois o acesso à carreira profissional lhe é dificultado, quando não, negado.
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Com esse panorama educacional e com a instituição do Plano Nacional de Educação em janeiro de 2001, Saviani (2007) dá por encerrada sua análise das ideias pedagógicas brasileiras, por considerar esse marco, como o coroamento do processo de regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, último ato
educacional do século XX. Para a Educação Física é o momento do desabrochar da área
para as novas propostas pedagógicas idealizadas no final do século findo, onde vicejam
as dissertações e teses visando o pleno desenvolvimento da área. A partir do ano de
1987 através da publicação catalogadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES foi
possível ter acesso aos títulos desses trabalhos defendidos nos Programas de Pós -Graduação “stricto sensu” de todo o Brasil.
Quando pensamos investigar esse cenário pluripartido de dominação e libertação vivenciado pela Educação Física tomando por base a Teoria das Representações
Sociais, foi devido a Serge Moscovici, que ao elaborar as premissas de seu estudo em
1961, a definiu como um estado de ‘preparação para a ação’, onde os atos e ações de
um indivíduo ou grupo estão integrados a uma “rede de relações” que ao se comunicarem e interagirem irão propiciar a formação de representações.

Essas representa-

ções, conforme já relatamos, por serem construídas coletivamente em torno dessa rede
de relações e irão estabelecer normas, regras e valores para esse conjunto social específico (professores de Educação Física), onde estas devem ser aprendidas e reconstituídas individualmente, para que possa viver e atuar em consonância com os demais
membros desse grupamento social. (Jodelet, 1989 24; ABRIC, 2001)
Nesse caso, a preparação para a ação do grupo constituído pela Educação Física
foi embalada por uma longeva história de práticas, cuja formação f oi construída com
um discurso baseado na representação de ordem e progresso em um corpo saudável,
dócil e treinável. Esse horizonte só foi modificado a partir do final dos anos 80,
quando o ‘grupo de ação’, os professores de Educação Física iniciaram a bu sca de
melhor qualificação nos cursos de pós-graduação “lato e stricto sensu”, quando a formação docente passou a se assentar em base científica, proporcionada pelos novos conhecimentos alavancados pela pesquisa e pelos meios de comunicação e informação,
que propiciaram e ainda provocam mudanças socioculturais na sociedade.

24

Jodelet, D.: Représentations sociales: un domaine en expansion. In D. Jodelet (Ed.) Les représentations sociales. Paris: PUF, 1989, pp. 31-61. Tradução: Tarso Bonilha Mazzotti. Revisão Técnica: Alda Judith AlvesMazzotti. UFRJ- Faculdade de Educação, dez. 1993. Uso escolar, proibida a reprodução
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Porém, quando a proliferação dos cursos de graduação em Educação Física e o
consequente apelo e incentivo para a criação de programas de pós-graduação a nível de
especialização (lato-sensu) e mestrado e doutorado (stricto sensu) nessa área, encontraram a Educação Física ainda muito impregnada pelos ideais desportivista, que em
sua versão treinamento desportivo de alto rendimento trazia consigo, novamente, a medicina voltada para esse tipo de modalidade esportiva, onde a biomecânica e a fisiologia
do esporte se apresentavam como a base da atividade de treinamento.

Essa situação

provocou a origem de cursos de pós-graduação no campo da Educação Física, nas áreas
de treinamento desportivo e da medicina voltada para o esporte, fazendo com que o
campo da Educação Física nesse período, anos 80 e início doas anos 90, uma nova
expansão na área da medicina com estudos na área do desenvolv imento motor, da psicomotricidade, do condicionamento físico, etc.
Mas, quando pensamos na Educação Física destinada à área escolar, vamos verificar que ela, em momento algum deixou de ser ministrada nas escolas desde sua criação
no Brasil Império, contudo, a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu na área
da Educação Física Escolar nunca foram priorizados e, com isso, os estudos para a constituição de um corpo de conhecimentos em Educação Física Escolar nunca foram protagonistas nas opções das teses e dissertações no decorrer desse período analisado (1987
– 2005). Apenas em meados dos anos 90 foi principiada a criação de alguns cursos de
especialização lato senso e, por essa razão, os estudos destinados à escola na área da
Educação Física, nesse período, ocorreram nos programas de Pós-Graduação, Mestrado,
na área da Educação.
Essa parece ser uma boa razão para estudarmos se esse rumo adotado pela Educação Física para propagar e fazer evoluir os conhecimentos da área, principalmente no
campo da Educação Física Escolar, teve êxito no seu intento de ampliar e formar um
campo de conhecimento destinados à escola, de forma a fortalecer e tornar mais eficaz
a formação de professores nos cursos de licenciatura em Educação Física.
Esse também é um momento para verificarmos como essa situação foi apropriada
pelo indivíduo ou pelo grupo e reconstituída em seu sistema cognitivo para ser integrada em seu sistema de valores e quando se configurou como a realidade comum para
esse conjunto social específico constituído pelos professores que atuam na formação
do professor de Educação Física.
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Nos parece que o tempo não favoreceu essa premissa voltada para a constituição
de um ‘campo específico de conhecimentos para a área da Educação Física Escolar’,
visto que, representações sociais se formam em lapsos de tempo duradouros e, essa
nova ordem tem pouco mais de duas décadas, se tanto. Então, a formação docente do
professor de Educação Física pode ainda estar ancorada em abordagens tradicionais da
Educação Física, baseada no militarismo e no desportivismo que compõem as representações sociais dos professores de Educação Física formados antes dos anos 80, apesar
de que a partir dos anos 90, terem sido alvo de alterações significativas em razão das
novas abordagens pedagógicas críticas que foram propostas para a Educação Física,
ainda não foram totalmente incorporadas ao seu ‘sistema cognitivo para ser integrada
em seu sistema de valores’ de modo a alterar as representações sociais adquiridas anteriormente.
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CAPÍTULO II – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA
Sou feita de retalhos
Cora Coralina

Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa
pela minha e que vou costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me
fazem ser quem eu sou.
Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior…
Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade…
Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa.
E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras
gentes que vão se tornando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados…
Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma.
Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha
vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos
deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim
pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias.
E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia , um
imenso bordado de “nós”.

2.1. A Teoria das Representações Sociais

Em passado recente, Serge Moscovici, ao retomar os estudos de Émile Durkheim
sobre as representações coletivas, trouxe à luz, a Teoria das Representações Sociais
(TRS). A partir dos estudos de Moscovici (1961), vários autores que compartilhavam
das bases teóricas que impulsionaram os seus estudos, tais como A bric, 1994; 1998;
2001; Campos, 2003; Doise, 2001; Flament, 2001; Jodelet, 2001; Moliner, 2001; entre
outros, muito contribuíram com seus próprios estudos e pesquisas, para o desenvolvimento dessa Teoria, permitindo que esta adquirisse força junto aos estudos que bu scavam “descobrir” o porquê das pessoas fazerem o que fazem (conhecimento) e como o
fazem (suas práticas) em sua vida em sociedade.

Mais precisamente, a partir de

Moscovici et alii, a Teoria das Representações Sociais (TRS) adquiriu musculatu ra e
representatividade perante os estudos que regulam as regras do pensamento social.
Essa nova proposta de se fazer ciência deu novo alento aos estudos da Psicologia Social, Pedagogia, Sociologia, etc., principalmente a partir dos anos 80, quando
a Teoria das Representações Sociais estimulou os estudos destinados à produção de conhecimentos, ideias e significados a respeito do mundo da Educação no amplo universo
abarcado pelas práticas docentes que ocorrem na área educacional.
A pertinência da utilização da Teoria das Representações Sociais para o entendimento de como pensa o professor (suas representações) no desempenh o de suas
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funções docentes, em razão de quebrar o paradigma behaviorista da cisão entre sujeito
e objeto para considerar um e outro indissociáveis, permite que a realidade assim representada, social e profissionalmente, segundo Abric (2001), vai ser
[...] apropriada pelo indivíduo ou pelo grupo e reconstituída em seu
sistema cognitivo, integrada em seu sistema de valores que depende
de sua história e do contexto social e ideológico que o circunda. (p.12)

E, nesse sentido, segundo Abric (op. cit.), podemos dizer que a representação é
uma visão funcional do mundo que permite ao indivíduo ou ao grupo conferir sentido
às suas condutas e entender a realidade mediante seu próprio sistema de referência e,
desse modo, adaptar-se e definir um lugar para si.
Portanto, quando Moscovici definiu a Teoria das Representações Sociais como
um estado de ‘preparação para a ação’, vislumbramos a possibilidade de essa Teoria
conferir sentido a comportamentos individuais dos professores do Ensino Superior,
visto que seus atos e ações estão integrados a uma “rede de relações na qual está
ligado ao objeto [que fornecem] ao mesmo tempo, as noções, as teorias e o fundo de
observações que tornam essas relações possíveis e eficazes ” (MOSCOVICI,
2012/1961, p. 46).
Por serem as representações, segundo Jodelet (1989), elaboradas socialmente e
compartilhada com objetivo prático de construir uma realidade comum para um determinado conjunto social, no seu processo de elaboração e composição, ela vai utilizando
meios e recursos que permitem conhecermos mais e mais sobre as crenças que o profissional de ensino internalizou em sua trajetória de vida, aí incluída a trajetória profissional, nas quais ele se apoia para desenvolver suas atividades docentes.
Pela profundidade desse enraizamento, o professor/professora, em sua prática
docente e, nesse momento, falamos dos saberes profissionais colocados em suas atividades docentes cotidianas, está repleto das crenças e atitudes nas quais ele acredita,
mesmo quando estas se apresentam de forma espontânea e inconsciente e , quando essas
demonstrações ocorrem, elas tendem a se manifestar por intermédio da sua comunicação ou em pequenos gestos no transcorrer de suas tarefas docentes.
Consideramos, então, que essa ‘prática docente’, sempre impregnada das representações que o professor traz consigo, se apresenta em espaços e ambientes complexos
e multifacetados, em todos os níveis de ensino – o que inclui o ensino universitário. Esta
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prática nos ajuda a refletir sobre sua ‘face primordial’, que é aquela que diz respeito aos
conhecimentos e habilidades básicas e fundamentais em relação à área pedagógica (os
conteúdos da disciplina, os saberes pedagógicos e as técnicas de ensino – didática). Essa
‘face’ representa também o sentimento manifesto pelos docentes como sendo a exigênci a
primária para o pleno desenvolvimento das funções didático -pedagógica; ou dito de outra forma, para os docentes, a prática docente de administrar aulas, exige conhecimentos
e competências na área em que o docente irá atuar pedagogicamente.
Como este estudo dirige seu olhar para a formação dos professores formadores
que atuam na Licenciatura na Educação Superior e pensando nas bases nas quais se
apoia a Teoria das Representações Sociais, nos vimos impulsionados a analisar os conhecimentos e práticas educacionais desse docente com vistas aos procedimentos que
utilizam na preparação e formação dos novos profissionais de Educação Física que irão
atuar na Educação Básica.
Assim pensando, trazemos as observações que constatamos no Capítulo I sobre
o longevo período de vinculação que a Educação Física teve com outras áreas de conhecimento. Inicialmente com os militares e com os agentes de saúde e, mais tarde,
no início do século XX, quando foi assolada por métodos de ginástica importados como
os métodos de ginástica alemão, sueco e austríaco.
Nos meados desse século tivemos o advento do método francês, cuja proposta
teve origem no exército francês onde era utilizado para a formação militar, mas também foi utilizado lá (como aqui) para a formação de um trabalhador com saúde, que
pudesse contribuir com sua força de trabalho para a produção e desenvolvimento do
país. Os homens e mulheres eram orientados na perspectiva da dimens ão biológica.
Com essas características, o método francês foi um dos mais utilizados no campo da
Educação Física.
Paralelamente à ginástica orientada pelo método francês, nos vimos às voltas
com as práticas desportivistas, em que o Governo, após as grand es guerras, teve despertado o interesse pelo esporte e fez despontar no cenário nacional o método Educação
Física Desportiva Generalizada também originado na França, criado pelo professor
Auguste Listello. Esse método acabou sendo apontado como o método que deu início
ao modelo esportivista, cujo conhecimento e práticas deveriam ser utilizados na Educação Física destinada à escola. (CASTELLANI, 1991; COLETIVO DE AUTORES,
1993; FARIA JR, 1996; DARIDO, 2003; MELO, 2007).
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Com essas considerações podemos levantar algumas constatações. Uma delas,
é que a Educação Física, mesmo aquelas práticas realizadas no âmbito escolar, sempre
tiveram seus objetivos assentados fora da área escolar, ora destinados à manutenção
da ordem e da disciplina, ora devotados para as questões de saúde e prevenção de
doenças, ou ainda, uma Educação Física consagrada à iniciação e treinamento desportivo, com intuito de formar atletas, ou seja, até os anos 80/90, a formação dos professores de Educação Física tinha pouca referência com as práticas pedagógicas escolares.
Não por acaso fixamos nesse período o corte para indicar um processo de mudanças na formação dos professores de Educação Física, por ser a época do ingresso
da Educação Física no ensino superior que, conforme relatamos anteri ormente, foi um
marco positivo para o desenvolvimento dessa disciplina.
Podemos pressupor que essa formação só veio a ser alterada no final dos anos
90 e início dos aos 2000, período em que se iniciaram as negociações e embates em
prol de uma transição entre as propostas mais tradicionais 25 e as novas propostas mais
contextualizadas e articuladas com a área pedagógica para formar o “novo” professor
de Educação Física que atuaria nas escolas da Educação Básica. Podemos também
inferir que um ‘ensino baseado em conteúdos e técnicas reprodutivistas e tecnicistas’
pode estar acontecendo, ainda hoje, na formação desses “novos” professores, pois ainda
hoje, professores diplomados em uma graduação orientada para as práticas desportivistas de uma pedagogia tecnicista, são docentes desses cursos de formação em Educação
Física. Esse período foi considerado por Saviani (2007) como o período em que as
ideias pedagógicas cotejavam com as práticas tecnicistas destinadas à área educacional.
Além disso, os conhecimentos durante todo o período em que houve vinculação
da Educação Física com outras áreas correlatas, giravam em torno de práticas como
técnicas e táticas nas modalidades esportivas, condicionamentos físicos, desenvolvimento cardiovascular, desenvolvimento psicomotor, entre outros.
Devido a essa pluralidade de opções, parece não ter sido assegurada a criação
de campos de conhecimentos específicos tanto nas áreas acima citadas, como nas áreas
destinadas à área escolar, ou seja, nas diversas áreas que compõem a Educação Física.

25

Usamos o termo ‘tradicional’ para as propostas, escolas, ensino e práticas que se baseiam em conteúdos e
atitudes autoritárias, técnicas reprodutivistas e tecnicistas, pouco afeitas às mudanças. (LIBÂNEO, 2012)
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Quanto à Educação Física Escolar, campo de conhecimentos destinados à escola, está só pôde ser pensada, com interesses e importância, após o desenvolvimento
das abordagens pedagógicas que ocorreram após a entrada da Educação Física no ensino superior, no decorrer da década de 80. Porém, essas abordagens pedagógicas que
deveriam revolucionar as práticas escolares da Educação Física, só se apresentaram
até o final dos anos 90, início dos anos 2000, enquanto expectativas e esperanças na
maior parte dos cursos de formação.
O fato da demora para a adoção dessas propostas com abordagens mais pedagógicas de uma Educação Física destinada à escola pode ter sido originado na própria
composição do “corpo docente” dessas escolas, que na época era composto por professores graduados em escolas cujo ensino estava baseado em métodos tradicionais, representados pelos métodos tecnicistas, esportivista, higienistas e militarista.
Sendo assim, nos deparamos, nesse período, com o seguinte quadro nos cursos
de licenciatura de Educação Física. Os currículos dessas escolas de formação, apesar
das expectativas de mudanças, ainda eram compostos de disciplinas e práticas similares aos dos currículos das escolas mais tradicionais, cujo “corpo docente”, devido às
práticas tradicionais arraigadas em sua formação, apresentavam resistência às mudanças. (CASTELLANI, 1991; COLETIVO DE AUTORES, 1993; FARIA JR, 1996; DARIDO, 2003; MELO, 2007). Com isso, os cursos de Licenciatura não apresentavam
qualquer vislumbre ou indícios apontando para a renovação e modernidade. Porém, se
lembrarmos de nossa formação nos anos 70 e após, nos anos 80 e 90, os discursos dos
professores que compunham o “corpo docente” desses mesmos cursos de licenciatura,
apresentavam referências educacionais e pedagógicas direcionadas p ara uma Educação
Física condizente com o trabalho diferenciado a ser desenvolvido para e na escola.
Portanto, nessa dualidade reside mais do que uma inadequação entre o discurso
e as práticas propostas nos currículos, evidencia falta de um campo de conhe cimentos
consolidado para a área da Educação Física Escolar e essa situação acaba por induzir a
uma formação dos estudantes bem atualizada em seu discurso, porém departamentalizada e desatualizada em suas práticas.
Por conseguinte, em razão desse quadro, buscamos o conhecimento de Tardif
(2002) para nos auxiliar nesta análise. Para ele, o exercício pleno da profissão docente
exige mais alguns conhecimentos para além do conhecimento pedagógico, ou seja, saberes que englobam competências, habilidades e atitudes, ou ainda, conhecimentos
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relacionados com a trajetória de vida desses professores, cujos saberes pessoais eram
representados pelos conhecimentos provenientes da formação escolar anterior, os da
formação profissional ou o dos livros. E ainda mais, aqueles saberes que para Tardif
(op.cit) são “o núcleo vital do saber docente” (p. 54) e representam os saberes das
experiências vividas nas salas de aula e na escola.
Tardif e vários outros autores, tais como Nóvoa (1997), Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), Perrenoud (1997), Schön (1997), entre outros, têm se debruçado sobre a
questão dos saberes que envolvem a formação do professor e nos recomendam que
esses saberes devem incluir as noções de Psicologia, Sociologia, Fil osofia, entre outras
ciências, que deverão complementar o rol de conhecimentos, de competências e de
habilidades para esse sujeito-profissional-docente no desempenho de sua prática docente.
Quando mobilizam saberes voltados para os sujeitos (indivíduos/pes soas) alvos
da ação pedagógica, essas novas cognições possibilitam a percepção e apreensão das
ideias, crenças, atitudes e valores dos alunos-fins com os quais vai interagir, o que, de
certo modo, implica também na consciência sobre a compreensão do contex to familiar
em que eles vivem física e socialmente, para que esse profissional execute com sucesso
as atividades relativas à sua função pedagógica.
Sem o propósito de encerrar essa descrição, mas dando um limite a ela, indicamos
que na relação de conhecimentos e ações que inquietam os professores em geral. e também o professor de Educação Física por se verem confrontados com e por eles cotidianamente, estão as normas e leis emanadas pela legislação oficial e pela própria Instituição na qual esse profissional exerce suas funções, com o intuito de orientar sua ação e
sua prática no decorrer da vida acadêmica. Essas normas e regras são constantemente
(re)elaboradas com o intuito de direcionar (ou seria determinar) as práticas acadêmicas
e a atuação dos professores, ora indicando-lhes o caminho , às vezes como trilho e menos como trilhas e atalho e, em outros momentos, disciplinando as ações e comportamentos que a instituição espera daqueles que lá executam seu trabalho.
Nesse cenário, o professor do ensino superior é instado a realizar como parte de
suas práticas docentes as ações de ensino e aprendizagem, além do desenvolvimento
de projetos de estudos e de pesquisas científicas. Algumas vezes essas pesquisas estão
voltadas para questões acadêmicas, tais como o ensino e orientação de aluno, e outras,
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estão orientadas para as funções que a instituição superior espera daqueles que lá trabalham.

Dentre as funções solicitadas pela instituição vamos encontrar as tarefas

burocráticas inerentes ao ensino (chamadas, avaliações e lançamento de notas, etc.),
as funções de produção e consumo de pesquisas científicas, a elaboração de projetos
de ensino e de extensão acadêmica. Essas duas questões, as de cunho acadêmico e as
de cunho institucional, personificam as práticas docentes que são realizadas tanto no
aspecto institucional, como também no aspecto particular (individual), estas últimas
impulsionam a trajetória acadêmica do professor e o seu status de docente universitário. Mesmo quando realiza ações no plano individual, sempre existe a possibilidade
da alavancagem do status da própria Instituição universitária a qual pertence.
Em razão dessa situação evocamos novamente a Teoria das Representações Sociais para embasar teoricamente este estudo porque vislumbramos nessa Teoria, a existência de uma dimensão normativa que orienta os processos de transformação dos conhecimentos individuais, que por sua vez, serão partilhados em uma dada realidade
social. Isso nos dá tranquilidade para assumir que, ao mesmo tempo em q ue essa dimensão orienta esses processos, permite que essa ação gerada (da coletividade para o
individual e vice-versa) possa ser predita, o que fica evidenciado nas palavras de Moscovici, (2004-2000):
[...] elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força
é uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo
que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve
ser pensado. (p. 36) (grifo nosso)

Se pensarmos a Universidade como uma instituição sócio-política-cultural e
educacional ela tem o poder de assumir o papel do coletivo, definindo e determinando,
‘com uma força irresistível’, as ações e condutas individuais e que, ao seu corpo docente caberia responder aos estímulos para a realização das ações e práticas que o
coletivo lhes imputa. Lembramos que o caminho escolhido para o salto de qualidade
e modernidade foi o da inovação, tanto pelas políticas governamentais, como pela própria instituição Universidade, na direção da pesquisa científica.
Campos (2005) aponta que a razão para essa opção pode residir no fato de a
pesquisa ter se tornado
“[...] o algoz do conhecimento teocêntrico (especialmente o fundado
nas religiões, embora também a metafísica não tenha ficado de todo
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imune) e inquisidor do senso comum. A instituição ciência constituiu se, na modernidade, centro privilegiado de produção da verdade [...]”
(CAMPOS, 2005, p. 90)

Mas, para Moscovici (2012) essa situação corresponde à transformação do
conhecimento produzido pela ciência, em outro tipo de conhecimento, agora “ adaptado
a outras necessidades, obedecendo a outros critérios, em um contexto social
específico” (p. 25). Ou, pensando no indivíduo ou em grupos, nas palavras do p róprio
autor, “ele não reproduz um conhecimento armazenado na ciência [...] mas retrabalha
como lhe é conveniente, conforme seus meios e os materiais encontrados ”
(MOSCOVICI, op.cit.)
E complementa:
“Se a ciência anteriormente utilizou o senso comum como seu ponto
inicial e se despiu de seu caráter cotidiano, em nossos dias o senso
comum corresponde à ciência com uma aparência do cotidiano”
(MOSCOVICI, Laccos, p. 8).

Posteriormente, Braga & Campos (2016), indicam que o protagonismo da pesquisa no cenário da Educação superior resultou da visibilidade que essa atividade recebeu dos meios de comunicação (veículos de mídia de massa) como instrumento mágico
rumo à ‘modernidade’ no sentido que Harvey (1993) apresenta esse termo, ou seja, como
“uma ruptura com as condições históricas precedentes [ou] um interminável processo
de rupturas e fragmentações internas inerentes” (p. 21-22) 26.
Em razão disso, a Universidade considera a pesquisa científica e a produção de
novos conhecimentos como uma das formas pelas quais o conhecimento acadêmico se
moderniza e se desenvolve. Esta constatação deve-se ao fato de que esse instrumento,
ao provocar “rupturas e fragmentações” em relação aos conhecimentos anteriores, produz novos conhecimentos que têm o poder de alterar tanto o “status quo” da Instituição
Universidade, com também as práticas que são inerentes ao objeto de estudo .
O fato de o papel da pesquisa e da produção científica de conhecimentos ser
valorizado como instrumento de ensino e de aprendizagem de qualidad e, exorta o docente universitário a também impor como meta a valorização das questões pedagógicas
26

In CASTILHO, Denis. Os sentidos da modernização. Boletim Goiano de Geografia - BGG, Goiânia, v. 30, n 2, p.125140. 2010. Disponível em https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3713020.pdf. Acessado em maio 2016.
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no âmbito da universidade e isso o conduz a aceitar estímulos que são próprios aos
interesses e necessidades da academia, porém, não o conduz a deixar de acolher as
intenções dos próprios docentes ao lhes garantir status acadêmico, ascensão no plano
de carreira na universidade e o consequente reforço e incentivo econômico.
O resultado dessa opção pela produção científica (pesquisas, artigos, produções
acadêmicas, inovações etc.) no interior da Universidade firma a ideia da Universidade
como centro de pesquisa científica e a torna não mais um lugar onde o conhecimento
é simplesmente transmitido, mas também um lugar em que o conhecimento deve ser
produzido.
Uma das razões para isso parece ser a sensação de que o homem comum não
mais tem poder sobre a maior parte dos conhecimentos que lhe diz respeito, e, por esse
motivo, elege, para obtê-los, “grupos ou indivíduos competentes” que podem ser uma
paróquia e seu(s) representante(s) ou ainda, uma empresa e seus profissionais corporativos, dentre outros.

Dentre esses grupos e com essa perspectiva de “centro de

produção de conhecimentos e saberes” a eleição da Universidade e seu corpo docente
não parece ser incomum, nem contrária à razão para se constituir em um dos meios de
adquirir os conhecimentos perdidos ou mesmo eleger o representante para ‘indicar
nosso(s) caminho(s) e para atender às nossas necessidades e preocupações’.
Voltando à crítica de Moscovici (op.cit.), sobre a questão da eleição de grupo
ou indivíduos competentes alocados nas instituições de ensino superior, para nos dizer
o que pensar e o que fazer, de certa forma, impingiu ao senso comum uma secundarização no protagonismo da geração do conhecimento novo, provocando o comentário
do autor sobre a inversão do atual status da ciência.
Nesse caso, cabe ao senso comum não mais o protagonismo da origem das
ideias, da concepção, produção e construção dos novos conhecimentos. É reservado ao
senso comum, no interior das ciências, o papel de proporcionar a esse conhecimento
novo sua adaptação e adequação ao mundo real, o processo de sua socialização, ou
seja, os
[...] indivíduos e os grupos são qualquer coisa, menos receptores passivos e [...] estão sempre fazendo colocações críticas, comentando e
fomentando ‘filosofias’ não oficiais e espontâneas que tem uma influência decisiva sobre suas relações, suas escolhas [...]. Para eles,
fatos, ciências e ideologias não são nada mais do que ‘alimentos para
o cérebro’” (MOSCOVICI, Laccos, p. 2)
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Mas, como nos dias atuais os processos institucionais valorizam mais e mais
os estudos e a produção de documentos que têm por base metodológica a pesquisa
científica, esse processo de produção adquire o poder de transferir parte desse valor
agregado à pesquisa, pela mídia (escrita, falada, digital, etc.) e pelos próprios organismos oficiais, ao ‘corpo docente’ da instituição, mais especificamente, àqueles docentes
que se dedicam à pesquisa e à inovação (metodológica e tecno lógica).

Essa ação

simbiótica, universidade e corpo docente, quando têm seus próprios status melhorados
pela avaliação oficial em função da produção científica (normalmente através de instrumentos quantitativos) para a Universidade, de imediato aufere a ampliação de seu
ranking dentre as demais Instituições congêneres, e para os docentes (individual e coletivamente) também logram ver ampliados o seu status e o reconhecimento de seus
pares (interna e externamente).
Essa “disputa” entre instituições de ensino superior traduz-se por maior aporte
de verbas que acaba por produzir pressões sobre o corpo docente para realizar mais e
mais estudos, conhecimentos e tecnologia e que finda por reeditar essa ‘disputa’ no
âmbito interno da universidade, gerando um estado de conflito e animosidade (às vezes
saudável) entre unidades acadêmicas e seu corpo docente, o que muito concorre para
os procedimentos detectados nos estudos sobre a “produtividade acadêmica” que acaba
por estressar esses profissionais do ensino superior. (CHAUÍ, 1999; BOSI, 2007; SGUISSARDI & SILVA JR, 2009; SGUISSARDI, 2010; BARS0TTI, 2011; BORSOI, 2012; DOMINGUES, 2013; GAJANIGO, 2013; BIANCHETTI & VALLE, 2014; KUHLMANN JR,
2014, entre outros)
Outro fator que podemos mencionar nessa “corrida” a prod ução acadêmica,
quando se transforma em ‘produtividade’, diz respeito à forma como esses estudos
podem ser implementados. Com o intuito de manter ou adquirir o “ status quo” que
melhor ranqueia docentes e pesquisadores, essas pesquisas podem ser produzidas de
forma aligeirada e/ou ainda, com pouco valor acadêmico, o que pode se transformar
em um desserviço à sua instituição, à sua unidade acadêmica ou ao campo de conhecimentos em perspectiva.
Uma das consequências de todo esse processo que foi introduzido na Instituição
Universidade é o desalinhamento da relação do professor com a Universidade, pois o
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status da pesquisa cria dissonâncias entre o professor-docente e o professor-pesquisador em razão da diferença de prestígio que é auferido a um e ao outro. E ssa premissa
transforma a Universidade em uma Instituição com perspectiva de “salvação da Pátria”
e parece ser esse um dos motivos pelo qual os discentes passam a admitir a pesquisa
científica como uma das suas ocupações principais, senão exclusiva em sua prática
docente.
Não é difícil inferir que essa situação tende a gerar em cada unidade institucional, mesmo que não seja essa a intenção, a ideia de um ‘ranqueamento institucional’
interno, por meio da observação e comparação, que, sem muito esforço, extra pola os
muros da instituição. Esta realidade acaba por instaurar uma classificação institucional em âmbito nacional (que pode ser estendida a nível global) e, o resultado desse
“ranking” será utilizado pela mídia e pela própria instituição para valorizar (ou não) a
instituição, independentemente de esta ser uma instituição pública ou privada. Com
isso, estabelece-se um “valor” (educacional e/ou econômico – de ensino e/ou de pesquisa, ou outras possibilidades) correspondente à instituição, transformando o ensino
superior em um espaço de investimento, o que favorece a lógica do mercado.
Esse processo desenvolvido pela Instituição levado a cabo até sua exteriorização,
independentemente da posição alcançada, provoca questionamentos e respostas tanto na
coletividade (corpo docente, corpo discente e pessoal administrativo), como em cada um
dos seus membros (professores, alunos e servidores), cujo resultado estará relacionado
com as representações que cada um desses sujeitos possui a respeito dessa proposta institucional em prol da pesquisa.
Os docentes, por serem os sujeitos mais estáveis e protagonistas das ações de
ensino, pesquisa e extensão na universidade, são também os mais expostos aos efeitos
reacionais provocados pelas alterações dos princípios estruturais que a Instituição Universidade vem cultivando filosoficamente desde há muito tempo e, legalmente (legislação no Brasil desde 1968, através da Lei 5.540 (BRASIL, 1968), quando estabeleceu
que a carreira docente deveria obedecer “[...] ao princípio da integração de ensino e
pesquisas” e efetivamente a partir da Constituição Brasileira de 1988, quando determinou que as Instituições universitárias [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988).
Se levarmos em conta o que foi exposto sobre o poder normativo ‘irresistível’
conferido à ‘Instituição’, e observarmos as práticas que hoje são desenvolvidas mais
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amiúde no interior das unidades universitárias, vamos perceber que as atividades e funções que se apresentam sob a aura da “produção de conhecimento”, na forma de pesquisas, estudos e inovação, vêm ganhando força e protagonismo no ensino superior.
O potencial quantitativo e qualitativo que as pesquisas carregam em sua essência
trazem consigo o prestígio auferido à criatividade e à capacidade intelectual e, em consequência, a possibilidade de obter e/ou ampliar financiamentos dos órgãos de fomentos
oficiais, de empresas privadas, de empresas de parcerias público-privadas, dentre outras
que são traduzidas em verbas de custeios para novas pesquisas, em que são distinguido s
tanto o pesquisador como a Instituição proponente. Com isso, favorecem o desenvolvimento e a ascensão da Instituição e a alça em “status” diferenciados perante outras
instituições superiores. E, nesse sentido, torna-se quase palpável a constante (e, irresistível) pressão institucional para que o corpo docente se envolva na produção de conhecimento(s) novo(s) com base na pesquisa científica, na tentativa e necessidade de
adquirir ou manter o status quo da Instituição.
A Educação Física não ficou fora e nem inerte a estas proposições governamentais e das instituições universitárias. A análise das produções acadêmicas catalogadas
no Banco de Teses e Dissertações do Portal da CAPES, desde o seu início em 1987 até
o ano de 2005, revelam, de uma maneira geral, uma interessante produção no campo da
Educação Física.
Porém, quando nos aprofundamos na análise desses estudos sob a luz da Teoria
das Representações Sociais vamos perceber que a longa dependência e subordinação
dessa área de conhecimentos à área militar, de saúde e higiene e dos desportos deixaram
na Educação Física uma profunda marca impressa.
Podemos constatar essa situação ao analisarmos os títulos das teses e dissertações elaboradas nos Programas de Pós-Graduação em Educação Física nesse período
(pós regime militar).

Os resultados revelam uma significativa produção de trabalhos

direcionados para essas áreas circunvizinhas à Educação Física. Ou seja, as pesquisas
realizadas nessa época apresentam em maior quantidade temas vinculados à área da
saúde e do desporto e a temas mais gerais da Educação Física como política educacional, política desportiva, sociologia do esporte, história, entre outras.
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Os temas direcionados para uma Educação Física destinada à área escolar são
em menor número e fazem, normalmente, referência a esses temas afins e às possibilidades de adaptação desses conteúdos no ensino básico. Os títulos dos estudos que
versam sob a temática destinada à área da Educação Física Escolar foram encontrados,
em maior número, nos Programas de Pós-Graduação em Educação, como veremos na
análise realizada no levantamento realizado neste estudo.
A segmentação a que foi submetida a Educação Física até meados dos anos 80
pelas áreas adjacentes teve o poder de fracionar a formação dos profess ores dessa área,
pela divisão dos seus conteúdos básicos e dissociação desses conteúdos com a área de
conhecimento da Educação Física.
A área de conhecimentos da Educação Física destinados à escola, representada
pela Educação Física Escolar, somente teve uma grande repercussão após o advento do
regime militar, quando surgiram as abordagens pedagógicas nos anos 90. Em virtude
da recentidade da temática e da proposta, além de representar uma nova experiência,
novas possibilidades de emancipação e libertação, essas abordagens vinculavam-se aos
seus autores, cujos anseios eram envidados em divulgar propostas metodológicas em
oposição àquelas que até então eram a base da formação dos professores de Educação
Física. Essas abordagens preocupavam-se em fazer críticas ao ensino tradicional 27, porém não se preocuparam em firmar um campo de conhecimentos específicos para ser
ensinado nas escolas, uma Educação Física Escolar.
Podemos dizer que a produção desses novos conhecimentos estimulados pela
valorização da pesquisa científica institucional, pode ter provocado algumas situações
de desequilíbrio no corpo de professores de Educação Física no ensino superior, ao
causar instabilidade e desalinhamento nos princípios básicos de ensino, pesquisa e extensão, nos quais se assenta a Instituição Universidade e, esse fato ainda pode estar
ocorrendo nos dias atuais.
Pensando nesse desequilíbrio, quando o analisamos sob a luz da abordagem estrutural da Teoria do Núcleo Central criado por Abric em 1976 e complementado pelos
estudos desenvolvidos por Flament em 1987, podemos inferir que as Representações
Sociais do docente de Educação Física universitário e seu coletivo (corpo de professores) podem estar sendo alvo de confrontos e enfrentamentos, ou seja, o espaço onde até

27

Ver nota de rodapé nº 19
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pouco tempo valorizava o ‘ensino’ (enquanto princípio básico), pode estar discutindo
hoje, de forma veemente, as questões relativas à pesquisa e inovações provocados pelas
novas tecnologias.
Com isso, os referenciais do docente universitário como agente de ensino de
qualidade, aí incluídos os docentes da Educação Física, terão de ser reposicionados
perante os novos cenários e desafios que essas inovações interpõem, para fazer surgir
um novo docente com um novo perfil para dar conta das pretensões da Institu ição. As
características representacionais de uma cultura e de um espaço de pertença com base
no ensino não mais atendem aos apelos políticos-educacionais nem a uma nova concepção sobre o “ser professor” na docência universitária.

Vem sendo requerido u m

novo docente tendo por premissa a capacitação na produção e consumo da pesquisa,
base do conhecimento científico e/ou o conhecimento gerado pela pesquisa científica,
o docente pesquisador.
Essa nova configuração ‘sócio – política – educacional’ adotada para o ensino
superior, exigiu do docente de Educação Física uma capacitação de excelência na produção de “pesquisa” em um espaço que durante muito tempo primava pelo “ensino”,
provocou desequilíbrio nessa área, no interior da Universidade, e trouxe consigo uma
fase difícil para esse segmento docente que, por ocupar-se com maior ênfase ao ensino,
ressentiu-se de campos específicos na área da Educação Física, para desenvolver seus
estudos e pesquisas nessas instituições, principalmente no campo da Educação Fí sica
Escolar.
Dubar (2000-2009) descreve esse momento como “crise”, como uma “ruptura do
equilíbrio entre os diversos componentes (segmentos universitários)” (p. 20) (destaque
nosso) que, neste caso, apresenta-se como uma “crise das identidades profissionais” e
provoca a desestabilização entre os elementos estruturantes das atividades desenvolvidas pela universidade, obrigando o docente, principalmente aqueles com maior tempo
de pertencimento à Instituição Universitária, a se reinventar, para assumir nov as culturas, novas pertenças e novas práticas.
Para entendermos todo esse processo e a razão de a Instituição Universidade
hoje se encontrar em “crise”, é interessante analisarmos brevemente como Serge Moscovici desenvolveu suas ideias.

Ao retomar os estudos de Émile Durkheim

(1983/1858-1917) sobre as “representações coletivas”, podemos imaginar que tenha
sido esse autor o primeiro a afirmar e sustentar a influência do pensamento social sobre
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o pensamento e conduta do indivíduo, ou seja, “[...] a vida social é a condição de todo
pensamento organizado – e também a recíproca –, sua atitude não provoca objeções”
(DURKHEIM, op.cit. In MOSCOVICI, 2012/1961, p. 40).
Contudo, algumas outras razões podem ter levado Moscovici a buscar apoio para
seus conhecimentos nas ideias de Durkheim. Uma delas, importante para Durkheim
(1895-2001) 28 no final do século XIX, foi a forma pensada por ele para coletar os dados
de seus estudos, ou seja, os estudos desenvolvidos na Faculdade de Letras de Bordéus
indicaram a necessidade de uma abordagem mais específica e mais aprofundada dos
problemas. Para ele, essa dimensão pretendida só poderia ser obtida por uma nova
forma de estudar as questões problematizadas – um método mais definido e mais adaptado às particularidades dos fenômenos sociais.
Nas palavras de Moscovici (21012/1961), um método onde os ‘fatos sociais’ pudessem ser tratados “cientificamente, sem nada lhes tirar dos seus caracteres específicos” (p. 150), onde “um fato social 29 só pode ser explicado por outro fato social [e que]
esse tipo de explicação é possível, situando no meio social interno o motor principal
da evolução coletiva”30.
Por essa razão, Durkheim elegeu que, para melhor compreender a natureza dos
fatos a serem estudados, “torna-se necessário sair das generalidades e entrar no pormenor dos fatos. Desse modo, à medida que se for especializando, [...] fornecerá materiais mais originais à reflexão filosófica” (DURKHEIM, op.cit, p. 148).
Outro fato que pode ter contribuído a favor de Durkheim nessa compo sição, foi
que, apesar de sociólogo, ao opor questões como “individual e coletivo”, “pessoa e sociedade”, “estável e instável”, reconheceu em um dado momento que existem vinculações diferenciadas entre as representações coletivas e as representações indi viduais,
entre o social e o psicológico, onde o papel de entidade social é assumido pelo coletivo,
enquanto atributos psicológicos têm correspondência no individual, ou seja, a represen-
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DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo. Editora Martin
Claret, 2001.
29
“Fato Social”: “é toda maneira de fazer, fixada ou não, susceptível de exercer sobre o indivíduo uma coerção
exterior: ou então, que é geral no âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo uma existência própria,
independente das suas manifestações individuais” (DURKHEIM, op.cit, p. 40). Ou, “consideramos que consistem em maneiras de fazer ou pensar, reconhecíveis pelas particularidades de serem susceptíveis de exercer influência coercitiva sobre consciências particulares” (p. 24)
30
Ibidem, p. 150.
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tação individual assume uma posição no campo psíquico e a representaçã o coletiva encampa o aspecto da sociedade e, por essa razão, acaba por determinar as ações individuais. Também questiona essas representações, expostas em um continuum
[...] não acabarão por se assemelhar pelo fato de ambas serem representações; e se, devido a essas semelhanças, certas leis abstratas não
seriam comuns aos dois reinos (o Psicológico e o Sociológico) [admitindo] a possibilidade de uma psicologia inteiramente formal que seria
uma espécie de terreno comum a psicologia individual e à sociolo gia;
(DURKHEIM, 1985-2001, p. 22). (Destaque nosso)

Essas razões podem ter sido algumas das motivações de Serge Moscovici (Psicólogo) ter analisado mais profundamente a obra de Durkheim e nele ter estruturado
as bases de sua teoria.
A razão da digressão de MOSCOVICI (1988) pode repousar na estrutura autoritária e coercitiva, na qual a proposta de Durkheim foi concebida, em que normas e
regras pré-estabelecidas pela coletividade deveriam ser aceitas pelos seus membros
sem restrições, de forma tácita, sem qualquer intervenção, levando-os à internalização
e obediência, de modo que essas representações se tornassem homogêneas e hegemônicas para aquele grupo ou sociedade.
Essa posição não correspondia aos anseios de Moscovici, para quem as Representações deveriam ir além, deveriam se “transformar [...] numa ponte entre os mundos
individual e social e liga-la à visão de uma sociedade em mudança” (MOSCOVICI,
1988, p. 220) ou seja, as Representações deveriam trazer em seu seio uma entidade
social maior que a soma das consciências individuais e ainda, que elas deveriam trazer
as contribuições geradas pelas diversidades de seus membros em sua ação dentro do
grupo. Propondo um fecho no pensamento de Moscovici, sobre a questão de a representação ser uma totalidade estruturada, Campos, Chamon & Guareschi (2014), declaram: “os sujeitos, coletivamente, constroem a realidade social” (p. 11).
A partir dessas considerações, as propostas de Moscovici com a Teoria das Representações Sociais (TRS), tendo por base a comunicação e o discurso, por serem ações
que afetam nosso modo de pensar, estimulariam o pensamento cotidiano, o conhecimento humano comum, o senso comum que demandaria na geração de novos conteúdos
que seriam cooptados ou não pelo grupo para se tornar ou não parte do todo, ou seja, as
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Representações Sociais ao operarem por meio da comunicação e da ação teriam por função a coerção ou a coesão de um grupo, porque, segundo o autor, “[...] o homem as
produz (representações) menos por um processo de raciocínio e de tratamento de informações do que por um processo de comunicação e de ação sobre os outros e sobre o
mundo”. (MOSCOVICI, 2013/1984, p. 190)
Se pensarmos novamente na Universidade, agora na perspectiva moscoviciana,
entenderemos que ela opera a partir da comunicação e assume o papel do coletivo de
definir e circunscrever as condutas individuais dos docentes em sua tarefa de orientação e indução para a ação.

Com isso, a função de coerção ou de coesão do grupo

estaria calcada em “uma estrutura e uma tradição” j á existente antes mesmo da criação
oficial da Universidade no Brasil. Isso confere a essa Instituição uma “força irresistível” e, por essa razão, “decreta o que deve ser pensado”, o que leva os profissionais
docentes a fazerem o que fazem (busca do conhecimento) e indicam os meios de como
devem fazê-lo (suas práticas), não só em sua vida profissional, mas também em suas
ações e práticas sociais; mais precisamente, ao regular as regras do pensamento acadêmico, a Universidade orienta o pensamento sócio-político-educacional de seus professores.
Mesmo que haja conflito nesse embate, a entidade coletiva que a Universidade
representa oferece aos docentes não só a sensação, mas também o sentimento de pertencimento, sentimento esse que confere aos docentes signific ação e identidade. Portanto, isso pode ser um bom argumento para que as normas e procedimentos por ela
propostos devam ser aceitos.
Portanto, quando analisamos a correlação de força que opera no âmbito da instituição universitária, sabemos que para esse ‘sentimento de pertencimento’ existe a cumplicidade do seu corpo docente, ora em torno da coerção, ora voltado para a coesão, o
que nos leva a refletir, de um lado, sobre como esse embate se desenvolve entre as questões legais e as atividades normatizadas e normalizadas pela instituição, e de outro, sobre
as representações que os docentes possuem do que deva ser um professor universitário.
O primeiro, por representar a legalidade, torna-se um fenômeno ou ação a ser cumprida,
portanto, sujeito à coerção. O segundo, por ser parte de ações coletivas que se entremeiam no cotidiano das práticas universitárias, recebem o beneplácito do corporativo e
essas representações tendem a ser admitidas como ações consensuais.
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Voltando à questão da priorização da produção científica e inovação no campo
da Educação Física na Universidade, trazemos à baila uma linha de estudos desenvolvida por Moscovici (s/d) 31 na qual ele declara que os conhecimentos adquiridos em
espaços laboratoriais e artificiais originados das pesquisas científicas rigorosamente
planejadas e sistematizadas, não atendem às necessidades do homem moderno.
Então, Moscovici ao indicar que os estudos de Representações Sociais têm como
base de apoio o senso comum, dentro dos limites que o caracterizam como su a inocência, suas técnicas, suas ilusões e percepções, referenda e firma que essa forma de
perceber a realidade adquire consistência por terem a mesma origem dos “ processos
lógicos, [onde] os métodos práticos, a polifonia dos seres meio -pensamentos, meioreais que constituem a evidência dos sentidos ou da razão” (MOSCOVICI, 1961/1978,
p. 22) e dão liberdade e possibilitam a proliferação dos alicerces do conhecimento,
para daí serem destilados nos alambiques da ciência e da filosofia.
Porém, Moscovici (op.cit.), nos informa que nos tempos atuais essa situação
encontra-se invertida, ou seja, “a ciência inventa e propõe a maior parte dos objetos,
dos conceitos, das analogias e das formas lógicas que utilizamos para responder às
operações econômicas, políticas e intelectuais” (p. 22).
Apesar desse pensamento não se traduzir em crítica à ciência da época, pensando na formação dos professores nos cursos de licenciatura em Educação Física, os
estudos nessa área não contemplam o que Moscovici (op.cit) considera esse ncial, ou
seja, estudos destinados a analisar como os sujeitos se adaptam aos espaços físicos em
suas práticas culturais, sociais e pedagógicas, em um lugar comum que os rodeia e os
circunda, neste caso, representado pela escola, pelo espaço escolar.
Ou seja, o conhecimento pré-científico é a base para os estudos destinados a
entender como os estudantes da Educação Básica pensam e agem para resolver as diversas questões que os preocupam, os acolhem e os amoldam em sua história de vida
iniciada com seu nascimento e que transcorre pelo espaço escolar (e pela educação
física aí presente). Conhecimentos e experiência de vida acompanham seus sentimentos, seus humores e seus amores.
Essa parece ser a questão crucial que encontramos hoje nos cursos de formação
de professores, os conhecimentos e práticas consolidados na área são postos à baila de
31

MOSCOVICI, Serge. Sobre Representações Sociais. École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Paris. Laccos.
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forma segmentada e descontextualizadas do conjunto de conhecimentos necessários à
formação e sem maiores preocupações como os sujeitos alvos do processo de ensino e
aprendizagem em suas adaptações, tanto nos espaços físicos, como em suas práticas
culturais, sociais e pedagógicas, ao não levar em consideração os ensinamentos de
Tardif (2002) quando aponta para os muitos outros saberes necessários à formação do
professor, saberes que englobam competências, habilidades e atitudes relacionados com a
trajetória de vida desses sujeitos-mestres, tais como os saberes pessoais, representado por sua
formação escolar anterior, ou o dos livros e ainda, aqueles saberes que representam os saberes
das experiências vividas na escola e fora dela.
Isso dá a dimensão da necessidade de o campo da Educação Física Escolar criar
um campo de conhecimento específico para uma educação física que possa explicar os
“porquês” dos atores sociais que gravitam em torno dessa área de conhecimentos da
Educação Física (os professores, os estudantes, os gestores e funcionários, etc.) “ fazerem o que fazem (conhecimentos) e como o fazem (práticas) no cotidiano da escola”.
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2.2. As Representações Sociais e as Abordagens ou modelos Sociogenético, Sociodinâmico e Estrutural
A Teoria das Representações Sociais é uma teoria do senso comum, razão pela
qual busca desvendar os mecanismos utilizados pelos sujeitos (cada um de nós), para
entender o significado das ações, eventos, comportamentos e situações que ocorrem
em nosso entorno numa tentativa de acomodá-los ao nosso próprio mundo de conhecimentos e práticas.
Segundo Moscovici (1961) 32 “o surgimento de uma representação social sempre
coincide com o aparecimento de uma situação sem precedentes, um fenômeno desconhecido ou um evento incomum”. Essa situação, quando houver precariedade de informações disponíveis, provoca a necessidade de explicações, e isso fará com que indivíduos e/ou grupos busquem compor, em cada um dos diferentes grupos de seu relacionamento, um repertório de conhecimentos (mesmo que fragmentados) que possa proporcionar esclarecimentos que possibilite o clareamento do objeto e com isso, facilite
sua assimilação.
Os fragmentos coletados por essa diligência serão classificados, analisados e
adaptados ao mundo real e concreto onde vivem, em busca de uma explicação possível
para o fenômeno, que continuará sua trajetória de busca e informações até que os indivíduos e/ou os grupos se sintam satisfeitos com os dados obtidos e, com isso, tenham
possibilidade de uma ‘explicação possível do fato’.
Situações como essa, que exigem decisões ou explicações sobre fatos e/ou acontecimentos estão frequentemente em nosso cotidiano, tanto no aspecto social como no
profissional. Na maior parte das vezes, para fazermos frente a essas situações, basta
emitirmos uma opinião com base em nossa experiência ou conhecimento (senso comum) presente em nossa vida desde o nosso nascimento pela instituição familiar (pai,
mãe, irmãos, empregada, etc.).

Posteriormente, outras instituições (escola, religião,

mídia, etc.) irão nos ensinar a ver o mundo a partir dessas informações, ou seja, amoldado com conhecimentos e informações originados dentro dos limites que caracterizam
o senso comum, com toda sua inocência e suas técnicas, suas ilusões e percepções,
baseadas nas técnicas lógicas que utiliza. (MOSCOVICI, 1961/2012, p. 22).
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In ABRIC et al., 2012, p.6
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Na verdade, nesse percurso de construção e aquisição, nos vemos conectados a
inúmeras fontes de informação inter-relacionais, constituídas por inúmeros grupos e
pessoas que circulam em diferentes realidades específicas e concretas. E, em cada uma
dessas realidades e com a multiplicidade de grupos sociais, “adquirimos e transmitimos
conhecimentos, crenças e valores que nos permitem compartilhar uma concepção comum das coisas e dos outros”.
Abric (2001, p.12), ao nos oferecer seu olhar sobre o senso comum, afirma que
a realidade objetiva, a priori, não existe, ela é apropriada por um indivíduo ou grupo,
reconstruída em seu sistema cognitivo e ambientada de acordo com seus valores. Por
sua vez, essa integração depende de sua história e do contexto social e ideológico que
o circunda, portanto, uma “realidade representada”.
Essa forma de olhar de Abric (op.cit) permitiu que ele definisse a representação
social como uma “visão funcional do mundo” que, por sua vez, confere ao sujeito/indivíduo ou ao grupo um sentido para suas condutas e entendimento da realidade
“[...]mediante seu próprio sistema de referência e adaptar e definir
desse modo, um lugar para si [...] pois funciona como um sistema de
interpretação da realidade e rege as relações dos indivíduos com seu
entorno físico e social, já que determinará seus comportamentos e suas
práticas”. (ABRIC, 2001, p. 13)

Na mesma linha de pensamento de Abric (op.cit) vamos encontrar o seguinte
resumo sobre essa questão: “[é um] ‘sistemas de opinião, conhecimentos e crenças’
particulares a uma cultura, a uma categoria social ou a um grupo, com relação aos
objetos, no ambiente social”. (RATEAU et al., 2012, p.6) 33
Em decorrência da flexibilização conceitual e metodológica permitida pela Teoria
das Representações Sociais, na qual há valorização do senso comum e do conhecimento
humano comum no seu cotidiano e, considerando a carência de metodologias mais consistentes para analisar o cotidiano dos sujeitos, essa Teoria desde sua criação por Moscovici e no decorrer de seu desenvolvimento até os anos 80, foi alvo de muito crítica.
Em razão disso, um grupo (time) de pesquisadores da Universidade de Aix em
Provence saiu a campo para responder a essas críticas. Liderados por Abric e Flame nt,
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colocaram como ponto de partida para seus estudos, a necessidade de a teoria das Representações Sociais ser concebida como “estrutura cognitiva”, em virtude de existir
elementos com papéis específicos a desempenhar. Outro ponto de discussão caminhav a
em sentido contrário da corrente existente que tinha por base, os estudos sobre atitudes
na ‘avaliação dos objetos sociais’. Esse Grupo da Universidade de Aix-en-Provence propunha analisar esses ‘objetos sociais’ pelo seu significado e não apenas pelos seus valores,
pois para eles, a representação é quem define o objeto da atitude. Baseada nesses argumentos foi proposta uma teoria que contabilizaria ambos os objetos de discussão: “a estrutura e a dinâmica da representação social”. (RATEAU et al., 2012, p. 11-12).
Porém, a proposta da Teoria da Representação Social nunca percorreu uma trajetória sem obstáculos e, dentre os estudos que a aprimoraram, foram desenvolvidas três
linhas de abordagem: uma que esmiuçou o papel regulatório das representações nas interações sociais reais; outra que analisa o impacto das relações sociais na elaboração das
representações sociais; e, uma terceira linha de estudos que leva em conta as dinâmicas
representacionais e suas características estruturais ligadas a condutas soc iais.
Portanto, dentre as formas ou abordagens de estudos que a Teoria das Representações Sociais utiliza na elaboração de seus estudos e pesquisas, podemos citar a
‘abordagem ou modelo sociogenético’, proposto pelo próprio Moscovici (1961/2012),
que preconiza, conforme já foi dito, que a origem de uma representação se manifesta
quando ocorre uma ‘situação sem precedente ou um fenômeno ou evento incomum’,
que pela precariedade de informações (pelo ineditismo e falta de precedência), provocam a necessidade de um intenso trabalho cognitivo, de debates e comunicações interpessoais.

Essa vigorosa atividade que esse fato novo (inusitado) provoca, advindo

das diferentes formas através das quais esse objeto é recebido e trata do nos grupos e
nos indivíduos vai gerar inúmeras informações e diferenciados enfoques na individualidade. Porém, essas informações não são isentas das expectativas do coletivo que as
mediam e as orientam, de modo que o objeto em destaque possa ser melhor entendido
e analisado, para que, uma vez compreendido, possa ser assimilado e/ou descartado.
E, é essa conjunção de fatores que Moscovici acredita ser a mola propulsora
para o surgimento gradual e espontâneo das Representações Sociais.

Para sua con-

cretização, o autor destacou dois poderosos processos: a objetivação e a ancoragem.
O primeiro, a objetivação, ocorre em primeira instância quando o objeto “estranho” é simplificado e transformado em algo compreensível através da sua separação
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em campo e rearranjado em seus aspectos culturais e normativos, de forma que possam
ser apropriados por grupos e indivíduos. A essa reorganização em elementos básicos
e mais concretos, Moscovici denominou de Núcleo Figurativo. Nessa condição, o objeto vai propiciar maiores possibilidades de ser “naturalizado” e, portanto, de ser aceito
pelo ‘corpo social’ (grupo ou sociedade), pois por desfazer-se de sua subjetividade e
abstração e, assim, transformando-se em elementos observáveis e concretos.
O segundo, a ancoragem, segundo Moscovici, completa o processo de objetivação. Ao ser assimilado em formas já conhecidas e familiares, a tendência é identificar
o objeto através de uma rede de significados onde será localizado e nomeado e, desse
modo, integrado a um sistema de normas e valores preexistentes.
Apesar desses procedimentos serem apresentados de forma aligeirada e simplificada, a aceitação do novo não ocorre de forma simples, pois a apresentação do novo
será contraditada pelo velho que tende a apresentar resistências que irão reativar nesse
processo, estruturas conhecidas e habituais, cujo objetivo final será o de incorporar ou
rejeitar o novo, ao sistema de significados e valores daquele grupo.
Essa abordagem tem como principal e iniciadora desse procedimento de pesquisa, Denise Jodelet (1989) e tem como enfoque metodológico “o estudo descritivo
das Representações Sociais como sistemas de significados que expressam as relações
que os indivíduos e grupo têm com seus ambientes” (RATEAU, et ali, 2012, p.8).
Como principais métodos dessa estrutura metodológica, podemos citar as análises chamadas monográficas e qualitativas (técnicas etnográficas, investigações sociológicas, análise histórica, entrevista em profundidade, grupos focais, análise do discurso, técnicas de associação verbal, etc.)
Outra abordagem ou modelo que auxiliou na compreensão da Teoria das Representações Sociais, foram os estudos de Willem Doise, que propôs o ‘modelo sociodinâmico’, o qual dá a conhecer que as representações “só podem ser contempladas na
dinâmica social que, por meio da comunicação, coloca os atores sociais em situações
interativas” (RATEAU et al., 2012, p. 9), ou seja, as tomadas de posição dos sujeitos,
para Doise (2002), exige negociações com o outro, com os indivíduos ou grupos de
forma consciente, de modo que mais elementos e estímulos, permitam a construção de
“[...] uma psicologia societal imbricando o estudo dos sistemas cognitivos no nível dos
indivíduos no estudo dos sistemas relacionais e societais” (p. 30). Tais ideias trazem
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de volta o processo de ancoragem proposto por Moscovici, porém, acrescentam à questão da ancoragem as posições tomadas que “dependem também das situações nas quais
são produzidas” (RATEAU et al., op.cit., p. 9), nesse aspecto reside a divergência com
a ‘abordagem sociogenética’ proposta por Moscovici.
Uma terceira abordagem ou modelo que analisamos em nosso estudo é a ‘ abordagem estrutural’ proposta por Abric, Jean-Claude e Flament, Claude, que nos apresentaram a Teoria do Núcleo Central, em que se consideram elementos sociocognitivos
elencados em um design estrutural onde a “... imagem completa dos elementos cognitivos
que compõem uma representação, determinados elementos desempenham um papel diferente de outros”. (RATEAU et al, 2012, p.8). Esses elementos diferenciados, ocupam
uma posição central na estrutura da representação e, por essa razão, Abric os nomeou de
‘núcleo central’.
Para constituir a Teoria do Núcleo Central, Abric (1994/2001) retomou os estudos de Moscovici (1961/2012) sobre o “núcleo figurativo” e ampliou sua proposta para
além da questão sociogenética. A proposta de Abric considera que o “núcleo central ”
ou “núcleo estruturante” corresponde a entender a representação como uma estrutura
central, ou como o próprio nome, um ‘núcleo’ que o autor destaca como “[...] o elemento mais estável da representação, o que garante a perenidade em contextos variáveis e evolutivos” (ABRIC, 2001, p.21), e pode ser constituído de um ou de vários
elementos que estruturam a representação e lhes outorga valor e significado; e mais,
esse(s) elemento(s) apresenta(m)-se mais resistente(s) a mudanças.
Entretanto, Abric (1994/2001) ao desenvolver a teoria do “Núcleo Central” deixou
antever que o conceito ‘núcleo estrutural’ induz a presença de outros elementos que vão
orbitar em torno desse núcleo para compor o espaço da representação. A esses elementos
Abric (op.cit) denominou em seus estudos como “elementos periféricos” e foram, em suas
palavras, são os elementos que “...constituem a essência do conteúdo da representação,
seu lado mais acessível, porém também o mais vivo e concreto ”. (ABRIC, op.cit, p. 23)
Todavia, o termo periférico 34 cunhado por Abric, durante algum tempo, causou
uma ideia errônea sobre o caráter essencial desse sistema na Teoria de Núcleo Central.

34

Periférico – dicionárioaurelio.com: situado na periferia; que fica à margem; sinônimos.com: marginal, limítrofe.
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Essa essencialidade do sistema periférico requerida pela abordagem estrutural só se concretizou com os trabalhos realizados por Flament (1987, 1989, 1994a, 1994b) que deu luz
e colaborou “para a compreensão da importância desse sistema no funcionamento da
representação” (CAMPOS, op.cit, p. 25). E, para não pairar dúvidas sobre a importância
desse sistema, o próprio Abric (1994/2001) o considerou como sendo a “essência do conteúdo da representação”. Já Flament (1994a), o descreveu como “anteparo para neutralizar o ataque para evitar alterações bruscas que possam alterar a própria representação”, ou ainda, dimensionando a importância desse sistema na fundamentação dessa Teoria: “[...] é dentro da periferia que se vive uma representação social no cotidiano”
(CAMPOS, 2003, p.23, apud CAMPOS e LOUREIRO, 2003).
De acordo com o exposto, podemos então inferir que essas abordagens provêm
das expectativas e perspectivas de seus autores e seguidores em relação a os objetos de
estudo, ou dizendo de outra forma, existe mais consenso do que dissenso entre as abordagens, dependendo do enfoque do pesquisador.

Essa diversidade de orientação re-

pousa na indefinição que Moscovici manteve em sua proposta de Teoria das Rep resentações Sociais; portanto, não seria incorreto considerar essas abordagens como modelos metodológicos complementares.
Segundo essa afirmação, e pensando que a origem de uma representação se manifesta quando ocorre uma ‘situação sem precedente ou um fenômeno ou evento incomum’, que provocam a necessidade de um intenso debate e comunicações interpessoais
em torno do objeto, mas, sempre mediadas e orientadas pelas expectativas do coletivo,
em torno de sua aceitação ou não (consensual) podemos inferir que a s abordagens ou
tendências metodológicas adotadas pela Educação Física desde sua origem até os anos
70/80, foram internalizadas e aceitas pelos professores e professoras dessa disciplina
e como tal, retransmitidas e reiteradamente acolhidas e reconhecidas como um fato
aceito e adotado pelo ‘corpo social’ (grupo) formado pelo corpo de profissionais de
Educação Física.
Se pensarmos que tanto Moscovici (1961/2012), desde a concepção da Teoria
das Representações Sociais, como Abric (1994/2001), posteriormente, admitiram a
existência de elementos que desempenham diferentes papeis em relação a outros, dentro
de uma mesma Representação Social, a que denominaram, respectivamente de Núcleo
Figurativo e de Núcleo Central ou Estruturante, nos indica a necessidade de apreen-
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dermos duas noções dentro dessa Teoria: a primeira é que as representações são construções sociocognitivas “estruturadas, organizadas e hierarquizadas”. Podemos observar essas construções nas funções que o profissional docente desempenha em suas
ações no Ensino Superior, tais como aulas, projetos (pesquisa e extensão), orientações
acadêmicas, reuniões, etc.
Estas são movidas por uma determinada concepção de Educação Física aceita
pelo grupo (comunidade da Educação Física) e incorporada pelos indivíduos (professores de Educação Física) em seu sistema de valores e atitudes. Todas essas atividades,
entre outras, se apresentam como construções sociocognitivas que são estruturadas e
organizadas dentro de uma lógica organizacional de cunho acadêmic o, que tem por
base a área da Educação Física Escolar. Nos parece óbvio que existem algumas práticas com maior prioridade que outras, portanto, essas construções estão sujeitas a hierarquização.
Isso significa dizer que as construções realizadas no espaço onde os sujeitos
atuam (campo de estudo – Ensino Superior/Licenciatura/Educação Física) estão submetidas a uma dupla lógica, sendo uma delas a lógica cognitiva submetida à influência
da linguagem/discurso e a outra, a do contexto social.
A segunda noção refere-se ao conhecimento que cada um acumulou em suas
‘histórias de vida’ em sua vertente ‘narrativas profissionais’ o que permite que a representação possa ser analisada sob a forma de formação acadêmica individual através
das quais podemos estabelecer relações entre os elementos constitutivos de cada narrativa para realizarmos análises comparativas que nos levem à compreensão dos processos de transformação ou não que possam ter atingido as representações (CAMPOS,
2003).
Portanto, de acordo com o exposto, fica explicita a necessidade de se escolher
uma metodologia que permita que os relatos de histórias de vida/narrativas profissionais, sejam passíveis de tratamento que “permitem a atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam mascarados nas produções discursivas” (ABRIC, 1994, p.
66, apud SÁ, 1998, p. 92).

Para isso, Sá (1998) indica como ideal nessa coleta, que

os próprios sujeitos “informem como os elementos cognitivos [...] se estruturam na sua
representação” de forma a possibilitar uma articulação entre os diferentes métodos utilizados, que segundo apresentam “uma importante interpenetração entre elas” (p. 81)
para que possamos entender como os docentes que atuam nos cursos de licenciatura,
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em especial, os da Educação Física, desenvolvem suas práticas sócio educacionais de
ensino e aprendizagem, no decorrer de sua trajetória profissional de professor do Ensino Superior, tendo em vista os interesses e necessidades da Instituição Universitária.
Pensando, mais uma vez, no objeto de nosso estudo, vamos perceber que a multiplicidade de elementos que compõe o universo da Educação Superior e neste estudo,
o campo da Educação Física Escolar, necessita ser analisada para conhecermos quais
os conhecimentos e as práticas que os sujeitos deste estudo valoram em sua atividade
docente, para podermos estabelecer quais são as atividades e/ou práticas que ocupam o
objeto das práticas desses docentes.
Nesse sentido, se pensarmos nas funções de ‘criação e transformação – genética
e de organização’ que os elementos centrais (Núcleo Figurativo ou Núcleo Central)
exercem, torna-se importante conhecermos e entendermos como eles são ativados e
como ocorre a dinâmica dessa situação, pois, segundo Abric (in CAMPOS, 2003) “ as
situações com forte finalidade operatória ativam prioritariamente os elementos fortemente funcionais; as situações com forte carga ideológica ou socioafetiva ativam os
elementos marcadamente normativos” (p. 24).
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2.3. Representações Sociais e Histórias De Vida – Trajetórias Profissionais
O aparente prosaísmo da vida real é bem mais interessante do que
parece. Lembrei-me que se anotasse (sic), diariamente, com lealdade
e sinceridade, os fatos de minha vida como quem escreve apenas para
si mesmo e não para o público, teria aí um largo repositório de fatos
a examinar e uma lição contínua de experiência a consultar . (Getúlio
Vargas, Diários, 03/10/1930). 35 (Grifo nosso)

Narrativas de histórias de vida de professores trazem à luz memórias de suas
trajetórias profissionais que contam e recontam histórias de sua “prática social”,
tecidas na interação de sujeitos que se identificam uns com outros em seu campo sócio
profissional e aí constroem e reconstroem culturas, conhecimentos e vidas, em um
processo que Dubar (2000/2009, p. 118) denominou de “identidade profissional”, por
serem formas socialmente reconhecidas dos indivíduos se identificarem uns com
outros no campo de trabalho e do emprego. Essa prática indica e dimensiona para
Bragança (2012) a importância dessa abordagem metodológica como caminho para as
ciências humanas e sociais e, acaba por expor “[...] o desafio de trabalhar fora do
quadro lógico-formal e positivista [...] aberta à incorporação da subjetividade como
elemento fundamental da constituição epistemológica do saber [...]” (p.38)
Ou seja, a utilização metodológica desse referencial teórico de pesquisa
circunscreve a “compreensão do próprio sentido de vida e da história pessoal e
coletiva [...] nas práticas sociais amplas como movimento humano” (BRAGANÇA,
2012, p. 38).
Portanto, é uma metodologia que nos coloca no centro de uma subjetividade
reflexiva que se edifica e se desenvolve pelas relações com o outro em um processo
no qual o “ser sujeito é capaz de construir, ao longo de toda sua vida, relações de
reconhecimento mútuo” (DUBAR, 2000/2009, p. 260) no duplo papel de ator e autor
de sua história, por intermédio do qual podemos apreender as representações
construídas e reconstruídas pela experiência que conceberam o passado e articularam
o presente.
As trajetórias individuais de professores tecidas no percurso experiencial do
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VARGAS, Getúlio. História e seus afins - Getúlio Vargas 23-julho-2008 - Diário de Getúlio Vargas do dia 03 de outubro de 1930. Disponível em http://historiaeseusafins.blogspot.com.br/. Acesso
em Novembro de 2015.
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trabalho por eles vividos nos contextos socioeducativos das instituições escolares é o
espaço onde as conectividades entre os sujeitos-atores formatam as representações.
Esse também é o espaço onde as “trajetórias profissionais” se manifestam como
movimento do sujeito para dar sentido à sua vida e à sua história. Portanto, esses
relatos constituem lócus privilegiado para compreender os processos sociais,
profissionais e históricos que perpassaram sua trajetória de vida.
Por conseguinte, a trajetória profissional na história de vida do professor,
quando colocada no centro de um processo de investigação, permite a apreensão do
movimento de interação do sujeito em seu ambiente sócio profissional e, por ser
narrada na perspectiva do olhar de quem está construindo essa história, a utilização da
narrativa tem o poder e favorece a descrição do seu percurso de vida e profissão
enquanto metodologia de trabalho científico.
Essas narrativas, por terem por base as aprendizagens resultantes da
interconectividade do sujeito-ator em diferentes grupos e contextos sociais, se
inscrevem em uma construção social e coletiva, a qual o sujeito veicula sentimentos e
condutas expondo padrões identificados no seu grupo de pertença ou ao seu grupo
profissional. No caso dos professores, esses ‘padrões’ são particularmente importantes
porque seus membros estão sujeitos às mesmas normas que balizam suas práticas e
partilham valores semelhantes. Esses padrões de sentimentos e condutas, bal izados
por normas funcionais e de conduta, permitem, segundo Dubar, compreender como
esses docentes “[...] lidam com a mudança das instituições, de suas regras, de seu
funcionamento e de seus agentes. ” (2000/2009, p. 258)
Logo, esse é um espaço de mediação que é ao mesmo tempo central e crítico em
um mundo sócio profissional cada vez mais societário (individualizado) na estrutura
das instituições em que “regras e relações de poder [...] não são apenas coerções que
se impõem aos indivíduos, são também, recursos que eles devem aprender a mobilizar
eficazmente. ” (DUBAR, 2000/2009, p. 261)
A aplicação de uma metodologia que nos permite conhecer a trajetória de vida
profissional de diversos sujeitos de um mesmo grupo, mas que, por serem memórias, são
constituídas de narrativas singulares devido a sua base existencial, nos proporcion ou a
conexão com outras experiências “singulares” no espaço coletivo através do qual p udemos
entender como se constroem as histórias individuais que por seu turno, reconstro em a
história do seu grupo de pertença, recriando a realidade de um espaço concreto através da
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subjetividade dos relatos de fatos e atos concernentes à pratica docente.
É nesse percurso interativo das trajetórias profissionais individuais que se dará
forma a conhecimentos e procedimentos ocorridos na área educacional em suas inserções
sociais, podendo assim ser arquitetada a história institucional.

Lembramos que os

conhecimentos adquiridos nas narrativas dessas histórias são construídos e reconstruídos
ao longo de trajetórias coletivas de vida, “os aprendizados mais significativos formam
esquinas, promovem bifurcações, reorientam” (MENEZES, 2007, p. 26)
Desse modo, a narrativa, por ser um recurso que possibilita conhecer essa
coletividade, pelo próprio viés de sua “temporalidade” de vivência na prática social
investigada, torna-se um procedimento metodológico com “status” privilegiado na
investigação das representações sociais. Tomando as palavras de Bragança, falar de
“história de vida” “[...] é falar de movimento ontológico de conhecer, dar sentido às
trajetórias vividas, desejando sempre a construção do futuro” (BRAGANÇA, 2012, p. 49).
A valorização da “história vista de baixo” (BURKE, 1992), ou seja, as histórias
das pessoas comuns trazem de volta as fontes obtidas pelas “evidencias orais, visuais
e estatísticas [em uma articulação] entre prática, metodologia e teoria na produção
do conhecimento histórico” (BRAGANÇA, 2012, p. 43)
A centralidade do sujeito nesse processo de investigação denota sua importância
e pertinência e podemos inferir que não foi sem motivo que Moscovici enfatizou a
importância da historicidade para a apreensão dos processos de formação de
representações, pois, “[...] pessoas e grupos criam representações no decurso da
comunicação e da cooperação [...] e uma vez criadas, contudo, elas adquirem vida
própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem [...]” (MOSCOVICI, 2003, p.41)
Com isso, podemos pensar ser “[...] possível caracterizar um grupo por meio da
análise de suas representações, ou ainda, distinguir um grupo de outro pelo estudo das
representações partilhadas por seus membros” (ALVES-MAZZOTTI, 2015, p. 92).
Se considerarmos as palavras de Moscovici, sobre o fato de que pessoas e grupos
criam representações no seu percurso de sua vida, vamos perceber que as histórias de
vidas (individualmente) e trajetórias profissionais (coletivamente) não são inertes, não
existem só no passado, elas são molas propulsoras para a ação, na busca da
singularidade, no caminho da especialidade, na “apropriação do fértil diálogo possível”
(BRAGANÇA, 2012, p. 50). E, segundo Thompson (1998), citado por Bragança (2012),
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um relato de vida “[...] não deve apenas confortar, deve apresentar um desafio, e uma
compreensão que ajude no sentido de mudança [...]” (p. 49).
Com isso, Jodelet (2005), citada por Alves-Mazzotti (2015), indica que os
sentimentos e condutas vivenciadas nessas narrativas farão emergir novos sentidos que
ajudarão nos processos de objetivação. E mais, ao articular experiências vividas e as
representações de uma dada cultura, propiciará ao grupo mecanismos para interpretar
aquilo que é experimentado pelo sujeito, pois seus discursos são estruturados a partir
de códigos sociais que designam saberes, objetos e sentimentos.
Assim, para Jodelet, “a articulação entre as noções de experiência de vida e
Representações Sociais constituem um terreno fértil a ser explorado [...]” (apud
ALVES-MAZZOTTI,

2015,

p.

85-86).

Essa

proposta

é

complementada

metodologicamente por Bragança (2012) quando considera que o objeto a ser
desvelado nessas histórias é a própria vida, seus percursos e trajetórias, suas
experiências “sui generis” e subjetivas que só podem ser conhecidas a parti r dos
discursos do próprio sujeito.
Bueno (2002), outro autor que trata das questões teóricas e metodológicas relacionadas à abordagens (auto) biográficas, nos revela que os anos 80, colocaram a vida
dos professores, suas carreiras e seus percursos profissionais, em um plano destacado,
que favoreceu a investigação das relações entre história social e história individual por
operar no campo das ciências humanas em relação aos métodos convencionais de investigação, colocando a subjetividade como proposta nuclear e articuladora das novas
formulações de pesquisa.
Ele cita Ferrarotti quando este afirma que “o nosso sistema social encontra-se
(sic) integralmente em cada um dos nossos atos [...] a história deste sistema está contida por inteiro na nossa vida individual” (FERRAROTTI, 1988, p. 26. Apud BUENO,
2002, p.19) e, por essa razão, defende em sua tese principal que “podemos conhecer o
social a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual ”. (Idem, p. 27).
A partir dessa afirmação, Bueno (2002, p.17) aponta para impotência “da suposta neutralidade de seus procedimentos [do] artificialismo da separação sujeitoobjeto e o formalismo das ‘leis’ sociais buscadas pelas investigações ” que desaguaram
na valorização crescente do método biográfico “como opção e alternativa para fazer
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a mediação entre as ações e a estrutura, ou seja, entre a história individual e a história
social” (BUENO, 2002, p. 17)
Dubar (1998) também trata a questão das narrativas de forma similar a Bueno.
Ele considera que
[...] a partir de narrativas de processos identitários individuais, nas
quais o sujeito coloca o próprio percurso em palavras, numa situação
de entrevista, é possível conferir ao discurso biográfico um significado social. (Apud ALVES-MAZZOTTI, 2015, p. 84)

Com isso, Bragança (2012) considerando a diversidade metodológica utilizada
para conhecer as histórias de vida dos participantes, indica que a utilização das
“narrativas de vida e práticas” por enfocar uma ampla dimensão da vida do sujeito em
diferentes fases, focando aspectos relativos a uma prática social da vida de um grupo
de pessoas, fará com que o entrevistado tente organizar sua narrativa para que ele
próprio possa entender as razões pelas quais ele realiza aquela prática social no grupo
em que convive. E, em razão disso, Dubar (2000-2009) nos ensina que “as narrativas
de vida não são apenas materiais para o pesquisador, são também, produções de
sujeitos que se constroem ao se dizerem” (p. 265), ou ainda, segundo Souza (2007), “a
pesquisa narrativa instala um efeito formador e possibilita apreender conhecimentos
específicos sobre trajetórias individuais e coletivas ” (p. 22).
Podemos perceber que um e outro, valorizam em suas explanações a importância
das narrativas como material de pesquisa, entretanto, não podemos deixar de levar em
conta que nessas narrativas estão inscritas outras falas que não foram ditas pelo narrador,
mas estão representadas em suas narrativas, seus atos e práticas em razão da imersão
desses docentes na coletividade de seus pares, os professores.
Devido à singularidade do contexto vivenciado, os professores vão ter suas práticas
orientadas e, até mesmo determinadas, tanto pela conjunção sócio educacional,
representada pelo corpo docente do qual faz parte, como pelas normas e regras
institucionais que envolvem esse espaço no qual a pesquisa narrativa acontece ou se
desenvolve.

Portanto, cabe ao pesquisador, ficar atento às palavras de Dubar (op.cit)

que nos ensina:
A análise das entrevistas biográficas, ferramentas de reconstrução das
identidades narrativas, permite confrontar, numa perspectiva
longitudinal, esses materiais com outros que não a consideração da
singularidade das existências pessoais. (DUBAR, op.cit, p. 264)
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Podemos, portanto, inferir que quando se trata de grupos profissionais, no caso,
professores/docentes, as trajetórias serão construídas coletivamente por estarem
sujeitas a normas, regras, regulamentos e, por que não, por pressão para a ac eitação
coletiva, que lhe dará o sentimento de pertencer a esse grupo. E, nesse sentido, vamos
encontrar em Moscovici (2003) o esclarecimento de como a informação tem o poder
de fazer circular, encontrar, atrair e repelir conhecimentos que possuem a propr iedade
de balizar as práticas, procedimentos e valores. Essa construção, obtida nas histórias
ou trajetórias individuais, vai constituir um conjunto de conhecimentos e
procedimentos que darão forma às histórias individuais, do grupo e da instituição.
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CAPÍTULO III – MÉTODOS PARA O ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Como no Capítulo II descrevemos as formas através das quais as Representações
são elaboradas socialmente e compartilhadas em um determinado conjunto social (JODELET, 1989), então, pela profundidade da subordinação que o campo da Educação
Física percorreu, pode ter instituído uma realidade que apropriada pelos indivíduos
(professores de Educação Física ) ou grupos (coletivo de Professores de EF) pode ter
sido integrada em seu sistema de valores, de acordo com a história vivenciada e do
contexto social e ideológico que os circundou (ABRIC, 2001) e, portanto, parece ter
enraizado em suas práticas docentes, saberes profissionais decorrentes dessa situação,
que foram colocados cotidianamente em suas atividades docentes.
Em vista disso, idealizamos neste estudo, dois (2) procedimentos.
O primeiro: Um levantamento destinado a verificar como se conformou o
“campo de conhecimentos da Educação Física” analisando os títulos das “teses e dissertações” defendidas nos Programas de PósGraduação ‘stricto sensu’ em Educação Física, catalogados no
Banco de Teses e Dissertações do Portal da CAPES. Esse estudo
estendeu-se também às teses e dissertações elaboradas nos Programas de Pós-Graduação em Educação por tratar-se de uma Programa que foi muito utilizado pelos professores de Educação Física no início de sua trajetória acadêmica no Ensino Superior.
O segundo: Um estudo, planejado com o intuito de conhecer a realidade de
Professores Doutores em Educação Física que atuam em um curso
de licenciatura em Educação Física, de instituição universitária
pública, ou seja, estão formando os professores dessa área para
trabalhar em escola do ensino básico. Utilizamos como metodologia de pesquisa, a abordagem teórico-metodológico as “Histórias
de Vida” na vertente “narrativas profissionais”.
3.1. PRIMEIRO PROCEDIMENTO:
3.1.1. TIPO de ESTRATÉGIA – levantamento documental e exploratório realizado no
Portal da CAPES, no seu Banco de Teses e Dissertações. Esse Banco, vem catalogando as teses e dissertações dos Programas de Pós-Graduação desde o ano de 1987.
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Como indicamos em nosso aporte teórico, na época do ingr esso da Educação
Física na Ensino Superior inexistiam ou existiam em um número muito reduzido, programas de pós-graduação na área especifica da Educação Física. Isso fez com que os
profissionais que buscavam qualificação acadêmica procurassem, também, os Programas de Pós-Graduação na área da Educação.
Por essa razão, este estudo analisou 2.576 (dois mil quinhentos e setenta e seis)
títulos das teses e dissertações que foram catalogadas no Banco da CAPES, nas áreas
de Educação Física e da Educação, no período de 1987 até o ano de 2005.
É importante informar que nesse período, esse instrumento (Banco de Dados),
por ser anterior à Plataforma Sucupira, não apresentava qualquer informação além do
autor, o título do trabalho, o nível do estudo – doutorado ou mestrado, o programa e a
instituição de ensino.
a) Programas de Pós-Graduação em Educação Física – Para coletar os resultados
os estudos realizados nos Programas de Pós-Graduação em Educação Física foram
utilizados os seguintes filtros para a busca: período de consulta – foram consultados
os resultados em cada um dos anos de 1987 a 2005; grau acadêmico – doutorado e
mestrado; grande área de conhecimento – Ciências da Saúde; área de conhecimento
– Educação Física; área de avaliação – Educação Física.
b) Programas de Pós-Graduação em Educação – Para coletar os resultados os
estudos realizados nos Programas de Pós-Graduação em Educação foram utilizados os seguintes filtros para a busca: período de consulta – foram consultados os
resultados em cada um dos anos de 1987 a 2005; grau acadêmico – doutorado e
mestrado; grande área de conhecimento – Ciências Humanas; área de conhecimento – Educação; área de avaliação – Educação.
3.1.2. MÉTODO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS – Foram catalogados todos
os títulos encontrados em cada um dos Programas (Educação Física e Educação)
e listados separadamente no aplicativo WORD 2016 do Programa Microsoft Office Professional Plus 2016.
Na busca dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física, todos os 2.028
(dois mil e vinte e oito) títulos encontrados foram listados por tratar-se de Programas
específicos da área.
Nos Programas de Pós-Graduação em Educação, foram utilizados alguns filtros
com “palavras indutoras” para encontrar os temas canalizados para a ‘Educação Física’,
no universo da Educação. Foram levantados 548 (quinhentos e quarenta e oito) títulos.
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Para isso, após a listagem de todos os títulos encontrados na área da Educação
no aplicativo “Word” foi acessada a opção “localizar texto” na “barra de comandos do
aplicativo” onde foram utilizadas as seguintes “palavras indutoras” – educação física; esporte; desporto; dança; recreação; laser; as modalidades esportivas (atletismo, basquete, handebol, futebol, voleibol, judô, natação, esportes aquáticos, hidroginástica e ginástica), tênis de mesa e de campo.
Todos os títulos que continham qualquer dessas palavras foram realocados em
nova listagem, agora como sendo “títulos com temática em Educação Física desenvolvidos nos Programas de Pós-Graduação em Educação.

3.1.2.1 Seleção dos Documentos – Primeira Análise do Material – Após a triagem
inicial para distinção dos títulos canalizados para a Educação Física, as novas listagens
foram submetidas ao primeiro processo de análise para serem definidas como Teses e
Dissertações catalogadas no Portal da CAPES com referência temática destinadas à
área de conhecimentos da Educação Física. Ver o resultado da seleção obtida para ser
submetida à análise exposto no Quadro I a seguir:
QUADRO I – Resultado das Teses e Dissertações catalogadas n o Banco da CAPES
com temática em Educação Física.
Período - 1987 a 2005
EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO

TOTAL

DOUTORADO

MESTRADO

TOTAL

215

1.813

2028

81

467

548

296

2280

2576

3.1.2.2. Seleção dos Estudos para a Segunda Análise dos Dados – com os resultados
do Quadro I, foram produzidas quatro (4) listagens com os títulos das teses e dissertações selecionadas:
1. uma com as teses defendidas nos Programas de Pós -Graduação em Educação Física –
total de 215 títulos;
2. uma com as teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação – total
de 81 títulos;
3. uma com as dissertações defendidas nos Programas de Pós -Graduação em Educação
Física – 1.813 títulos;
4. uma com as dissertações defendidas nos Programas de Pós -Graduação em Educação –
total de 467 títulos;
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As listagens, de per si, foram novamente submetidas no mesmo processo de
análise utilizado para definir as teses e dissertações defendidas nos Programas de Pós graduação em Educação, ou seja, foram listadas no aplicativo “Word” onde foi acessada a opção “localizar texto” na “barra de comandos do aplicativo”.
Como nessa fase da análise o objetivo era descobrir quais estudos foram desenvolvidos com destino para as áreas pedagógicas da Educação Física, ou seja, para a Educação
Física Escolar, os títulos das teses e dissertações foram submetidos às seguintes “palavras
indutoras” – educação física; escola; planejamento; ensino; aprendizagem, avaliação.
Os resultados produziram quadros específicos para cada uma das listagens onde
foram contempladas as teses e dissertações cujos temas destinavam-se à “área pedagógica” ou a “outras áreas afins” que contemplam as questões destinadas ao aprimoramento
da saúde ou os processos de treinamento desportivo tais como a fisiologia do esforço ou
do exercício, a biomecânica dos movimentos humanos, o gesto desportivo específico, as
táticas de jogos, ou então, as questões sociais e culturais do contexto da Educação Física.

3.1.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS – os resultados do Quadro I, foram
produzidas quatro (4) listagens com os títulos das teses e dissertações selecionadas:
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3.1.3.1. QUADROS II E III – Teses de Doutorado Programas de Pós-Graduação áreas
de Educação Física e Educação
QUADRO II – TESES de DOUTORADO

QUADRO III – TESES de DOUTORADO

Defendidas em PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Defendidas em PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

PERÍODO –

ANO

1987 – 2005

Temática Educação Física
Área
Outras Áreas
Pedagógica* 1
Afins*2

PERÍODO –

ANO

TOTAL

1987 – 2005

Temática Educação Física
Área
Outras Áreas
Pedagógica* 1
Afins*2

TOTAL

1987

00

00

00

1987

00

00

00

1988

00

00

00

1988

00

01

01

1989

00

00

00

1989

01

00

01

1990

00

00

00

1990

01

01

02

1991

00

00

00

1991

01

00

01

1992

00

00

00

1992

00

00

00

1993

00

00

00

1993

03

00

03

1994

00

01

01

1994

01

02

03

1995

02

02

04

1995

00

01

01

1996

02

07

09

1996

02

05

07

1997

02

06

08

1997

03

02

05

1998

04

18

22

1998

03

01

04

1999

03

24

27

1999

04

00

04

2000

03

12

15

2000

01

04

05

2001

04

17

21

2001

01

07

08

2002

07

11

18

2002

02

03

05

2003

02

29

31

2003

01

08

09

2004

06

24

30

2004

01

09

10

2005

10

19

29

2005

05

07

12

TOTAIS

45

170

215

TOTAIS

30

51

81

LEGENDA:
*1 A temática Educação Física – Área Pedagógica – reportam-se aos títulos das dissertações
diretamente ligados à Educação Física Escolar, tais como, planejamentos, métodos e
técnicas de ensino, avaliação da aprendizagem, abordagens educacionais da Educação e
da Educação Física, etc.

* 2 A temática Educação Física – Outras Áreas Afins – reportam-se aos temas voltados para
fisiologia do esporte, biomecânica, cinesiologia, treinamento desportivo, técnicas de esportes, cultura e lazer, envelhecimento, etc.
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3.1.3.2. QUADROS IV E V– Dissertações de Mestrado - Programas de Pós-Graduação áreas de Educação Física e Educação
QUADRO IV – DISSERTAÇÕES de

QUADRO V – DISSERTAÇÕES de

MESTRADO

MESTRADO

Defendidas em PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

ANO

PERÍODO – 1987 – 2005
Temática Educação Física
Área
Outras Áreas
Pedagógica* 1
Afins*2

Defendidas em PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ANO

TOTAL

PERÍODO – 1987 – 2005
Temática Educação Física
Área
Outras Áreas
Pedagógica* 1
Afins*2

TOTAL

1987

04

18

22

1987

02

02

04

1988

07

10

17

1988

03

03

06

1989

03

27

30

1989

03

01

04

1990

17

38

55

1990

03

04

07

1991

05

10

15

1991

03

14

17

1992

07

32

39

1992

08

06

14

1993

08

26

34

1993

10

03

13

1994

14

34

48

1994

07

12

19

1995

09

38

47

1995

15

07

22

1996

21

54

75

1996

20

18

38

1997

09

34

43

1997

17

14

31

1998

10

51

61

1998

17

14

31

1999

17

91

108

1999

11

17

28

2000

17

60

77

2000

13

14

27

2001

14

110

124

2001

24

13

37

2002

28

210

238

2002

25

31

56

2003

43

198

241

2003

15

28

43

2004

32

242

274

2004

30

11

41

2005

32

233

265

2005

16

13

29

TOTAIS

297

1.516

1.813

TOTAIS

242

225

467

LEGENDA:
*1 A temática Educação Física – Área Pedagógica – reportam-se aos títulos das dissertações
diretamente ligados à Educação Física Escolar, tais como, planejamentos, métodos e técnicas de ensino, avaliação da aprendizagem, abordagens educacionais da Educação e da
Educação Física, etc.

* 2 A temática Educação Física – Outras Áreas Afins – reportam-se aos temas voltados para
fisiologia do esporte, biomecânica, cinesiologia, treinamento desportivo, técnicas de esportes, cultura e lazer, envelhecimento, etc.
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3.1.4. ANÁLISE e DISCUSSÃO DOS RESULTADOS –
Para nos auxiliar na análise dos resultados vamos lançar mão do QUADRO I (p.
87) deste levantamento que mostra um significativo número de estudos levados a efeito
no campo da Educação Física, principalmente nos Programas de Pós -Graduação em
Educação Física onde foram detectados 215 Teses e 1.813 Dissertações contabi lizando
um total de 2.038 estudos realizados. Se juntarmos a esses números as teses e dissertações defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação, 81 e 467, respectivamente, vamos alcançar 2.576 trabalhos realizados na área da Educação Física.
No entanto, se distribuirmos esse número de trabalhos ao longo do período analisado – 1987 a 2005 (18 anos), vamos perceber que a média anual de trabalhos realizados pouco ultrapassou o número de 140 trabalhos anuais para todo o Brasil. E, se
pensarmos somente nas teses de doutorado, no decorrer desse período, não chegou a
20 trabalhos anuais.
Uma observação deve ser feita antes de entrarmos nas considerações sobre esse
primeiro procedimento. Sabemos que antes da criação do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 1987 já existiam alguns cursos isolados de Pós-Graduação stricto
sensu no Brasil, na área de Educação e também, poucos, na área de Educação Física.
Optamos por não catalogar os trabalhos porque acreditamos que o período que vamos
analisar oferece um painel dos estudos realizados sobre os quais pudemos inferir as
nossas hipóteses e confirmar algumas situações que já eram esperadas.
Com o intuito de definir os termos desta análise, informamos que vamos trabalhar com duas grandes áreas de averiguação, a saber: “área pedagógica” e “outras
áreas afins”.

Por “Áreas Pedagógicas”, na Educação Física, vamos considerar os

estudos que foram realizados centrando suas preocupações na área escolar e, por “ Outras Áreas Afins”, consideramos os estudos realizados cujo foco destinava-se às atividades da Educação Física consagradas à iniciação e treinamento desportivo, ao laser e
recreação, às questões de gênero e do envelhecimento, aos aspectos da cultura, do
social, da saúde e qualidade de vida, entre outros.
Assim, vejamos a análise dos resultados obtidos.
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3.1.4.1. Discussões dos resultados das Teses catalogadas no Banco de Dados da CAPES.

QUADRO VI - TESES DE DOUTORADO
ANOS 1987 - 2005
EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO

ÁREA
PEDAGÓGICA

45
30

%
20,9%
37,1%

OUTRAS
ÁREAS AFINS

170
51

%

TOTAIS

%

79,1%

215
81

100%

62,9%

100%

Os temas desenvolvidas na “Área Pedagógica” são aqueles que estão diretamente ligados à Educação
Física Escolar, como planejamentos, métodos e técnicas de ensino, avaliação da aprendizagem, abordagens educacionais da Educação e da Educação Física, etc.
Os temas desenvolvidos em “Outras Áreas Afins” nos Programas de Pós-Graduação de Educação
Física, referem-se aos temas voltados para fisiologia do esporte, biomecânica, cinesiologia, treinamento desportivo, técnicas de esportes, saúde e qualidade de vida, política, cultura e lazer,
* 2 envelhecimento, etc. Nos Programas de Pós-Graduação em Educação os temas destinados à
“outras Áreas Afins”, são direcionados à sociologia, filosofia, corporeidade, questões de
corpo, de gênero, envelhecimento, ludicidade, questões de afetividade, cognição e sociedade, entre outros.

*1

O Quadro VI acima, nos oferece a dimensão de todo o aporte teórico que desenvolvemos no Capítulo I quando mostramos a influência que a Educação Física sofreu
das áreas médica e militar. Como neste levantamento intencionamos verificar a formação que os cursos de licenciatura oferecem aos novos professores de Educação Física, vamos verificar, através do levantamento feito, que a área de estudos da Educação
Física destinados à escola, a Educação Física Escolar, não é a mais privilegiada nas
Teses de Doutorado dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF),
no período de 1987 a 2005, foi tema de estudos de apenas 20,9% dos doutorandos. Ao
passo que as "Outras Áreas Afins" (que corresponde às áreas não relacionadas com a
Educação Física Escolar, mas correlatas com a área da Educação Física) ocuparam a
preferência de 79,1% desses estudantes.
Essas dimensões, se alteram quando se trata de teses defendidas em Programas
de Pós-Graduação em Educação (PPGE), quando a ‘área pedagógica’ foi tema de
37,1% dos trabalhos e que as ‘outras áreas afins’, foi a opção de 62,9% dos doutorandos em suas teses. Com isso, reveste-se de importância para a Educação Física Escolar
os Programas em Educação que acolheram os professores de Educação Física e produziram grande parte das Teses de Doutorado na área da Educação Física Escolar.
Como esses Professores de Educação Física com titulação de Doutores irão desenvolver seus estudos e pesquisas nos seus locais de trabalho, se pensarmos em números, vamos verificar que apenas setenta e cinco (75) Doutores se formaram em ambos os Programas (Educação e Educação Física), nesse período 1987 - 2005, para dar
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conta de todas as escolas de formação de profess ores de Educação Física em todo o
território nacional.

Além disso, outra inferência possível é a de que, se a tendência

pós-doutorado é dar continuidade na formação recebida no doutorado, os conhecimentos a serem generalizados teriam como referência os c onhecimentos das áreas que foram aprofundadas e referenciadas no decorrer de seu curso e em suas teses, portanto,
as escolas de formação com graduação em Licenciatura de Educação Física onde esses
Doutores iriam atuar, teriam maior probabilidade de oferecerem nesses cursos, uma
formação com pouca referência com a Educação Física Escolar.
Nessa linha de análise, se observarmos os Quadro II e III (p. 89) onde elencamos
as teses por ano de ocorrência, vamos perceber que nos Programas de Pós-Graduação
em Educação Física, até o ano de 1993, não houve nenhuma ‘tese de doutorado” defendida, sendo que a ‘primeira tese’ nesses Programas só foi defendida em 1994 na
área de “Outra Áreas Afins”. Só no ano seguinte, 1995, foi defendida a ‘primeira tese’
na “Área Pedagógica” (EFE). No Quadro III (p. 89) vamos verificar que logo no ano
seguinte após a CAPES ter iniciado a catalogação das Teses e Dissertações os Programas de Pós-Graduação em Educação, em 1988, já apresentaram resultados, embora
ainda incipientes, de ‘teses defendidas’ nas "Outras Áreas Afins" e no ano seguinte,
1989, em estudos destinados à "Área Pedagógica" da Educação Física destinada à escola (EFE).
Retomando a trajetória da Educação Física descrita no Capítulo I deste estudo,
vamos perceber que o percurso desses estudos se ajusta com o ingresso da Educação
Física no ensino superior, fato ocorrido nos anos 70, quando os docentes, após um
período de adaptação iniciaram sua busca por qualificação acadêmica como forma de
se situar nesse nível de ensino e, ao mesmo tempo, alavancar sua trajetória docente.
Mas, podemos perceber também, que a influência do período anterior a esse fato, não
cessou com essa situação, pois os Cursos de Pós-graduação stricto sensu e os docentes
de Educação Física que buscaram qualificação com o Doutorado, em sua maior dimensão e durante muito tempo, se mantiveram atrelados ao enfoque e perspectivas que
constituíam a Educação Física antes de seu ingresso na Educação Superior.
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3.1.4.2. Discussões dos resultados das Dissertações catalogadas no Banco de Dados
da CAPES.

QUADRO VII – DISSERTAÇÕES de MESTRADO
ANOS 1987 - 2005
EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO

ÁREA
PEDAGÓGICA

297
242

%
16.4%
51,9%

OUTRAS
ÁREAS AFINS

1.516
225

%

TOTAIS

%

83,6%

1.813
467

100%

48,1%

100%

Os temas desenvolvidas na “Área Pedagógica” são aqueles que estão diretamente ligados à Educação
Física Escolar, como planejamentos, métodos e técnicas de ensino, avaliação da aprendizagem, abordagens educacionais da Educação e da Educação Física, etc.
Os temas desenvolvidos em “Outras Áreas Afins” nos Programas de Pós-Graduação de Educação
Física, referem-se aos temas voltados para fisiologia do esporte, biomecânica, cinesiologia, treinamento desportivo, técnicas de esportes, saúde e qualidade de vida, política, cultura e lazer,
* 2 envelhecimento, etc. Nos Programas de Pós-Graduação em Educação os temas destinados à
“outras Áreas Afins”, são direcionados à sociologia, filosofia, corporeidade, questões de
corpo, de gênero, envelhecimento, ludicidade, questões de afetividade, cognição e sociedade, entre outros.

*1

O Quadro VII – Dissertações de Mestrado, assim como no Quadro anterior de
Tese de Doutorado, nos permite aquilatar aquilo que constatamos na análise das teses e
no aporte teórico que desenvolvemos no Capítulo I. A conclusão do Curso de Mestrado
representa a formação que dá início à qualificação para a docência na Educação Superior. No Quadro acima, podemos observar que o contingente de Mestres formados nos
Programas de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) que destinaram seus estudos
a "Outras Áreas Afins" correspondem a 83,6% das dissertações defendidas, em um total
de 1.516 trabalhos. Isso nos leva a inferir que apenas 16,4% das dissertações foram
realizadas na "Área Pedagógica" da Educação Física, ou seja, um número reduzido de
professores tinha como perspectiva o estudo do campo da Educação Física Escolar.
Por outro lado, os professores de Educação Física que se matricularam nos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) para a realização do Curso de Mestrado, na conclusão de seus cursos, optaram por desenvolver seu trabalho final na área
de conhecimentos da Educação Física destinados à escola. A análise do Quadro VII
indica que essa opção pela "Área Pedagógica” alcançou o número de mais de cinquenta
por cento das opções temas das dissertações. Isso demonstra que esse momento da
qualificação acadêmica, para esses Professores, a questão pedagógica da Educação Física era significativa em trajetória profissional.
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Em termos de comparação, entre os dois Programas (Educação Física e Educação) enquanto o primeiro (Educação Física) só obteve 16,4% do interesse pela área de
estudo da Educação Física voltados para a escola, os Programas na área da Educação
alcançaram o significativo registro de 51,9% desse interesse.

Mais uma vez, tal e

qual no doutorado, fica demonstrada a importância dos Programas de Pós-Graduação
em Educação, para o campo de conhecimentos da Educação Física, principalmente na
Educação Física Escolar.
Quando recorremos aos Quadros IV e V (p.90) respectivamente, os quadros dos
Programas de Pós-Graduação em Educação Física e em Educação, nos quais realizamos
o registro das dissertações ano a ano, vamos observar que a afluência dos docentes de
Educação Física nesses programas fica patente. Podemos deduzir que, inicialmente, tal
opção foi feita com o intuito de obter uma titulação acadêmica e, em razão disso, melhor
se situar no ambiente acadêmico da Universidade e também dar início à ascensão, à
carreira universitária no Ensino Superior.
Vamos poder verificar essa tendência no segundo procedimento metodológico,
quando das narrativas de vidas dos professores de Educação Física que se prontificaram
a participar do estudo.

3.1.5. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DOS RESULTADOS – das Teses e Dissertações
registradas no Banco de Dados da CAPES.
GRÁFICO I - TESES

GRÁFICO II - DISSERTAÇÕES
GRÁFICO II - QUADROS IV e V - DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
Programas de Pós-Graduação em Educação Física e Educação

GRÁFICO I - QUADROS II e III - TESES DE DOUTORADO
Programas de Pós-Graduação em Educação Física e Educação

170
180

83,6%

160

1400

140

1200

120

1000

100

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO FÍSICA

80

45

60
40

20
0
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

1.516

1600

79,1%

600

20,9%

51

200

37,1%

%
37,1%
20,9%

OUTRAS ÁREAS
AFINS
51
170

297

400

62,9%

30
ÁREA
PEDAGÓGICA
30
45

800

%
62,9%
79,1%

16,4%

242

225

51,8%

48,1%

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

0
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

ÁREA
PEDAGÓGICA
242
297

%
51,8%
16,4%

OUTRAS
ÁREAS AFINS
225
1.516

%
48,1%
83,6%

O exame das Gráficos I e II nos deixa perceber a predominância das Teses e
Dissertações defendidas em "Outras Áreas Afins", principalmente nos Programas de
Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF). Essa primazia pode corresponder ao
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fato de esses Programas terem sido criados na área de Conhecimentos definidos pela
CAPES (BRASIL, Decreto 29.741 de 11/julho/1951 e Decreto 53.937 de
26/maio/1964), que classificou a área de conhecimento da Educação Física (40900002)
como subárea da área de CIÊNCIAS DA SAÚDE (40000001), ou seja, o evento da
criação desses cursos provavelmente acompanhou o sentimento de pertença e subordinação sob a qual a Educação Física, durante muito tempo, esteve imersa e influenciada pelas áreas da saúde (médica) e militar.
Queremos dizer com isso que os cursos de pós-graduação stricto sensu criados
na área da Educação Física, nessa época, encerravam em seus currículos as premissas
que correspondiam àquilo que se esperava dessa disciplina. Portanto, as áreas de concentração desses cursos versavam sobre as questões da saúde e higiene e sobre as da
medicina esportiva, através de sua vertente voltada para as questões de fisiologia dos
esportes, condicionamentos físicos, biomecânica do exercício, motricidade humana,
destinados à iniciação, aperfeiçoamento e treinamento desportivo.
Em outros cursos, quando se propunham a discutir as questões da Educação
Física destinadas à escola, os currículos dos Cursos de Pós-Graduação eram compostos
com estudos sobre os métodos de ginástica tais como os m étodos Sueco, Austríaco,
Herbert, Francês etc, todos métodos importados da Europa, que traziam em sua essência, as questões de ordem, disciplina, habilidade, destreza, higiene etc, ou seja, a discussão da “educação do corpo”, o corpo forte, adestrado e higiênico, portanto, objetivos extrínsecos à área da Educação Física Escolar.
Não era incomum, também, discutir as questões dos esportes na escola, principalmente com o advento do método Ginástico Desportivo Generalizado, após os anos
50, cujo eixo central eram as iniciações e os treinamentos desportivos, de forma mais
austera, com regras uniformizadas com as regras oficiais dos esportes, direcionadas
para a competição e para o esporte de rendimento ou de alto nível. (BETTI, 1991;
BRACHT, 1999; DARIDO,2003; e outros).
Com todas essas questões postas e expostas na observação dos Quadros II, III,
IV e V, podemos inferir que a "Área Pedagógica" da Educação Física, durante todo o
período em que esteve sob a influência de outras áreas de conhecimento, como a dos
militares e a da saúde, não tinha por objetivo a Educação Física da escola, era antes,
uma educação física na escola, com objetivos externos a ela.
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Se observarmos os últimos cinco anos (2000 – 2005) dos Quadros II e IV das
teses e dissertações dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física, vamos ter
uma noção da quantidade de estudos destinados a "Outras Áreas Afins" que se comparados à "Área Pedagógica" nos oferece a dimensão do que expressamos no parágrafo
anterior.
Outra constatação que podemos inferir na observação dos quadros das teses e
dissertações dos Programas de Pós-Graduação em Educação (III e V), refere-se à importância desses Programas no desenvolvimento do campo de conhecimento pedagógico da Educação Física escolar, apesar de não ter sido um conhecimento específico
da área de conhecimentos da Educação Física.
Porém, mesmo diante dos fatos que a Pós-Graduação em Educação Física e Educação tenham possibilitado o crescimento do campo de conhecimentos da Educação
Física, quando pensamos nos estudos desenvolvidos na “Área Pedagógica” da Educação Física com estudos destinados à área de conhecimentos em Educação Física Escolar ou nos estudos realizados em “Outra Áreas Afins” onde se desenvolvem estudos
nas áreas da fisiologia, da biomecânica, do treinamento desportivo, ou então, estudos
voltados para as questões de história da educação física, filosofia da educação física e
sociologia da educação física, entre outras, não podemos afirmar que existem campos
de estudos e pesquisas consolidados nessas áreas no Brasil.
Mesmo quando analisamos as questões das modalidades esportivas em suas diversas facetas, educacional, competitivo ou lúdico, ou então, as questões de políticas
educacionais e/ou públicas de esporte, saúde e qualidade de vida, lazer e recre ação, as
questões de gênero, envelhecimento e eugenia, ou ainda, as questões de métodos e
técnicas do ensino da Educação Física, não podemos dizer que, em qualquer das áreas
de abrangência da Educação Física, tenha sido criado campos de estudos e pesquisas
sólidos e consistentes.
Como estamos analisando a formação do professor para atuar na Licenciatura
da Educação Física, responsável pelas novas gerações de profissionais para atuar nas
escolas da Educação Básica, diante de tais fatos, podemos inferir que o campo de conhecimentos da Educação Física Escolar, pela quantidade de Doutores e Mestres e pe la
amplitude de temas abarcados é um campo que encontra bastante dificuldade em se
consolidar como um campo específico dessa área de conhecimentos.
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Contudo, o conhecimento adquirido na área da Educação melhorou o aspecto
pedagógico da Educação Física destinado à escola através das várias adaptações e adequações de métodos e técnicas da Educação, mas, tais conhecimentos não eram conhecimentos específicos da área de Educação Física. Os conhecimentos da Educação Física desenvolvidos nos mestrados e doutorados, conforme pudemos constatar, em
grande parte não objetivavam o campo da Educação Física Escolar propriamente dito.
Com isso, podemos salientar que esse cenário vivido pela Educação Física nos
anos seguintes ao seu ingresso na Educação Superior foi exitoso na instituição da trajetória de vida de seus atores, pois permitiram o estabelecimento e a consolidação de
uma carreira profissional alicerçada.

Porém, não apresentou o mesmo êxito para a

constituição de um campo de conhecimentos específicos consagrado à área da Educação Física Escolar, apesar de fortalecer o campo de conhecimentos da Educação Física.
Ainda hoje, como veremos nas narrativas dos professores que participaram
deste estudo, a indefinição de um campo específico de Educação Física Escolar dificulta para os professores de Educação Física a produção de pesquisas e estudos na área
específica da Educação Física para a escola.

Como isso, a formação dos novos pro-

fissionais professores nos cursos de Licenciatura para atuar nas escolas, fica carente
de embasamentos específicos e atualizados que justifiquem sua estada no ambiente
escolar e continua a apresentar antigas práticas metamorfose adas para serem oferecidas na escola.
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3.2. SEGUNDO PROCEDIMENTO:
3.2.1. Tipo de Metodologia – Esta pesquisa, por preocupar-se com indivíduos, grupos,
espaços de formação em seus ambientes complexos e multivariados, necessita de um
estudo cujo caminho metodológico propicie a aproximação de pesquisador e pesquisados. Foi escolhido, em razão disso, a metodologia denominada de narrativas de vida
pessoal e profissional onde os fatos pudessem ser definidos e descritos pelos próprios
sujeitos da pesquisa, porque todo relato, por mais particular que seja, são relatos de
‘práticas sociais’ e refletem a forma como o sujeito se insere e atua no mundo e no
grupo. Ou seja, são as individualidades que vão revelar as práticas sociais e profissionais de um determinado grupo.
Autores como Alves-Mazzotti (2015); Bauer&Gaskell (2002); Bragança (2012);
Bueno (2002); Dubar (1998) entre outros, indicam que esse tipo de metodologia se
configura como uma abordagem teórico-metodológica de pesquisa que denominaram
de “histórias de vida”.
Para eles, esse tipo de abordagem como um desafio, por “[...] trabalhar fora do
quadro lógico-formal e positivista” por incorporar a subjetividade como elemento fundamental para o conhecimento do real. Ou ainda, conforme propõem Ferrarotti (1988,
p. 26) por podermos “[...] conhecer o social a partir da especificidade irredutível de
uma práxis individual” (Apud BUENO, 2002, p.19).
Bragança (2012,), nos orienta sobre o fato de que as ‘histórias de vida’ “[...] se
colocaram como possibilidade de pesquisa-formação e de autoformação [...]” (p. 73)
e, nesse sentido, Alves-Mazzotti (2015), respalda e complementa essa orientação ao afirmar que os estudos com base nas
“[...] histórias de vida e trajetórias profissionais de professores assumem, a partir da década de 1980, crescente importância no campo da
educação, passando a constituir um tema articulador de novas formulações teóricas e de propostas que têm orientado pesquisas [...] (p. 55)

Para Jovchelovitch&Bauer, a entrevista narrativa se tornou um método de pesquisa muito difundido, principalmente em ciências sociais, mas, posteriormente, também foi adotado pelas demais ciências da área de humanidades. Através das narrativas
as pessoas lembram os acontecimentos de acordo com suas experiências e encontram
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soluções para os fatos e atos, na medida em que constroem sua vida pessoal e social
(in BAUER&GASKELL, 2002. p. 90-91).
Citando Schütze (1977) e Bruner (1990), os autores Javchelovitch&Bauer informam que “a narração reconstrói ações e contexto da maneira mais adequada: ela
mostra o lugar, o tempo, a motivação e as orientações do sistema simbólico do ator ”
(op.cit, p. 92).
Como o intuito era conhecer a realidade sócio educacional de Professores
Doutores em Educação Física que estão atuando nos cursos de licenciatura em
Educação Física, de instituição universitária pública, a abordagem teórico metodológica para conhecermos as “histórias de vida” e as “trajetórias profissionais”
de cada um desses sujeitos, nos pareceu a mais pertinente, pois, segundo Bragança
(2012), os percursos e trajetórias desses sujeitos são constituídos de experiências “sui
generis” e subjetivas, onde o objeto a ser desvelado nessas histórias é a própria vida e
que só podem ser conhecidas, a partir das narrativas do próprio sujeito.
O método de “histórias de vida” implica em cuidados a serem observados e que
não podem ser atenuados. Em primeiro lugar porque ao deslocar o pesquisador do
centro da pesquisa, coloca o entrevistado como sujeito da narrativa no protagonismo
da sua história, o pesquisador irá ouvir os fatos que o entrevistado tem a dizer sobre
as questões levantadas, do ponto de vista daquilo que ele acredita ser importante em
sua vida. Ou ainda, o entrevistado levantará hipóteses sobre aquilo que o entrevistador
deseja ouvir e narra sua história obedecendo essas hipóteses. Segundo Witzel (1982),
citado por Javchelovitch&Bauer, o entrevistador deverá ter sempre em mente, que
“toda conversação é guiada por ‘expectativas de expectativas ’” (in BAUER&GASKELL, 2002, p. 102)
Nesse ponto residem algumas dificuldades que essa abordagem apresenta e que
devem ser superadas, tais como: o tempo e energia que devem ser reservado à sua
análise, as tensões, forças e fatores que afetam tanto o entrevistado como o entrevistador, a pouca disposição do sujeito para relatar fatos pouco lisonjeiros sobre si
mesmo, o impulso para agradar o entrevistador ou vice -versa e/ou o entrevistador influenciar o entrevistado, ou seja, nessa técnica o entrevistado pode fazer uso de uma
comunicação estratégica para satisfazer o entrevistador.
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No sentido de superação de dificuldades, o pesquisador deve procurar, tanto na
coleta como na análise dos dados, os elementos gerais e comuns aos sujeitos entrevistados, porque como vimos, o sujeito não relata apenas a sua história, ele reflete na sua
narrativa, alguma coisa sobre tudo que o circunda e o complementa tanto social como
profissionalmente, num processo dinâmico e relacional dele com o outro e com o mundo.
Portanto, a entrevista narrativa admite uma situação que encoraje e estimule o
entrevistado a relatar, a contar uma história. E, segundo Javchelovitch&Bauer (op.cit.)
é nesse momento e, só nesse momento, que o interesse do entrevistador e/ou da pesquisa deve se manifestar. Após dar início à entrevista, os autores propõem que a narrativa deve ser “eliciada na base de provocações” apenas para que o fluxo da narração
sustente o contar da história, porém, evitando a formalidade e estruturação de uma
entrevista pergunta-resposta.
Ainda de acordo com Jovchelovitch&Bauer (op.cit.), a narrativa deve seguir um
esquema “autogerador” e, no decorrer da entrevista, deve ser empreg ada uma linguagem usual para o entrevistado/informante, evitando no decorrer da entrevista, questões
que reflitam as intenções do pesquisador ou da pesquisa (questões exmanentes), usando
apenas questões que sejam inerentes à própria narrativa (‘E daí!’ ou ‘E o que aconteceu
então?’), ou então, incentivos ou ‘provocações’ gestuais positivas (questões imanentes).
Então, de posse do conhecimento das possibilidades e dificuldades para o emprego da técnica da entrevista, pretendemos utilizar neste estudo, uma da s formas de
entrevista – a narrativa de vida.

3.2.2. Sujeitos do Segundo Estudo – Neste estudo foram entrevistados Professores de
Educação Física com título de Doutor, que atuam em curso de Licenciatura da Graduação em Educação Física do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, com o intuito de conhecer e aprofundar reflexões no universo desse grupo,
para entender como esses professores organizam sua carreira docente, como potencializam sua trajetória profissional e também, como desenvolvem sua práxis, nesse espaço
contextual.
Como não seriam todos os professores entrevistados, optou-se por uma estratificação que contemplasse ao máximo o espectro do quadro docente do Departamento
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de Educação Física e Desportos do Instituto de Educaç ão Física. Assim, foram escolhidos dois (2) professores doutores que atuam nesse Instituto desde a sua origem em
agosto de 1975 até os dias atuais, possuem, portanto com mais de 30 anos de vivência
nesse espaço, quatro (4) professores doutores com uma vi vência 08 a 15 anos nesse
espaço e, dois (2) professores doutores que iniciaram seus trabalhos mais recentemente, com menos de 05 anos de vivência no Instituto. A esses sujeitos, foi acrescido
mais um (1) entrevistado, que participou do pré-estudo do instrumento. Portanto, o
segundo estudo foi constituído por nove (9) sujeitos ou entrevistados.

3.2.3. Método de Coleta dos Dados – utilizamos como instrumento do estudo, uma entrevista narrativa na qual sugerimos como proposição encorajadora para dar início da
conversação, o tema “Qual a história de vida que você (entrevistado) implementou para
‘chegar aonde chegou’ em sua trajetória profissional – Professor(a) Doutor(a) de Educação Física, em uma universidade pública ministrando aulas em um Curso de Licenciatura em Educação Física”.
Essa técnica permite que a entrevista flua a partir do tema proposto e permite
ao entrevistado liberdade quanto à forma de responder, mas que admite também, segundo Jovchelovitch&Bauer (op.cit.), um certo ordenamento e provocações ao longo
da conversação, por isso estabelecemos algumas linhas orientadoras como estímulo
para manter o ‘fluxo da narração’. Denominamos essas linhas de “traços de percurso”.
Esses ‘traços’ só deveriam ser utilizados no decorrer da conversa com o obje tivo de
reconduzir as narrativas para o percurso desejado. Pensamos que dessa forma poderíamos orientar o rumo da entrevista e elucidar as questões pretendidas pelo estudo.
Em outras palavres, seria factível a liberdade de resposta, porém, a cada resposta desviante, uma pergunta deverá ser efetivada visando a reconduzir a entrevista ao roteiro
ou ao caminho desejado.
Escolhemos como “Traços de Percurso” as seguintes linhas orientadoras, que
posteriormente, serviram como balizadores para as análises no “quadro sinóptico” que
criamos para sintetizar as entrevistas:
a) Como escolheu fazer Educação Física? No vestibular foi a primeira e única escolha ou
levantou outras possibilidades?
b) Qual a sua relação com o esporte nessa época (vestibular)?
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c) Quais os elementos que o influenciaram na escolha da Educação Física? Influência de
pais, parentes, amigos, professores, outros.
d) Na graduação de Educação Física quais os aspectos acadêmicos que mais se destacaram? Alguma disciplina? Professor(es)? Outros?
e) No decorrer do curso de graduação foi construída uma noção sobre um campo específico da Educação Física?
f) Com a Educação Física Escolar, quando e como foi seu contato? Foi através de algum
professor, aula ou disciplina do curso?
g) Após formado – 1: Foi dar aula em escola? Em caso positivo, porque?
h) Após formado – 2: Procurou algum Curso de Especialização? Qual? Em caso positivo,
porque da escolha. Nessa época vislumbrava uma carreira acadêmica?
i) Após formado – 3: Quando se deu o contato com a dimensão Pedagógica da Educação
Física? O que despertou seu interesse pela Educação Física Escolar?
j) Quando ocorreu no seu interesse pelo Curso de Mestrado ? Foi no Curso de Especialização?
k) No caso de ter feito Mestrado fora da área da Educação Física por que escolheu essa
área? Qual a relação da área escolhida com a Educação Física?
l) O Mestrado despertou a atenção ou interesse em ser Professor Universitário ? Por que?
m) Como escolheu e ingressou no Doutorado? Nessa época tinha uma visão/noção da Educação Física como um campo de conhecimento específico?
n) No decorrer do curso de doutorado discutiu a dimensão pedagógica da Educação Física ?
Chegou a estabelecer uma relação entre a Educação Física e a Educação Física Escolar ?
o) No Doutorado construiu uma identidade como Pesquisador da área? Nessa época, qual
a visão da Educação Física na e para a Universidade?
p) Na atualidade – 1: Quais os projetos, as linhas de pesquisa e as inquietações do pesquisador na Universidade?
q) Na atualidade – 2: Qual a visão da Graduação e de seu papel na formação de profissionais para a Educação Física Escolar?
r) Hoje – Qual a visão da Educação Física – seu campo, seu futuro sua formação?

Foram realizadas dez (10) entrevistas, sendo as duas primeiras entrevistas, efetuadas como pré-estudo com o objetivo de avaliar o instrumento e ajustar os procedimentos
para as entrevistas. Como a segunda entrevista do pré-estudo foi considerada interessante
e importante para este estudo, ela foi incorporada ao quadro de sujeitos entrevistados.
As entrevistas foram gravadas em dois instrumentos, um celular “Ifone” e um gravador “Sony”. Como nas entrevistas preliminares (pré-estudo) ambos os instrumentos se
mostraram adequados e fidedignos como formas de gravação das entrevistas, foram mantidos os dois instrumentos para coletar os dados nas entrevistas oficiais.
Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, no local de trabalho dos
sujeitos, em um ambiente acolhedor e familiar ao cotidiano dos entrevistados para que
pudessem ficar em um espaço sem tensões e constrangimentos. Todas as entrevistas
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foram feitas com a anuência de todos os entrevistados quanto à forma utilizada na
gravação das narrativas. Também não foi constatado nenhuma objeção dos entrevistados no decorrer das entrevistas.
Após a coleta dos dados, cada entrevista foi transcrita para ser analisada. Como
esta técnica de coleta de dados produz um volume imenso e peculiar de dados devido
às diversidades de expressão de cada entrevistado, fizemos uma síntese de cada narrativa e as distribuímos em um “quadro sinóptico” criado em uma Planilha Excel da
Microsoft Office Professional Plus 2016w, onde os entrevistados foram identificados
como “Entrevistados I, II, III” e assim sucessivamente, para evitar que possam vir a
ser, eventualmente, identificados. Compondo o quadro, utilizamos os ‘traços de percurso’ agora transformados em balizadores para delinear os limites conceituais de cada
grupo de análise das narrativas.
O intuito é obtermos indicadores sobre o que foi explícito nas narrativas, em
busca de significados sobre as vivências e experiências de cada um dos sujeitos, através das histórias de vida narradas, que nos possibilitem fazer inferências sobre os conhecimentos relativos às condições de produção/recepção do material coletado, sem
perder, porém, a noção de que esses dados não são produtos acabados, mas momentâneos e sujeitos a contradições, incoerências e imperfeições. (BARDIN, 1997; 2008) .

3.2.4. Síntese das Narrativas – Após a coleta dos dados, as transcrições das narrativas
foram sintetizadas para que pudessem ser distribuídas no ‘quadro sinóptico’, composto
para delimitar os limites conceituais de cada grupo de análise das narrativas, balizados
pelos ‘traços de percurso’. Seguem as sínteses:
ENTREVISTA nº 01 –
O entrevistado nos informa que após ter ingressado no ensino médio, iniciou sua prática esportiva fazendo judô, natação, capoeira, voleibol, entre outros esportes. A escolha para a graduação em Educação Física foi principalmente em razão de amigos que
militavam em movimentos estudantis e foram cursar essa disciplina. Por sua própria
escolha ele iria cursar História. No âmbito familiar, não houve entusiasmo pela escolha, apenas o irmão mais velho o influenciou em relação ao local onde realizar seus
estudos que foi a Universidade Rural (UFRRJ). Na graduação em Educação Física, seu
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maior envolvimento foi com a política quando, militando no Centro Acadêmico, conseguiram criar o primeiro Diretório Acadêmico da Educação Física na Universidade
Rural, fato que para o entrevistado, faz com que considere o período da graduação um
espaço de militância e passagem. Foi quando conseguiram realizar um Encontro de
Educação Física que reuniu professores e alunos de todo o Brasil. Para ele, quem mais
o influenciou foram os professores alinhados ideologicament e com a esquerda, entretanto, não citou nenhum professor em especial e nem sequer alguma disciplina. Após
formado, em 1985, passou a dar aula em escolas públicas porque o Estado realizou
muitos concursos para professores de Educação Física, mas continuou exercendo militância política e frequentando eventos acadêmicos de EF, apresentando trabalhos,
apesar de informar que não havia qualquer vínculo e nem interesse em continuar os
estudos em cursos de pós-graduação, assim, nos eventos acadêmicos que frequentava,
o grupo de professores o estimulava a aprofundar seus estudos, o que só se concretizou em 1998. Nos eventos a discussão era voltada para uma Educação Física que
originasse um professor mais ‘engajado’ e mais ‘progressista’, todos os que frequentavam esses eventos e militavam nos movimentos políticos e queriam participar dessas
mudanças, foi nesse período que o Prof. Faria Jr., da UERJ, ao publicar vários livros
sobre as questões pedagógicas da Educação Física nos anos 90, exerceu uma importante influência em seus alunos que participavam dos DAs 36 dessa universidade e houve
contato do entrevistado com a área a área de conhecimentos da Educação Física destinados ao trabalho na escola, através desse grupo. Isso provocou uma reviravolta em
sua vida profissional, juntamente com um grupo de recém-formados da UERJ, buscaram um curso de especialização que na época estava chamando a atenção dos professores de Educação Física. O Curso de Especialização em Educação Física Escolar da
UFF, curso que o fez despertar para uma vida acadêmica dentro da área. Ao terminar
o curso de especialização, procurou o Programa de Pós-Graduação em Educação Física
(PPGEF) da Universidade GAMA FILHO para cursar o Mestrado no ano 2000. No
mestrado, desenvolveu como trabalho final uma dissertação cuja temática versava sobre as memórias da Copa do mundo de 1970. Querendo fazer a diferença nos cursos
de Educação Física, esse caminho lhe pareceu o mais viável e correto e, em razão disso,
foi despertado para trabalhar na Educação Superior, o que ocorreu em 2003, quando
iniciou sua trajetória no ensino superior em uma instituição particular. O curso de
36

DAs –Diretórios Acadêmicos de vários cursos de uma Instituição.
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Doutorado seguiu-se ao Mestrado após a Banca ter considerado sua dissertação um
trabalho significativo para dar continuidade à sua quali ficação com a mesma temática
desenvolvida no mestrado. Com isso deu continuidade à sua trajetória acadêmica em
cursos de pós-graduação iniciada em 1998 na Especialização em EFE na UFF e Mestrado e concluída com o Doutorado na Universidade Gama Filho, em 2005, quando,
segundo informações do entrevistado, o pensamento acadêmico pedagógico tinha se
consolidado no seu projeto de vida e militância em prol da Educação Física. A partir
daí ele se afastou da militância política e se firmou na área acadêmica, prin cipalmente
no Colégio Pedro II. No item aprofundamento de estudos através de estudos e pesquisas, o entrevistado informou que seus estudos se voltaram para as questões cotidianas
do “chão da escola”, pois, para ele, todo e qualquer esforço na Educação Físi ca escolar
deve ser destinado à escola, caso contrário, o esforço do pesquisador pode ser apenas
para melhorar o seu ego. Em sua visão de futuro, o entrevistado entende que o campo
da Educação Física ainda não superou o paradigma cartesiano e seu esforço na área
acadêmica, em um mestrado profissional, tem sido no sentido de superar esse s tatus
quo’. Como os mestrandos são de várias áreas de conhecimento, ele orienta os trabalhos finais do curso com a temática do “corpo” em sua práxis cotidiana, nos jogos, nas
outras disciplinas, na recreação e lazer, no lúdico. Para ele, tanto a Educação como a
Educação Física têm um discurso progressista, mas uma prática mais conservadora,
ressalta, ainda, que os atuais pesquisadores em Educação Física estão mais preocup ados em alavancar carreira acadêmica, salvo exceções (não citadas). Eles estão se esquecendo do “front”, estão dando maior ênfase no ‘saber, na razão, no teórico’ e pouco
valor “às atitudes, à ação, ao lúdico, ao prazer”. Por essa razão, ele não separa su a
prática cotidiana de seus estudos acadêmicos. Há necessidade de mais ação, sentimento
e subjetividade no campo da Educação Física na escola

ENTREVISTA nº 02 –
A entrevistada nos informa que praticava dança, era bailarina e gostaria de fazer alguma coisa na área de Fisioterapia, alguma coisa nesse sentido, pois não gostava de
outros esportes. A sua professora de Dança era uma professora formada em Educação
Física e a colocou, aos quinze anos, para dar aulas de dança na academia onde aprendeu
a dançar, para classes de iniciantes, ela acredita que esse incentivo a influenciou para
optar pela Educação Física no momento do vestibular. Em casa não houve ince ntivos
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nem a favor e nem contra. Na graduação, não gostava do curso, devido à grande ênfase
dada aos esportes (modalidades esportivas), mas na época estava no auge a psicomotricidade e na sua escola de formação, a Universidade Gama Filho, muitos professores
estavam voltados para a área de conhecimentos destinados à escola em torno da psicomotricidade. A entrevistada mencionou dois professores do curso de graduação que
estavam fazendo Mestrado, falaram bastante sobre esse curso. Além disso, a dona da
escola de dança que já a tinha influenciado para fazer a graduação em educação física,
também estava cursando o mestrado nessa época.

Com isso, ela conta que se aproxi-

mou mais da área da Educação e da Educação Física escolar e também da cultura.
Após formada, prestou concurso no Estado para dar aulas de Educação Física, porém
manteve o vínculo com a Dança. Como encontrou dificuldade com as aulas na escola
em razão de as leituras e práticas na Educação Física estarem apontando para uma
visão mais crítica para a área, ela procurou um curso de especialização na Universidade
Gama Filho para se atualizar e melhorar a qualidade de suas aulas na escola.

Nesse

curso, descortinou-se o interesse pela área acadêmica, voltada para a pedagogia no
campo da Educação Física. Devido às ligações anteriores com a Universidade Gama
Filho, a entrevistada buscou o Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Mestrado, para dar continuidade aos estudos, optou pela linha de estudos sobre cultura, na
área do “imaginário social” tendo desenvolvido em sua dissertação, temática envolvendo a dança em ações pedagógicas em projetos sociais. Assim que terminou o mestrado, prestou concurso municipal para dar aulas de Educação Física, abandonando as
aulas do Estado. Em nenhum momento, a entrevistada fez menção de tratar a Educação
Física como um campo específico de conhecimentos. Logo após o mestrado foi convidada para dar aula em Ensino superior na UNISUAM, uma universidade particular,
com a disciplina dança. Posteriormente, foi convidada, nessa mesma universidade,
para dar aulas em disciplinas destinadas à área pedagógica e esse fato despertou definitivamente, segundo suas palavras, o interesse pela área da Educação Física Escolar.
Com isso, visando ao interesse pela carreira acadêmica e ao aprofundamento de conhecimentos, voltou ao Programas de Pós-Graduação da Universidade Gama Filho para
dar continuidade aos estudos no Doutorado, mantendo a mesma linha de concentração:
Dança – Cultura – Imaginário Social em populações urbanas, com forte convicção sobre a área da Educação Física na escola. Em 2014, prestou concurso para a universidade pública, tem plena consciência da importância da pesquisa para ampliação do
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campo da Educação Física, mas não se identifica como professora pesquisadora. Como
seu concurso havia sido para trabalhar com prática de ensino e ela já havia trabalhado
com essa disciplina anteriormente, sua adaptação foi bastante tranquila, as disciplinas
com as quais trabalhou na universidade pública, não eram desconhecidas para ela. Na
trajetória docente, certificou-se de que para desenvolver seus projetos junto aos alunos,
deveria haver mais tempo para os discentes, em razão da adaptação à estrutura curricular do curso, algo a ser desvendado por eles e isso, para a entrevistada demanda
tempo de percurso no curso e ela só trabalha nos períodos iniciais com os alunos e
depois nos finais quando eles já estão com seus orientadores definidos. O projeto atual
que a entrevistada está desenvolvendo com seus orientandos é um projeto que enviou
para a FAPERJ, mas ainda não teve resposta, na área da Dança na Escola, o que dá
continuidade aos estudos desenvolvidos no seu trabalho de doutorado. Para ela, apesar
da base em que se assenta a universidade pública, ensino – pesquisa – extensão, esses
princípios se encontram desarticulados na universidade e. com isso, o corpo docente
não consegue se articular para realizar seus estudos e pesquisas. Ela, em relação ao
curso de licenciatura, acredita que as “PPEs” são a base do formando para trabalhar na
escola.

Quanto à Dança, pretende desenvolver projetos e estudos que possam ser

utilizados para detectar talentos nas diferentes modalidades que a dança apresenta.
Para ela, não está em seus planos ser uma grande pesquisadora ou publicadora de artigos, pois a “produtividade louca” acaba por excluir os docentes do e no Ensino superior.

ENTREVISTA nº 03 –
A entrevistada nos informa que trabalhava com Educação Física para deficientes, mas
não tinha vivência esportiva anterior. Só foi ter noção do esporte na escola, por essa
razão, não tinha claro o motivo que a fez escolher a Educação Física com opção de
vestibular. Uma referência possível foi o trabalho com deficiência e o fato de não
trabalhar em ambiente fechado. Sua primeira escolha era História. Para ela, não houve
nenhuma influência por parte de professores e/ou disciplina que a fizesse ter escolhido
como opção cursar Educação Física, fez sua graduação em Educação Física em São
Carlos, interior de São Paulo no ano 2000 (início). Nesse curso, teve um professor
(não especificado) que em uma aula de Educação Física e sociedade, definiu sua esco-
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lha e orientou sua opção pelo campo pedagógico da Educação Física. O curso de Educação Física tinha o nome de “Licenciatura em Educação Física e Motricidade Humana”, com um currículo mais filosófico, porém, foi a disciplina da Educação e Sociedade que mais lhe chamou a atenção. Foi nesse momento que ela colocou em perspectiva trabalhar na universidade, mas não com uma Educação Física destinada ao
esporte, e sim, para a História, Filosofia, Sociologia etc. Ao sair da graduação foi
trabalhar na prefeitura de São Carlos, prestou concurso para Técnica de esportes, cargo
em que ficou trabalhando por nove anos, nessa época fez um curso de especialização
na Unicamp, na área de ‘atividade motora adaptada’. Ao concluir o curso de especialização, começou a trabalhar como especialista em duas universidades particulares da
região, após quatorze anos, prestou concurso para o Mestrado, no qual encontrou o
antigo orientador da Graduação, que foi também o orientador de Mestrado e em seguida
do Doutorado, onde orientou sua dissertação e sua tese, no campo da dança, laser,
cultura popular e diversidade, destinados a sujeitos com deficiências . Os dois cursos
foram na área da Educação e a linha de pesquisa n o âmbito de “Práticas Sociais e
Processos Educativos”, no Mestrado o tema foi ‘Lazer para Pessoas com Deficiência’
e fazia referência ao trabalho na Prefeitura de São Carlos. Após o Mestrado, a temática
de estudos voltada para a deficiência foi deixada de lado e no Doutorado os estudos
foram na área da cultura popular com dança. Para ela, nos dois cursos, não havia
relação com a parte técnica da Educação Física, após a conclusão do doutorado, foi
buscar trabalho no Ensino superior, primeiro em universidad es particulares e depois
na pública. Aponta que existem diferenças entre a instituição privada e a pública,
sendo a primeira mais técnica, performática esportivizada. e a segunda, mais crítica e
reflexiva. Apontou como metas para desenvolver seu trabalho na universidade pública,
com o curso de licenciatura, realizar projetos de extensão voltados para a Educação
popular – lazer, dança, jogos e brincadeiras, aliadas às artes populares - musicas, artes
plásticas etc. Por ter estudado em escolas públicas du rante toda sua trajetória, ela
acredita que o seu trabalho deve ser pautado pela ética. A entrevistada demonstrou,
em sua narrativa, ter noção clara do que é ensino, pesquisa e extensão, mas que na
atualidade tem se dedicado com mais ênfase ao ensino, afi rmou que espera poder em
breve desenvolver projetos de extensão que contribuam para melhorar a sociedade, e,
na graduação, desenvolver trabalhos que agreguem os alunos em torno das questões
étnico-raciais como a dança, para melhorar as questões do racismo, de gênero, da ética
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etc.

Destaca que, na atualidade, apesar de haver maior possibilidade de bolsas de

estudo, os alunos não aproveitam essas oportunidades. Em relação ao curso de licenciatura, ela diz não perceber o envolvimento dos docentes com o curs o ou, pelo menos,
não os vê defendendo este curso. Ela acredita que deva haver maior número de projetos
de extensão e de pesquisa para melhorar a formação dos alunos e. para isso, os docentes
devem se empenhar e participar mais.

ENTREVISTA nº 04 –
A entrevistada nos informa que era atleta de handebol de alto rendimento. Apesar
disso, a Educação Física não estava em seus planos de estudo para a graduação, queria
ser professora de ciências, biologia, engenheira florestal ou marinha, etc. Na verdade,
ela queria ser cientista, queria descobrir coisas. A Educação Física sempre foi a segunda opção, entrou para a faculdade de Educação Física em 1980 e formou -se em
1984, somando a experiência de atleta que a auxiliou no percurso da graduação, pois
o curso estava voltado para um ensino mais desportivista-tecnicista. No decorrer do
curso, por gostar da atividade física, participou de todos os eventos a que teve possibilidade: colônias de férias, treinamento e participação de jogos pela instituição.
Como estudante, ela teve bastante facilidade nas disciplinas de fisiologia, cinesiologia,
ou seja, nas ciências biológicas e na parte específica da Educação Física, isso contribuiu para que ela passasse a gostar da área, para perceber que não tinha ainda noção
de que a Educação Física fosse um campo de conhecimento específico.

O contato

com a área de conhecimentos da Educação Física destinado à escola, a entrevistada só
teve no final do curso, por meio de dois livros: “O que é Educação Física” de Vitor
Marinho e outro mais específico: “Alongue-se”. Mas, apesar disso, não estava em
seus planos o trabalho no ensino superior e nem o trabalho na escola, apesar disso,
após a graduação, foi trabalhar com Educação Física na escola, a partir daí, o gosto
pela Educação Física escolar foi se instalando, a ponto de, para conhecer mais, buscar
um curso de especialização: “Didática do Ensino Superior”, para melhor entender a
questão didático-pedagógica, curso que despertou em si a prática pedagógica, além
da necessidade de refletir sobre a escola. Apesar de estar trabalhando muito, tanto na
escola como em academias de musculação, surgiu oportunidade de trabalhar no ensino
superior na ASOEC, uma universidade particular, em 1986, com a disciplina Handebol,
com isso, ela deu início à sua carreira no Ensino superior e como ainda não estava
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satisfeita com sua formação didático-pedagógica, surgiu a necessidade do Mestrado,
por isso foi buscar o Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade
Gama Filho, desenvolvendo sua dissertação no campo do ensino das disciplinas esportivas na licenciatura. Nesse curso, surgiu a expectativa de trabalhar em uma universidade pública, o que aconteceu logo em seguida, quando prestou concurso para a Universidade Federal de Uberlândia, em 1992, adquirindo consistência nas questões pedagógicas da Educação Física. Durante todo o período de 1992 até 2000, a entrevistada
narra a solidificação de seu gosto pela área educacional, o que a fez buscar o Doutorado, que foi feito na Espanha e concluído em 2004, cuja temática desenvolvida na
tese, versou sobre os saberes docentes necessários ao professor de Educação Física . A
intenção de fazer o doutorado foi em razão de a titulação oferecer maiores oportunidades de obter maiores recursos para as pesquisas e estudos, assim como bolsas para
os alunos participantes desses estudos. A ida para a Espanha causou um impacto muito
grande não só no campo educacional, mas também, culturalmente e afirma que quando
voltou como professora doutora a ideia era mudar para um centro maior para desenvolver seus estudos, daí ingressou na Universidade Federal Fluminense onde a Educação Física era constituída de um curso de Licenciatura todo voltado para a área de
estudos destinado ao trabalho na escola, era um curso em construção, ou seja, um curso
sem vínculo formal com o bacharelado e com um corpo docente com ideias pedagógicas próximas às suas, o que a permitiu desenvolver suas ideias no campo pedagógico
e participar de um curso com uma nova proposta para a Ed ucação Física Escolar. A
professora acredita que a formação do professor de Educação Física foi mudando no
decorrer dos anos, por conta do acesso à informação e, consequentemente, à cultura,
isso mudou também o perfil dos discentes e, com isso, a formação discente nos cursos
de formação também tem que ser adequada a essas mudanças. Para ela, há necessidade
de intensificar o diálogo para que haja interação entre as partes, a universidade pública
favorece vários projetos na área de ensino e de extensão e os professores precisam se
valer desses recursos para alavancar a formação desses alunos, essa atitude irá provocar também uma melhoria da carreira docente, com os professores , de alguma forma,
se engajando em projetos que lhes permitam reinventar sua profi ssão e ampliar seu
campo de atuação e o campo de conhecimentos da Educação Física, afirma ainda que
a questão do ensino público implica em ter cuidado com as coisas públicas e compromisso com a sociedade para além de questões ideológicas. Para a entrevis tada, o
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futuro do curso e da licenciatura será realizada pelo próprio docente, segundo ela, a
produção de conhecimentos é uma forma de melhorar a própria formação da licenciatura, o curso deverá se reinventar para voltar a ser novamente um local de reflexã o,
crítica e diálogo.

ENTREVISTA nº 05 –
O entrevistado nos informa que sua trajetória de vida, desde o seu ingresso no ensino
básico, sempre foi voltada para as áreas exatas. No período do ensino médio, participava de treinamento de natação, fora da escola, a opção para o vestibular estava entre
duas alternativas: a Arquitetura, primeira opção, e a Educação Física, por questões
financeiras optou por estudar na Universidade Rural a graduação em Educação Física,
esta é uma instituição pública federal e disponibiliza alojamento. Destacou em sua
vida acadêmica a figura de alguns professores, o que mais se distinguiu foi o Professor
que ministrava as aulas da área pedagógica (Didática e Prática de ensino), outro foi o
Prof. que ministrava as aulas da disciplina de Natação, pela afinidade que possuía com
a sua prática, apesar de o prof. utilizar uma metodologia de ensino bastante tradicional,
característica essa do próprio curso, que era voltado para o treinamento desportivo.
Na segunda parte do curso, o entrevistado se envolveu com a iniciação à pesquisa na
área de promoção de saúde, enfocando a saúde ampliada na Educação Física, nesse
período frequentou vários eventos científicos, escrevendo artigos para apresentar, em
nenhum momento o entrevistado demonstrou possuir afinidade com uma Educação Física destina à área escolar. Por influência do prof. de Didática e Prática de ensino,
realizou leituras na área da Educação Física, cujos artigos, de autoria do Prof. Alfredo
Gomes de Farias Jr., acabaram por influenciar e alimentar seus estudos futuros, como
o trabalho de final de curso e os cursos de pós-graduação “lato e stricto senso”. Após
formado, inicialmente, foi trabalhar com treinamento de natação e depois como professor concursado de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro e do município de
Teresópolis. Para maior qualificação procurou aprofundamento pedagógico em curso
de Especialização Ed. Física Escolar - UFF e Mestrado em Ed. Física na UERJ e UGF,
sendo aprovado em todos eles, optou pelo Mestrado da UGF na linha de pesquisa em
“Análise do Discurso da Educação. Física, Esporte e Lazer” sob a orientação de Sebastião Votre. Esse orientador o envolveu com a Teoria das Representações Sociais –
TRS, teoria através da qual desenvolveu estudos nas áreas do envelhecimento e de
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gênero em práticas desportivas em provas de competição de natação, como a participação de nadadores másters e das mulheres no esporte”. O doutorado seguiu logo em
sequência ao mestrado em um processo existente no Programa de Pós -Graduação da
UGF, no qual alguns mestrandos eram automaticamente selecio nados para cursarem o
doutorado. Não deixou antever qualquer entendimento d e a Educação Física se constituir em um campo específico de conhecimentos.

Antes de defender sua tese no

doutorado, apesar de convidado, não aceitou cargos em duas universidades particulares, e, após concluído o curso de doutorado aceitou trabalhar na Universidade. Estácio
de Sá de Friburgo e logo foi convidado pelo Prof. Alfredo Gomes (Coordenador do
Programa) para atuar no Programa de Pós-Graduação da Universo – curso de Mestrado.
Nesse Programa se identificou com a pesquisas e elaboração de textos para publicação
e apresentação em congressos científicos, para ele, a Universidade deveria primar pela
criação de conhecimentos novos (em todas as áreas). Foi aprovado para professo r da
Educação superior para ser Professor de um curso de licenciatura em Educação Física
em uma Universidade Pública. Sua visão de ensino para o curso de graduação/licenciatura em Educação Física deveria incluir “grupos de estudo e de pesquisa” que atendessem aos interesses e necessidades dos alunos no decorrer de sua formação. Seus
projetos atuais atendem pela demanda institucional que apresentam um forte componente burocrático, o que desvia de seus interesses pessoais e de suas possibilidades de
contribuição no campo científico, hoje bastante reduzidos. Segundo ele, deveria haver,
pelo menos, um envolvimento maior dos professores para dinamizar as atividades físicas e desportivas no Campus Esportivo da Universidade, para envolver um maior
número de discentes nessas atividades, como espaço de aprendizagem e formação,
acredita que um Programa de Pós-Graduação Stricto Senso possa dinamizar as ações
do Instituto de Educação Física, porém, não vê possibilidade de desenvolver esse Programa na atual conjuntura sócio-política-educacional da Educação Física da Universidade Federal Fluminense devido ao pequeno número de produção acadêmico/cientifico
do seu corpo docente.

ENTREVISTA nº 06 –
O entrevistado reconhece a influência do esporte no ensino médio para esco lher a Educação Física em sua graduação o ‘ensino médio’ foi feito em uma escola técnica, tinha
como primeira opção fazer Engenharia Elétrica, por influência dos pais, mas, em razão
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do seu professor de Educação Física na escola ser também técnico de voleib ol em um
clube do Rio de Janeiro e o ter levado para treinar, tal fato foi decisivo para a escolha
da Educação Física. Segundo ele, esse professor foi o grande influenciador de sua
carreira, que foi iniciada com a graduação na Universidade Gama Filho, ins tituição em
que o antigo professor/técnico trabalhava e que logo o incentivou em sua escolha, esse
foi também um dos professores que exerceu maior influência na vida acadêmica durante o curso de graduação.

O curso tinha uma forte tendência para o esporte , tanto

no currículo da escola como também com o ‘marketing’ que a universidade utilizava,
por isso atuou como atleta de voleibol, aspecto forte desde a infância e sua escolha
profissional era voltada para a carreira de técnico de voleibol, mas, na Univers idade
Gama Filho tinha vários professores, entre eles o Professor Vitor Marinho, que desenvolviam estudos na área da Educação Física destinada à escola que o encantaram, então, sob essa influência, após a formação na graduação, passou a trabalhar como técnico em clubes, escolas particulares e associações, porém também prestou concurso
para dar aula em Educação Básica em dois momentos, e passou a acumular cargo de
professor e técnico desportivo. Informou que a motivação para tanto trabalho era salarial, todo seu trajeto acadêmico foi marcado pela área desportiva, o campo de conhecimentos que ele conhecia era o da área esportiva, por essa razão, também não apresentava qualquer intenção de uma carreira acadêmica na universidade., contudo, como
o trabalho na escola começou a chamar sua atenção, ele procurou um curso de especialização para ajudá-lo na escola. Para isso, buscou o curso da UFF em Educação Física
Escolar, até esse momento não havia nenhuma intenção de trabalhar no Ensino superior
e ainda não estava totalmente sedimentado sua área educacional, o que só veio a acontecer quando ele transferiu suas duas matrículas do estado para o Instituto de Educação.
Como alguns professores do curso de graduação da Gama Filho estavam cursando mestrado, inclusive o professor que mais o incentivou no ensino médio e na graduação, ele
se viu impelido a procurar uma pós-graduação em nível de Mestrado. Procurou o Programas de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Gama Filho
e o Mestrado em Educação da PUC-RIO, onde acabou sendo selecionado, pensou em
uma pós-graduação na área da Educação para encontrar respostas aos problemas encontrados no Instituto de Educação, com alunos que se destacavam na Educação Física
e não se davam bem nas demais disciplinas. Porém, elaborou sua dissertação pensando
na atividade física desenvolvida pelas professoras primária na escola.

Contudo a
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questão do fracasso escolar o motivou a continuar os estudos no Doutorado. Para tentar
o curso, o projeto elaborado não fez referência à Educação Física, ficou com a temática
do fracasso escolar e o Programa de Pós-Graduação que o acolheu foi o da Universidade de São Paulo, na área da Educação, na linha pedagógica da prática docente, da
Didática, mas desenvolveu sua tese distante da Educação Física, no entanto, voltado
para a questão do fracasso escolar, estudando a trajetória das explicadoras na cidade
do Rio de Janeiro. Durante todo esse período, não pensou em Educação Física Escolar,
mas, como também teve em sua trajetória um momento de militância política, foi convidado para trabalhar no Ministério dos Esportes em Brasília. No mesmo período, 1º
semestre de 2007, prestou concurso para a Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF) e, no ano seguinte, também no 1º semestre, surgiu a oportunidade de trabalhar
na Universidade Federal Fluminense.

Apesar de saber dos princípios embasadores

adotados no Ensino superior, ensino/pesquisa/extensão, ele logo percebeu que sua
maior vocação era na área de ensino. Na área de pesquisa, fez alguns projetos para a
FAPERJ, para os quais não obteve recursos, acredita que a área de humanas tem e
sempre teve maior dificuldade de obter recursos em relação à área da saúde. Para ele,
a formação que recebeu na sua graduação foi superior à que é of erecida no curso em
que trabalha atualmente. Afirma que há muita diferença em relação ao corpo discente
do qual fazia parte e o atual, com os alunos da UENF e os do IEF/UFF. Segundo ele,
os alunos de outrora e os do interior do estado parecem ser mais i nteressados que os
da atualidade. Devido à escassez de recursos para as pesquisas ou para os projetos de
extensão, em que não há bolsas de pesquisa para os alunos, o professor se dedique
mais, no momento da entrevista, ao aprimoramento do planejamento cur ricular de suas
disciplinas no curso. Porém, ele tem consciência de que a questão do ensino não é
valorizada na avaliação institucional como é valorizada a pesquisa. Indica que a falta
de um programa de pós-graduação stricto sensu faz diferença, porque ti ra a responsabilidade da produção acadêmica exacerbada, porém, não permite a discussão mais
aprofundada das questões voltadas para o campo da Educação Física Escolar. Para ele,
o mais importante agora é firmar a licenciatura e, se possível, ampliá -la.

Dedica-se,

atualmente, a um projeto de parceria entre a UFF, a Universidade. Católica e a Universidade de Aveiro, para saber o que pensam sobre a carreira docente por meio de
narrativas de docentes e discentes ingressantes nos cursos de graduação dessas un iversidades.
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ENTREVISTA nº 07 –
A entrevistada revelou que nunca teve uma ligação com a prática de esporte, apesar de
ser filha de professor de Educação Física, apenas acreditava que a Educação Física na
escola deveria ser diferente daquela que os professores praticavam.

Por essa razão,

escolheu a Educação Física como primeira opção no vestibular, decisão em que não
teve apoio da família, pois o pai gostaria que ela fizesse Medicina e os parentes, qualquer outra coisa. Para ela o curso tinha uma abordagem muito desportivista e metodologia reprodutivista tecnicista, trazendo dificuldades, pois não era atleta, sendo assim, apenas no último período a disciplina Didática, ministrada pelo Professor Josuá,
lhe ofereceu alguma coisa parecida com aquilo que ela procurava para as aulas de
Educação Física Escolar. A partir dessa disciplina, passou a ler muito sobre Educação
Física na e da escola, para formar um conceito do que acreditava ser uma Educação
Física para a escola. Apesar de já ter escolhido seu camin ho profissional, nunca se
imaginou em uma carreira acadêmica, então, assim que se formou foi trabalhar com
Educação Física em um colégio particular e logo em seguida foi convidada para trabalhar como professora de Educação Física em um projeto educacional institucional da
UFF. Nesse trabalho se sentiu muito despreparada e procurou um curso de especialização em psicomotricidade, que era a grande novidade do momento no campo da Educação Física. Apesar da excelência do curso, não foi o que ela precisava e n em o que
ela procurava, pois dividia o que ela acreditava não poder ser dividido: “o corpo e o
Eu”. Nesse mesmo período houve um concurso interno na Universidade Federal Fluminense para incorporar todos os professores que nela atuavam, e a professora foi
aprovada e em 1981, para a Educação Física da UFF, e, mesmo sem muita consciência
do fato, deu início à sua carreira acadêmica, iniciada em um curso de especialização
oferecido pela própria Educação Física que tinha o nome de “Pesquisa em sala de
aula”, voltado para a Educação Física Escolar que depois veio a se transformar no
nome e na abordagem do curso de especialização em “Educação Física Escolar” , promovendo uma discussão pedagógica da Educação Física na escola.

Esse curso, anos

depois, veio a ser a base estrutural da graduação “Licenciatura em Educação Física”
da Universidade Federal Fluminense. Devido ao conhecimento adquirido no curso de
especialização e incentivada pelos seus pares profissionais, procurou um Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFRJ para cursar o Mestrado multidisciplinar na linha
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de tecnologias educacionais, mas pensando na questão pedagógica da Educação Física
na escola onde desenvolveu sua dissertação voltada para a influência que a mídia exercia no cotidiano escolar. Na defesa da dissertação foi incentivada a dar continuidade
aos estudos devido ao trabalho que desenvolvia na Educação Física da UFF. Ao concluir o mestrado foi convidada a trabalhar no curso de especialização que havia cursado
na Educação Física da UFF, o curso de Educação Física Escolar, e nesse curso, destinado a atualizar os professores de Educação Física que trabalham em escolas, começou
a se identificar com as vivências dos professores e isso a incentivou a procurar o doutorado na linha do cotidiano escolar, foi buscar o Programas de Pós-Graduação em
Educação da UERJ, em que a Profa. Nilda Alves foi sua orientadora. Apesar de não
ser um curso destinado à Educação Física e nem à área escolar, ela procurou se manter
fiel ao seu interesse sobre o cotidiano escolar e aprofundou seus conhecimentos na
linha do corpo na Educação Física no cotidiano escolar com base nas narrativas dos
próprios professores, onde se encontrou com os conhecimentos que sempre procurou
para desenvolver uma licenciatura que pudesse atender a uma Educação Física para a
escola, conforme sempre imaginou e isso a motivou para cursar a graduação em Educação Física. Para ela, o trabalho da orientadora foi muito importante na motivação e
incentivo para aprofundar as leituras e estudos nessa área.

Quando arguida sobre o

trabalho que desenvolvia no curso de licenciatura, a entrevistada narrou que a Educação Física deve ser sempre voltada para a área mais humana, diferentemente daquela
que cursou, muito esportivista e tecnicista. Indicou que seus projetos no curso são
desenvolvidos nessa linha de pensamento e que a formação dos novos profissionais de
Educação Física deve ser pautada pelos aspectos didático-pedagógicos dessa disciplina, para que o egresso seja mais um educador no campo da Educação Física e não
um técnico desportivo nessa área.

ENTREVISTA nº 08 –
O entrevistado narrou que sempre praticou esporte em sua vida, tanto na escola como
fora dela, informou que a Educação Física era uma opção natural para ele e a escolheu
como opção única para o vestibular e os incentivos para essa opção foram as próprias
práticas esportivas que realizava e a influência muito grande dos professores do ensino
básico. Na graduação que cursou na USP, ele informa que a não separação entre bacharelado e licenciatura foi um fator importante na sua formação profissional, por lhe
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permitir atuar em ambos os campos da Educação Física, o técnico desportivo e o professor de Educação Física, um complementando o outro.

De um professor (Boaven-

tura) ele recebeu influência no campo da ética e do caráter, apesar disso, informou
que o curso era muito tecnicista e voltado para as técnicas desportivas (desportivista)
e ele, quando se formasse, via-se, portanto, como um técnico de esporte e não como
professor de escola e não vislumbrava uma carreira acadêmica em sua trajetória profissional, porém, depois de formado, deu início a uma trajetória no Ensino superior,
como professor de uma escola particular para formação em Educação Física. Como a
proposta era de formar um professor-técnico de esporte, e o trabalho nessa escola de
formação era voltada para essa proposta, mesmo sem entender muito sobre questões
mais aprofundadas na área pedagógica, o trabalho foi realizado a contento. Só muito
tempo depois pôde fazer uma análise crítica e política sobre esse trabalho. Apesar de
não fazer menção de imediato, informou ter trabalhado como técnico de iniciação desportiva e como professor em escolas da Educação Básica, porém, para ele, o ingresso
na Educação Física da UFF foi o momento que permitiu uma maior reflexão sobre o
trabalho docente, pois desde o início do trabalho, a proposta da Educação Física, nessa
instituição, tinha um diferencial em relação ao que era praticado pelos professores da
área na época, nos anos 70/80. Nesse momento, a influência do Professor. Alfredo
Faria Jr. foi decisiva para que todos os professores da Educação Física que trabalhavam
na UFF tivessem sua atenção voltada para a necessidade de aprofundarem estudos,
realizarem pesquisas, se dedicarem ao ensino com uma visão mais voltada para os
aspectos didáticos da Educação Física, ao invés das questões fisiológicas e das técnicas
de treinamento desportivo no campo da Educação Física. De imediato, o entrevistado
buscou uma especialização para atualizar seu próprio campo de conhecimentos no
curso de “Metodologia do Ensino Superior”, em seguida, como vários docentes já haviam iniciado seu curso no Mestrado, viu-se compelido a também buscar a qualificação
nesse nível, então procurou o Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área da “Pedagogia da Educação Física” e
desenvolveu sua dissertação no campo da extensão universitária na área do lazer, num
recorte histórico. Nesse curso se aproximou da área destinada ao trabalho nas escolas
e buscou conhecer o papel da Educação Física na sociedade e na escola. No mestrado,
seu interesse se voltou para a importância do lazer no seu tempo livre, apesar de o
mestrado ter provocado no entrevistado uma reflexão sobre a importância da Educação
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Física, no seu retorno, ele foi atraído para a política universitária e passou a fazer parte
do sindicato dos docentes da instituição. O curso de Doutorado se tornou uma prioridade para alavancar sua carreira docente, pois academicamente, até então, ele não via
necessidade dessa titulação. No curso de Doutorado o entrevistado estou a questão das
políticas públicas do lazer, num viés histórico O entrevistado não fez comentário a
respeito de se identificar como professor-pesquisador, mas deixou antever que percebia duas gerações de docentes na universidade: uma mais antiga que se envolvia mais
com as questões de ensino, na qual a pesquisa não ocupava as maiores preocupações
e outra, mais nova, que já ingressava na universidade com a preocupação de se mostrar
‘meritocraticamente’ ativa, realizando pesquisas, publicando artigos, enfim, buscando
melhores condições salariais e verbas para suas pesquisas. Politicamente isso se traduz
na autonomia do docente, ao ser responsabilizado pelo sucesso pessoal e institucional,
por conta da produtividade e o fato de se questionar essa produção tem contribuído,
em particular, para a melhoria do curso de licenciatura em que os docentes trabalham
e contribui também para a melhoria da sociedade. Para ele, a graduação hoje deveria
se preocupar mais com a sociedade, com a questão do sujeito na sociedade e na escola.
Entretanto, informou estar apenas preocupado com a gestão do instituto, com os rumos
da política para a universidade e com os rumos da licenciatura de Educação Física do
IEF/UFF.

ENTREVISTA nº 09 –
O entrevistado indicou que praticava várias atividades esportivas, tanto na escola
como fora dela, era também atleta de voleibol, filho de pai médico e mãe enfermeira,
escolheu o curso de Biologia para seus estudos de graduação, porém, como não se
identificou, trancou a faculdade e foi fazer Educação Física, com a qual tinha melhor
identificação, porém, essa opção foi reprovada pela família. Fez a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e durante todo o curso se familiarizou com o
treinamento desportivo na área biomédica e com a fisiologia do exercício, a biomecânica, etc. Apesar de o professor não ter sido muito bom, a área com a qual se
identificou para atuar após o curso foi a do treinamento desportivo e a fisiologia do
exercício. Durante todo o curso, segundo informou, participou de treinamentos e
jogos em várias modalidades de esporte e para aprofundar seu conhecimento na área
na qual queria atuar, comprou livros, criou grupos de estudos com alunos que tinham
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também interesse nessa área e participou de eventos científicos, atuou também como
monitor da disciplina Biometria. Apesar de questionado, o entrevistado não fez referência aos conhecimentos oferecidos pelo curso no campo da Educação Física Escolar.

Relatou que após formado passou a dar aulas de musculação em academias e

chegou a prestar concurso para dar aulas dessa disciplina na Escola Naval.

Nesse

período, a família passou a incentivar os estudos nessa área de treinamento e de fisiologia do exercício, não fez nenhuma especialização e não há nenhuma referência
sobre o interesse sobre a área da Educação Física Escolar. Portanto, teve mais incentivo para cursar o Mestrado em Educação Física na UFRJ, na área da saúde e do
treinamento desportivo, aprofundando a questão da ‘fisiologia do exercício’, área
com a qual se identificou desde o início de sua graduação. No decorrer do curso de
mestrado surgiu a oportunidade de prestar concurso para a área da Educação Física
da UFF, com o objetivo de melhorar o salári o. Ao ingressar no ensino superior, por
gostar de pesquisa e para isso teria de ser “ancorado” por um Doutor, decidiu fazer
um curso de Doutorado, em um curso na área de Biomedicina, na linha de Neurociências onde ficou fascinado pelo laboratório referen te ao exercício. Nesse laboratório, tomou conhecimento das possibilidades de a neurociência melhorar a aprendizagem dos alunos na escola, daí realizou sua tese de doutorado voltado para as questões
da fisiologia do exercício, em um trabalho destinado aos idosos. Segundo ele, esses
estudos já são realizados em outros países, mas no Brasil essa linha de pesquisa não
vem sendo explorada pela Educação Física, e sim por fisioterapeutas e médicos. Não
demonstrou em momento algum, qualquer propensão pela área de conhecimentos da
Educação Física destinada à escola e, para ele, a licenciatura deveria se preocupar
mais com os aspectos voltados para a promoção da saúde e bem -estar na formação
do futuro professor, afirma ainda que esse conhecimento poderá proporciona r aos
alunos um benefício para a sua vida e que tem procurado desenvolver seus projetos
de estudo e pesquisa na área de neurociências para crianças na fase infantil e escolar.
Dentre seus projetos está o de criação de um laboratório nessa área, para ele o futuro
da licenciatura de Educação Física está na área da saúde e qualidade de vida dos
alunos na escola, que essa área de neurociências melhoraria a aprendizagem dos alunos.
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3.2.5. Análise das Narrativas – A utilização da história de vida pode ser considerada
abordagem metodológica privilegiada para análise e interpretação, quando necessitamos de uma apreensão abrangente do fenômeno em estudo, ao mesmo tempo em que
oferece uma visão crítica da realidade, na medida em que incorpora experiências subjetivas mescladas a contextos sociais.
Contudo, apesar do cuidado que utilizamos no tratamento dos dados, não deixamos de considerar que quando transportamos o relato oral para a concretude do vocábulo, enfraquecemos a narrativa por reinterpretar aquilo que nos foi dito, e mais, podese tentar gerar o discurso escrito da maneira mais fiel possível ao discurso falado, mas,
assim como os sonhos têm a ver com o sonhador, as narrativas nos remetem ao narrador
e, nessas narrativas, revela-se, também, aquele que as interpreta e busca dar-lhes forma
e sentido.

3.2.5.1. Tratamento dos Resultados e Análise das Narrativas:
Para realizar um melhor tratamento dos dados de forma que a análise das narrativas pudessem cumprir sua função de traçar uma trajetória de vida p essoal e profissional dos sujeitos da pesquisa, estabelecemos algumas linhas orientadoras às quais demos o nome de “traços de percurso”, que foram grupados em seções que denominamos como “segmentos de análise”.
No primeiro “segmento de análise”, grupamos as questões que se referenciavam à
trajetória anterior à sua graduação do entrevistado e compreendia as seguintes questões:




Qual a sua relação com o esporte na escola e por ocasião do vestibular ?
Como escolheu fazer Educação Física? No vestibular foi a primeira e única escolha
ou levantou outras possibilidades?
Quais os elementos que o influenciaram na escolha da Educação Física ? (Influência
de pais, parentes, amigos, professores, outros)

Dos nove (9) entrevistados, apenas dois (2) professores tinham como primeira
opção de vestibular a Educação Física, todos os demais, sete (7) entrevistados foram
influenciados pela prática no esporte. Com exceção de um dos entrevistados, todos os
demais gostavam de atividades esportivas desenvolvidas na escola e/ou outro s estavam
engajados em treinamento desportivo e competição de alto nível, sendo uma delas envolvida com dança.
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Ressaltamos interessantes relatos sobre a escolha de um curso de graduação. A
entrevistada que declarou não ter afinidade com a educação física desenvolvida na
escola foi uma das entrevistadas que fez opção única pelo curso de Educação Física no
vestibular, por acreditar que essa disciplina deveria ser conduzida na escola de forma
diferente àquela que ela praticou na educação básica, enquanto o s egundo entrevistado
que fez opção unicamente pela Educação Física, o fez por sempre ter praticado atividade esportiva em sua vida estudantil.
Todos os entrevistados sofreram influências para que fizessem sua opção pela
Educação Física, sendo a maior delas por parte de professores de Educação Física na
escola e de técnicos/treinadores de equipes ou de dança. Alguns informaram que amigos também exerceram influência nessa escolha.
Essa realidade, pôde ser contatada nas afirmações de Figueiredo (2010), quando
afirma que seus estudos sobre a ‘experiência socioc
orporal’ indica que essa opção era respaldada por experiências significativas em
sua história de vida, marcadas pelas influências no percurso escolar, pelos momentos
importantes, pelas pessoas que fizeram diferença nas trajetórias de sua vida; e outras
"coisas" que a impulsionaram pela tomada de decisão, sobretudo ao final do ensino
médio, quando da escolha da profissão.
As influências por parte dos familiares, nesse momento de escolha, na maior
parte dos entrevistados foram negativas, ou seja, esses familiares preferiam que a escolha do entrevistado recaísse em outro curso, com carreiras mais promissoras quanto
ao retorno financeiro e social. (FIGUEIREDO, 1010, p. 103 -104). Para essa autora,
essa influência positiva/negativa é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que “ incentivam a participação dos filhos em atividades corporais [também] criam resistências quando o filho faz sua opção pelo curso de Educação Física ” (p. 104).

No segundo segmento, grupamos as questões que se referenciavam à trajetória
dos entrevistados, no decorrer de sua graduação e compreendia as seguintes questões:



Na graduação de Educação Física quais os aspectos acadêmicos que mais se destacaram? Alguma disciplina? Professor(es)? Outros?
No decorrer do curso de graduação foi construída uma noção sobre um campo específico da Educação Física?

124



Com a Educação Física Escolar, quando e como foi seu contato? Foi através de algum
professor, aula ou disciplina do curso?

O curso de Educação Física se apresentou como uma opção próxima da maior
parte dos sujeitos do estudo, pois possui em seu conteúdo coisas e situações habitu ais
relacionadas ao que faziam em seu dia a dia como jogar bola, treinar um esporte, participar de competições esportivas, por isso foi o curso que ofereceu um grau elevado
de identificação entre os entrevistados e as atividades curriculares desenvolvidas. Alguns entrevistados continuaram a praticar esporte durante todo o período do curso de
graduação, como atletas dos esportes que praticavam antes do curso de Educação Física representando esportivamente sua Faculdade e/ou Universidade.
No decorrer da graduação em Educação Física todos os entrevistados sofreram
influências de professores do curso, dependendo da área de interesse de cada um. Apesar de parte dos entrevistados indicarem que os cursos de graduação, na época, adotavam uma abordagem desportivista com uma metodologia tecnicistas de ensino, alguns
se identificaram com a área pedagógica da Educação Física destinada à escola, na qual
os professores de didática e prática de ensino foram os mais importantes e outros, cujo
interesse era voltado para a área do treinamento e da saúde, se espelhavam nos professores da área de fisiologia e de treinamento desportivo.
Talvez seja interessante detalhar que no período em que a maioria dos entrevistados realizaram seus cursos de graduação, não havia divisão entr e a licenciatura e o
bacharelado, o que permitia que ambas as linhas de estudos se mesclassem no decorrer
do curso.
Em nenhum momento, os entrevistados se referiram à Educação Física enquanto
um campo de Conhecimentos Específicos. Parece que todos tinham noção daquilo que
gostavam de fazer, de suas áreas de interesse. Alguns estavam voltados para a prática
pedagógica (não necessariamente na área escolar), outros para as academias de ginástica
e musculação, para o treinamento desportivo e as questões fisiológicas que acompanham
essas áreas, como a fisiologia do exercício, biomecânica, etc. Outros tinham seu interesse direcionado para as questões da área da saúde, para a qualidade de vida, do lazer
e recreação, da dança, entre outros.
Nesses relatos, no transcurso da graduação, por não haver consciência da Educação Física como um ‘campo específico de conhecimentos’, parece que a aquisição de
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conhecimentos por parte dos entrevistados, acontecia obedecendo o grau de interesse
de cada um dos entrevistados.
Portanto, desde a formação na graduação, os conhecimentos em Educação Física
eram efetivados de forma segmentada e subdividida, o que aprofundou a dificuldade de
percepção e formação de campos de conhecimento específicos na área da Educação
Física, quer na área do treinamento desportivo, dos aspectos de recreação e lazer destinados a melhorar a qualidade de vida dos praticantes, ou ainda, o conhecimento voltado
para a Educação Física Escolar.

Em outro bloco, grupamos os ‘traços de percurso’ que se refere nciavam à trajetória dos entrevistados, e compreendiam as ações que realizaram após sua formação na
graduação e compreendia as seguintes questões:




Após formado – 1: Foi dar aula em escola? Em caso positivo, justifique sua escolha.
Após formado – 2: Procurou algum Curso de Especialização? Qual? Em caso positivo,
justifique sua escolha. Nessa época vislumbrava uma carreira acadêmica?
Após formado – 3: Quando se deu o contato com a dimensão Pedagógica da Educação
Física? O que despertou seu interesse pela Educação Física Escolar?

Uma questão que pareceu fulcral entre os entrevistados foi a questão do trabalho
com a Educação Física na escola. Todos os entrevistados, após sua formação na graduação, de uma forma ou de outra, fizeram opção por trabalhar m inistrando aulas de
educação física em escolas públicas ou particulares.

Como nenhum deles mencionou

mudanças no interesse que demonstraram no curso de graduação, essa opção pelo trabalho em escola ministrando aulas de Educação Física, mencionada por to dos entrevistados mencionaram, parece que advém da segurança econômica que a titularidade
na escola representa.
Pode ter sido também essa opção pela escola que fez com que muitos entrevistados, na verdade a maior parte deles, fossem em busca de uma melhor capacitação/qualificação para desempenhar suas funções nas aulas que ministravam nas escolas. A opção, mais simples e plausível que se apresentava na época eram os cursos de
especialização “lato sensu”. Os sujeitos não tinham, nessa época, perspectivas c om
vista aos cursos de Mestrado e Doutorado, por ser um curso pouco oferecido, com
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poucas vagas e ser considerado um curso fora da realidade acadêmica dos professores
de Educação Física.
Apenas dois (2) entrevistados não cursaram o curso de especialização visando
a uma melhor qualificação.

Um dos entrevistados, cujo interesse se voltava para a

fisiologia do exercício, conseguiu entrar direto para um mestrado na área de Educação
Física que tinha como área de concentração a “medicina esportiva” e o outro, apesar
de ter se inscrito e já ter sido aprovado em um curso de especialização em Educação
Física Escolar, na mesma ocasião tinha se inscrito em um curso de Mestrado em Educação Física e, por ter sido aprovado, optou por cursar o mestrado.
De qualquer forma, o curso de especialização parece ter sido o caminho mais
procurado pelos entrevistados para sua atualização e qualificação. E, para a maior parte
deles, parece ter sido nesse momento, a descoberta de uma Educação Física Escolar,
das suas possibilidades e conhecimentos inerentes a essa educação física ‘da’ escola.
Parece que foi também na especialização, o vislumbre da possibilidade de uma carreira
acadêmica, pois foi um período (final dos anos 90 – início dos anos 2000), em que o
ensino superior abria as portas para acolher novos professores para trabalhar na área
da Educação Física.
Todos os entrevistados, com exceção de um deles, concluíram seus cursos de especialização em cursos destinados à área de estudos da Educação Física destinados ao
trabalho escolar, portanto, voltados para uma Educação Física Escolar. Isso parece ter
despertado nesses professores-especialistas um interesse por essa área da Educação Física, coisa que não tinham demonstrado anteriormente (apenas como trabalho após formado). Tal fato provocou a necessidade de aprofundamento na área da Educação Física
Escolar e, com isso, despertou também a possibilidade de os professores continuarem
seus estudos e conseguirem qualificação nos cursos de Mestrado.

Com isso, grupamos o próximo bloco com os ‘traços de percurso’ que faziam
referência aos cursos de pós-graduação strictu sensu, primeiramente nos cursos de
mestrado que compreendia as seguintes perguntas:



Em que ocasião ocorreu o seu interesse pelo Curso de Mestrado ? Foi no Curso de
Especialização?
No caso de ter feito Mestrado fora da área da Educação Física por que escolheu essa
área? Qual a relação da área escolhida com a Educação Física?
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O Mestrado despertou a atenção ou interesse em ser Professor Universitário ? Por que?

Todos os nove (9) entrevistados buscaram os programas de pós -graduação
“stricto sensu” – Mestrado para complementar seus estudos. Oito (8) entrevistados
mantiveram como área de interesse a Educação Física e escolheram Programas de Mestrado nas áreas de Educação e Educação Física, com o intuito de continuar seus estudos
na área de conhecimentos destinados à escola.
Porém, na ocasião de escolherem a temática de suas dissertações, quase todos se
afastaram do interesse original pela Educação Física Escolar e de senvolveram estudos,
voltados para as questões ideológicas, sociológicas e filosóficas da Educação Física,
sobre as políticas públicas e/ou educacionais de lazer e de recreação, sobre histórias da
Educação Física, sobre a formação de professores (licenciat ura – área pedagógica e
bacharelado – área técnica), sobre os métodos e técnicas de ensino e treinamento da
Educação Física e da dança, entre outros. Um (1) dos sujeitos entrevistados, não fez
opção por nenhuma dessas temáticas e, fugindo à regra, apesar de ter realizado seu
Mestrado em Educação Física, escolheu a linha de estudo desse mestrado, direcionado
para a área da saúde e do treinamento desportivo.
Sobre a questão de o curso de Mestrado ter despertado a atenção para o trabalho
na Educação Superior é certo que todos os entrevistados nesse período, tiveram sua
atenção despertada para o trabalho no Educação Superior, como forma de melhorar seu
‘status profissional’ e/ou econômico em razão do pertencimento a esse nível de ensino.
Mas também encontramos alguns entrevistados para os quais o trabalho no Educação
Superior já era uma realidade ao iniciar o curso de Mestrado.
Para esses entrevistados, a realização do curso de Mestrado era uma formalidade
e uma exigência a ser cumprida para alavancar a carreira docente tendo por base o
“Planos de Carreira e Remuneração do Magistério Superior”.

Portanto, esse curso,

significava, além da obtenção de conhecimentos, uma melhoria dos salários. Para outros, a conclusão do Curso de Mestrado, por não haver, nessa época, grande quantidade
de professores titulados em cursos “stricto senso”, representou a abertura de portas
para atuar em instituições da educação superior, principalmente nas instituições particulares para as quais muitos deles foram convidados para min istrar aulas iniciando,
assim, a sua trajetória profissional na Universidade.
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Neste grupamento, vamos reunir as questões sobre os cursos de pós -graduação
strictu senso, no nível de Doutorado:




Como escolheu e ingressou no Doutorado? Nessa época tinha uma visão/noção da
Educação Física como um campo de conhecimento específico?
No decorrer do curso de doutorado discutiu a dimensão pedagógica da Educação Física ?
Chegou a estabelecer uma relação entre a Educação Física e a Educação Física Escolar?
No Doutorado construiu uma identidade como Pesquisador da área ? Nessa época,
qual a visão da Educação Física na e para a Universidade?

Para alguns entrevistados, após a conclusão do mestrado, em virtude de oportunidade para atuarem na Educação Superior e outros, por já estarem atuando nesse nível
de ensino, o curso de Doutorado se tornou uma condição factual para alavancar o plano
de carreira docente estabelecido para o ensino superior, ou seja, com a obtenção do
título doutor há obtenção de vantagens acadêmicas pelo conhecimento adquirido, pelas possibilidades de realizar e/ou propor pesquisas em razão da titulação, e também
há compensação financeira devido ao acréscimo salarial. Essas foram as justificativas
que parte dos entrevistados utilizou para seu aprofundamento acadêmico e realizar o
curso de doutorado.
De todos os entrevistados, apenas três (3) deles optaram por fazer seu doutorado
na área da Educação Física. Um deles escolheu como área para a continuidade de seus
estudos no doutorado, o Programa na área da Medicina – Biomedicina – Neurociências.
Os demais, cinco (5) deles realizaram seu doutorado em Programas de Educação.

O

que merece ser destacado é o fato de todos os entrevistados, com exceção de apenas
um deles, não terem buscado em suas teses de doutorado, temas que visassem a Educação Física Escolar. Ou seja, os docentes que nos Mestrados, abandonaram suas aspirações estudar a Educação Física destinada à escola, na realização de suas dissertações, acompanharam essa proposição no desenvolvimento de suas teses de doutorado.
No decorrer das narrativas, todos os entrevistados, inclusive aquele que realizou
seu doutorado na área da saúde, apresentaram um discurso referenciado na Educação
Física. E, quase todos os sujeitos, independente do Programa de Pós-Graduação escolhido, procuraram nas linhas de pesquisa desses Programas, por cenários e abordagens
que pudessem ampliar o campo da Educação Física em áreas afins, mas não na área da
Educação Física Escolar.
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Essa multiplicidade de escolhas para os temas que os professores desenvolveram
em suas teses de doutoramento nos permite inferir que o campo de conhecimento da
Educação Física identificado como campo do esporte, da atividade física, ou da saúde,
que no momento em que realizaram seus estudos, ainda não estavam nem solidificado
e nem conscientemente estabilizados e na realização desses estudos buscavam essa afirmação e consolidação. Segundo Figueiredo (2008), essas escolhas foram frutos de uma
estreita relação entre as experiências (sociocorporais) anteriores desses sujeitos.
Se levarmos em conta a esfera de atuação e a abrangência que esses Doutores
adquirem na formação de novos profissionais de Educação Física nos cursos de Licenciatura e que, com a análise das narrativas e a investigação dos temas das teses que
eles apresentaram na conclusão de seus doutorados, nós pudemos certificar e concluir
que o campo da Educação Física Escolar não ocupava o centro de interesses desses
professores, onde apenas um deles em seu estudo, fez referência aos s aberes docentes
para a prática da Educação Física, podemos concluir que essa situação pode provocar
discrepâncias nessa processo de formação.
Todavia, o fato de os entrevistados em seus discursos, se preocuparem com o
“campo da Educação Física em geral e com a Educação Física Escolar”, demonstra que
esse campo vem adquirindo consistência e, apesar da maneira errática que se apresenta,
pode vir a ser um campo de conhecimento a ser percorrido pela prática da Educação
Física.
Tomando por base as considerações de Lívio Amaral, diretor de avaliação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ( CAPES) expressa na
revista “Guia do Estudante” 37 sobre os programas stricto sensu – cursos de Doutorado e
de Mestrado, onde ele declara que é nesses cursos que se adquire conhecimentos mais
aprofundados devido às exigências acadêmicas que aí são exigidas, além de estimular a
reflexão teórica e a pesquisa, vamos encontrar os alicerces do ensino de qualidade na
Educação Superior, ao formar os quadros docentes para a Universidade (nos mestrados) e a formação de pesquisadores (nos doutorados). Se assim entendermos, podemos
fazer outra inferência ao analisarmos as narrativas dos entrevistados.

37

“Pós-Graduação – Mestrado, doutorado, especialização ou MBA? Saiba o que é cada curso e faça sua escolha: diferentes opções de pós-graduação servem para diferentes perfis e objetivos”. Guia do Estudante, Editora
Abril, publicado em 13 fev 2014. Disponível em http://guiadoestudante.abril.com.br/expediente/. Acessado
em maio de 2017.
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Todos os entrevistados declararam a importância da pesquisa acadêmi ca, mas,
nem todos declararam que seus estudos e conteúdos estavam embasados por essa prática
acadêmica, dando a entender que após concluírem seus Doutorados, eles não parecem
ter adquirido uma identidade de Professor Pesquisador nem no decurso do Doutorad o
e nem após, no decorrer de sua trajetória acadêmica profissional, conforme pudemos
depreender no último bloco de questões dos ‘Traços de Percurso’.
Trouxemos para esse bloco, as linhas orientadoras destinadas ao pensamento
dos entrevistados sobre as tendências e expectativas para a Educação Física nos dias
atuais. Para conhecermos essa realidade pensamos nos seguintes ‘traços’:




Na atualidade 1 – Quais os projetos, as linhas de pesquisa e as inquietações do pesquisador na Universidade?
Na atualidade 2 – Qual a visão da Graduação e de seu papel na formação de profissionais para a Educação Física Escolar?
Hoje – Qual a visão da Educação Física – seu campo, seu futuro sua formação?

Todos desenvolvem projetos de estudo e pesquisa de acordo com as possibilidades que a Instituição Universitária oferece e disponibiliza em termos de financiamento
e apoio físico e material. Têm consciência da importância da pesquisa, realizam seus
estudos, criam seus grupos de estudos e de pesquisa como os discentes da licenciatura
e ainda desenvolvem seus trabalhos de acordo com os seus interesses, porém indicam
vários óbices para dar maior consistência a suas pesquisas, tais como as questões de
financiamento para fomentar seus estudos, para oferecer bolsas de ensino ou pesquisas
aos estudantes, construir espaços físicos específicos ou adequados para o desenvolvimento de seus estudos, entre outros.
Alguns dos entrevistados demonstram que a realização de pesquisa no atual estágio em que se encontra a instituição universitária pública como condição necessária
para o bom desenvolvimento do curso, é quase incompatível. Informam que para a
licenciatura em Educação Física existe um número reduzido de docentes p ara que haja
um bom andamento do curso de licenciatura e isso cria a necessidade de os professores
assumirem várias aulas do currículo do curso, além das questões burocráticas -administrativas no Instituto de Educação Física, onde trabalham.

Isso diminui as horas e

possibilidades de os envolvidos se aprofundarem na área acadêmica do ensino, pesquisa e extensão.
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Quando questionados sobre a visão do papel da Graduação – Licenciatura, na
formação de novos professores/profissionais para atuar na escola, aprese ntam justificativas que deixam antever um compromisso verdadeiramente concreto em suas propostas educacionais e em adequação com o projeto educacional do curso.
Indicam que percebem as transformações ocorridas com os docentes que se formaram nos anos 80, 90 e nos anos 2000, porém indicam que também os discentes se
transformaram, a sociedade se transformou e, consequentemente, a escola se transformou. Apontam para a necessidade de uma constante renovação de princípios e ideais
no sentido de humanizar o curso, assim como, uma reestruturação curricular para que
a formação atenda aos interesses e necessidades reais dos discentes. Indicam, também,
que a sociedade hoje necessita de maior espaço para pensar em si mesmos, em como
utilizar seus tempos livres, em como transformar os conhecimentos da Educação Física
Escolar em espaços de aquisição e conscientização para as questões de saúde e bem estar físico e social.
Enfim, essa variedade de respostas e a intencionalidade de realizar um curso
realmente compromissado com sociedade e educação, demonstra o comprometimento
dos entrevistados com uma Educação Física destinada à escola, porém, fica demonstrado também, que cada um dos sujeitos do estudo tem uma visão específica do que
seja a Educação Física, indicando que essa área de conhecimento se ressente da falta
de um campo específico destinado a uma Educação Física Escolar. Mas, pudemos
perceber nas narrativas que, em prol de uma formação mais sólida, cada um faz o que
mais conhece e mais acredita, da melhor forma e com a maior correção, o que demonstra pouca direcionalidade sobre a necessidade de se estabelecer linhas de pesquisa que
orientem estudos e pesquisas de modo a auferir consistência a um campo de conhecimentos dedicado à Educação Física Escolar
Quando solicitamos uma proposta de futuro para a licenciatura em Educação
Física ou para a Educação Física em geral, vamos encontrar uma preocupação e uma
acomodação. A preocupação fica por conta dos rumos da própria Educação Física,
visto que a inexistência de um Programa de Pós-Graduação “stricto senso” em Educação Física não permite a expansão dessa área de conhecimento na Universidade.
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3.2.5.2. Conclusão do Segundo Procedimento:

O segundo procedimento metodológico teve como objetivo analisar e discutir
as representações sociais da Educação Física em Docentes com título de Doutor que
atuam no Curso de Licenciatura em Educação Física. Foram escolhidos nove (9) sujeitos para serem submetidos à experiência das narrativas de vida e de profissão que
autores como Alves-Mazzotti (2015); Bauer&Gaskell (2002); Bragança (2012); Bueno
(2002); Dubar (1998) e outros, denominaram como “histórias de vida”, em sua vertente
de narrativas profissionais. A análise das narrativas revelou uma surpreendente similaridade e confluência de trajetórias, constituindo uma espécie de padrão comum, com
pequenas variações entre os sujeitos:
a) Todos os sujeitos entrevistados ou eram esportistas ou mantinham uma for te rela-

ção positiva com o esporte;
b) A grande maioria dos participantes expressou ter ocorrido hesitação por ocasião

da escolha do curso superior, sendo que a educação física, para esses sujeitos, não
configurava como a primeira opção de vestibular. A exce ção ficou por conta de
dois (2) sujeitos para os quais a Educação Física era a primeira opção no vestibular;
c) Quanto à influência que receberam nessa ocasião, todos relataram que estava re-

lacionado à atividade esportiva e aos incentivos que recebiam de seu s professores
e/ou técnicos, além dos amigos. No caso dos familiares, todos eles informaram
que a influência foi negativa, ou seja, não queriam que a escolha para o vestibular
recaísse sobre a Educação Física.
d) Durante a graduação, por ser um curso sem distinção entre bacharelado e licenci-

atura, mas, que valorizava muito a questão do desporto, todos os sujeitos narraram
que o contato com a Educação Física destinada à escola, aconteceu através das
disciplinas e professores do setor pedagógico do currículo. A noção de uma carreira acadêmica não se encontrava nas expectativas e nem nas perspectivas futuras
daquele estudante;
e) Depois de graduados, todos os sujeitos iniciaram sua carreira profissional minis-

trando aulas de Educação Física em escolas públicas ou privadas. Para melhor se
capacitar no campo da Educação Física ‘na’ e ‘da’ escola, a maioria deles procurou
os cursos de especialização (lato sensu).

Alguns na área da Educação Física e
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outros na área da Educação. Nesta etapa do curso de especializa ção, os entrevistados adquiriram conhecimentos que colocaram expectativas sobre as possibilidades de continuidade dos estudos através dos cursos de Mestrado. Também é nessa
época que se instala, em alguns dos nossos sujeitos, a ideia de uma carreira acadêmica e a possibilidade de trabalho no ensino superior;
f) Mais da metade dos sujeitos cursou o Mestrado em Educação Física, buscando

nesses cursos as linhas de pesquisa cuja ênfase destinava-se à área de conhecimentos voltados para a escola. A outra parte dos entrevistados procurou Mestrados
em Educação em suas diferentes áreas de concentração. Para todos os sujeitos, o
mestrado foi considerado um lugar privilegiado de discussões sobre a relação entre
Educação Física e Educação. Porém, nessa capacitação, não estreitaram suas relações com o campo da Educação Física Escolar. Todos eles desenvolverem suas
dissertações visando à ampliação do campo de conhecimentos na área da Educação
Física. Porém, nenhum deles, quando analisamos a temática implícita nos t ítulos
das suas dissertações, buscou conhecimentos destinados à área da Educação Física
Escolar;
g) Essa opção de não abordar a Educação Física Escolar em seus estudos de mestrado,

pode indicar o pouco fascínio que essa área exercia sobre os professores de Ed ucação Física naquele momento de sua trajetória profissional, que pode estar relacionada ao fato de a Educação Física estar em um período de transição. No final do
século passado e início deste século, a Educação Física foi acometida por propostas
pedagógicas ou abordagens voltadas para uma formação mais humanizada que favorecesse a formação integral dos estudantes na escola, em detrimento às abordagens mecanicistas cuja ênfase repousava na prática esportiva, na aptidão física, na
competição com suas regras e técnicas performáticas, que eram as práticas hegemônicas no campo da Educação Física. Porém, segundo Darido e Sanchez Neto
(2008) “a formação acadêmica que sustenta a orientação profissional dos professores de Educação Física [...] baseia-se fundamentalmente em um currículo de pressupostos tradicionais” (In VASCONCELOS, 2016, p. 24), onde ‘pressupostos tradicionais’ são os conteúdos oferecidos pelas proposta tecnicista, higienista e esportivista, abordagens que durante muito tempo predominou na Educaçã o Física e,
portanto, acompanhou a trajetória acadêmica da maior parte dos nossos entrevistados desde a graduação até os cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu).
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h) Essa tendência os acompanha nos Cursos de Doutorado quando o afastamento dos

estudos sobre a Educação Física Escolar se manteve e os entrevistados não realizaram suas teses de doutorado na área da educação física destinada ao trabalho na
escola. Ou seja, os entrevistados em suas respectivas teses, desenvolveram estudos
destinados à Educação Física em campos diversificados como os da cultura (com
doutorados em história e sociologia), do esporte (treinamento) e do lazer e recreação, além daqueles que se debruçaram sobre as questões de política educacional,
a saúde e qualidade de vida;
i) Ao concluírem seus cursos de doutorado, os entrevistados que ainda não estavam

atuando na Educação Superior, apresentaram uma forte perspectiva futura de trabalhar nesse nível de ensino e, apesar do curso de Doutorado ter como uma das suas
atribuições a formação de pesquisadores, não foi detectado nas narrativas, que os
professores tenham adquirido essa identidade de pesquisador nos cursos realizados;
Como podemos observar, nossos entrevistados, no seu percurso de formação e
qualificação apresentam uma trajetória correlata, quando analisamos nas suas ‘histórias de vida’, correspondente à formação na graduação e nos cursos de pós -graduação
strictu senso, e constatamos um forte paralelismo em suas trajetórias acadêmicas.
Como nossos entrevistados pertencem a um mesmo espaço profissional e acadêmico e trabalham, hoje, na Licenciatura de Educação Física de uma Universidade
pública, onde constatamos que nesse nível de ensino todos os nossos sujeitos são regidos por princípios que convergem para o ensino, a pesquisa e a extensão, depreendemos que seu campo de interesses nas áreas de ensino, pesquisa e extensão deveriam se
destinar aos conhecimentos voltados para a área escolar, neste caso, para a área da
Educação Física Escolar.
No decorrer das entrevistas, pudemos perceber que os nossos sujeitos vêm a
Educação Física Escolar como uma forte inspiração para a ação, ou seja, não há qualquer tipo de rejeição de nossos entrevistados em relação à área. Porém, a disparidade
de propostas encontradas fora da área de conhecimentos destinados à escola, inicialmente no mestrado e, posteriormente, nas temáticas das teses de doutorado, nos leva a
indagar quais são as visões de Educação Física que organizam as práticas desses professores-pesquisadores (a formação acadêmica e trajetória profissional, os qualificaram para tal), no curso e na instituição na qual atuam. Se faz necessária essa indagação
porque nas entrevistas, transparece uma descontinuidade dos estudos e pesquisas que
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esses docentes realizam, permitindo um vislumbre de individualidade de interesses e
de campos de pesquisa acadêmica, cuja base parece seguir os interesses e conhecimentos que os acompanharam em sua trajetória de formação acadêmica desde a graduação.
Como este estudo não se destina discutir as linhas de pes quisa desses docentes,
mas, desde já informando que elas não estão estruturadas no campo da Educação Física
Escolar nesse curso que elegemos para estudar, reconhecemos que cada um dos sujeitos
de nosso estudo tem implicitamente ideia sobre o campo de conhecimentos circunscrito
pela Educação Física a ser desenvolvida na escola. Porém, essa percepção apresenta se de forma individualizada, fato esse que dificulta a formação de linhas de pesquisa
nesse campo, pois prejudica a interlocução entre os docentes e não oferece orientação
ao corpo docente do curso na realização dos estudos e pesquisas que possam convergir
para a área da Educação Física Escolar, uma das formas de estruturar conhecimentos
específicos nessa área.
Os estudos e pesquisas que vêm sendo realizados, trazem implícitos os princípios da Educação Física destinadas à escola, o que permite que esses estudos e pesquisas tangenciem a Educação Física Escolar, contudo, esse campo não parece estar abrigado em um ‘campo mínimo de referências comuns’ na área de conhecimento da Educação Física destinada à escola, assim como, parece estar desconectado das práticas
escolares desenvolvidas nesse espaço.
Podemos pressupor que falta uma política institucional que oriente, estruture e
abrigue linhas de pesquisa na linha da Educação Física Escolar fazendo com que esses
docentes se sintam desamparados de uma estrutura que convirja para área da Educação
Física destinada à escola. Essa situação institucional ofereceu aos entrevistados justificativas para as escolhas de suas opções de estudos e pesquisas ou para a falta deles,
nos inúmeros obstáculos encontrados na política administrativa da Educação Superior.
A falta de pessoal, tanto de docentes, como de agentes administrativos faz com que
haja necessidade de os professores assumirem várias aulas do currículo do curso, além
das questões burocráticas/administrativas no âmbito do setor de Educação Física, o
que limita as horas destinadas ao aprofundamento acadêmico e às reuniões em grupos
de estudo e de pesquisa com os membros do corpo docente do setor. Com isso, os
grupos de trabalho e estudos são mais conciliáveis em pequenos grupos de docentes
com os mesmos interesses ou nos grupos de estudo com os alunos.
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Podemos, porém, afirmar que os estudos e pesquisas na ár ea da Educação Física
Escolar não estão paralisados e, cada vez mais, vêm sendo desenvolvidos estudos e
pesquisas nessa área, em diferentes espaços acadêmicos. Os professores, conforme
constatamos, têm demonstrado interesse por essa área de conhecimento e mais, não há
equívocos sobre a existência de conteúdos de Educação Física que podem e devem ser
aplicados na escola e, portanto, devem fazer parte do rol de conhecimentos que os
futuros professores devem estudar e conhecer em um curso de licenciatura.
Nesse sentido, podemos também inferir que professores têm noção clara da existência de um campo de conhecimentos sobre a área da Educação Física Escolar, porém,
percebemos que esses conhecimentos não estão estruturados de forma sistematizada.
Como nosso estudo centrou seu olhar na percepção que os nossos sujeitos possuíam sobre esse campo, pudemos observar que o fato de os nossos entrevistados serem
oriundos de diversos lugares e diferentes doutorados, os conhecimentos foram trazidos
por diversos caminhos que indicam uma representação consistente no campo das práticas.
Entretanto, quando observamos as relações entre essas práticas e os conhecimentos sobre as questões da área escolar, percebemos que não podemos afirmar de
forma categórica, que o campo da Educação Física Escolar, nesse curso analisado seja
um campo consolidado, o que fragiliza as pesquisas no campo pesquisado e impactam,
consequentemente, a formação dos futuros professores de Educação Física para a Educação Básica. Ou seja, os estudantes desse curso, estão sempre tangenciando o campo
específico da Educação Física Escolar, pois a própria organização das disciplinas desse
curso, parecem não estar alinhadas em uma estrutura comum, ou melhor dizendo, as
disciplinas não dialogam entre si para estabelecer as relações entre elas, ficando ao
encargo do aluno realizar essas conexões.
Quando verificamos as disciplinas ‘práticas’ nos cursos de licenciatura, de uma
forma geral, podemos observar que elas carregam em si, ‘representações anteriores’ já
existentes antes da consolidação da Educação Física na escola e, principalmente, nos
cursos de graduação no Ensino Superior. Essas representações acompanharam as diversas concepções que influenciaram a Educação Física através de sua trajetória histórica conforme vimos no Cap. I.

No início de sua trajetória, ainda no Brasil Império,

as concepções hegemônicas eram a higienista, militarista e depois, esportivista, onde a
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atividade física através de exercício de ginástica deveriam provocar hábitos de higiene,
saúde, que também, deveriam promover a disciplina do indivíduo na coletividade escolar, espaço onde emergiria o homem saudável e disciplinado.
Quanto ao modelo desportivista, surge da necessidade de o governo militar nos
anos em que o regime militar queria oferecer uma imagem do país como uma potência
próspera, dinâmica e viável, lançou mão do esporte, principalmente do futebol e o
espaço de maior amplitude para obter êxito nessa ‘missão’ foi disseminar essa ideia no
ambiente escolar. Ainda hoje, essa ideia de desenvolvimento da saúde, higiene, disciplina e potência esportiva, apresenta um forte apelo nas propostas do ensino da Educação Física destinada à escola, tanto para os legisladores como para os educadores,
incluindo aí, os professores de educação física.
Vasconcelos e Campos (2016) indicam que após o período em que as abordagens
predominantes eram as propostas higienista, militarista e desportivista, que durou até
os em meados dos anos 80 e teve seu declínio com a abertura política após a ditadur a
militar, quando estas propostas foram atropeladas por várias outras propostas para uma
educação física nas escolas. A Educação Física Escolar passou a contar com a contribuição de várias outras concepções, tais como: a psicomotricista, a desenvolvimentista, a saúde renovada, a interacionista/construtivista, entre outras. E, nos anos 90, a
gestão de novas propostas de ensino da Educação Física com um cunho mais crítico
àquelas existentes que surgem as abordagens crítico-superadora e a crítico-emancipatória, além da abordagem proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física (BRASIL. PCNs: Educação Física. 1997), dá continuidade ao processo de
renovação e oxigenação das antigas propostas que eram utilizadas pela Educação Física destinada à escola.
Mesmo com todas essas propostas de ensino para a Educação Física, vários autores como Castellani, 1991; Coletivo de Autores, 1993; Faria Jr, 1996; Darido, 2003
e 2008; Melo, 2007, mencionaram que apesar das expectativas de mudanças, de as
novas ideias e propostas serem debatidas em congressos e terem sido publicadas uma
extensa bibliografia a respeito, os currículos das escolas de formação de professores
permaneceram resistentes às modificações e ainda eram compostos de disciplinas e

138

práticas similares aos dos currículos das escolas mais tradicionais. Um fato que podemos supor para que isso tenha acontecido, pode repousar na composição do ‘corpo
docente’ desses cursos de licenciatura que manifestavam pouca afeição às mudanças.
Utilizando a Teoria das Representações Sociais e sabendo que as práticas de
higienismo, militarismo e desportivismo exerceram um longo tempo de dominação sobre a Educação Física, podemos inferir que essas práticas podem ter sido tão enraizadas nas representações sociais dos professores de Educação Física que ainda hoje, elas
estão presentes nas práticas e ações docentes nas escolas de formação dos professores
de Educação Física e, consequentemente, nas aulas de Educação Física desenvolvida
na escola.
Nossos entrevistados acreditam que para alavancar os rumos da Educação Física
nesse espaço que escolhemos para estudar, há necessidade de criação de um Programa
de Pós-Graduação “stricto sensu” em Educação Física, visto que sua inexistência, não
aglutina os esforços acadêmicos dos docentes, não permitindo a expansão dessa área
de conhecimento na Universidade onde trabalham.
Além disso, acreditam que devem contribuir com um compromisso fundamentado em propostas educacionais consistentes e em adequação com o projeto educacional do curso. Acreditam na necessidade de uma renovação de princípios e ideais no
sentido de transformar o curso mais humanista. Para isso, indicam a necessidade de
uma reestruturação curricular do curso para que a formação atenda aos interesses e
necessidades reais dos discentes, transformando os conhecimentos da Educação Física
Escolar em espaços de aquisição e conscientização para as questões de saúde e bem estar físico e social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO

Ao direcionarmos nossa atenção para o campo da Educação Física na Educação
Superior, queríamos conhecer o universo da formação em Licenciatura, nessa área de
conhecimentos.

Escolhemos o caso de um curso de licenciatura que não evidenciava

o dilema da divisão dessa graduação com o bacharelado.

Portanto, toda a estrutura

curricular do curso deveria ser ‘pensada’ para atender às questões da Educação Física
Escolar.
Para isso, centramos nosso olhar para o percurso sócio acadêmico dos docentes
responsáveis pela configuração desse tipo de graduação, que aí transitam e desenvolvem suas práticas, enquanto agentes de formação de novos profissionais professores de
Educação Física para a Educação Básica, ou seja, para o desenvolvimento do campo de
conhecimento da Educação Física destinado à escola.
Tomando por base o senso comum, limitado por suas características de inocência, onde suas técnicas, ilusões e percepções o referendam como uma forma de perceber a realidade (MOSCOVICI, 2014/1984), vamos considerar a Licenciatura como uma
habilitação oferecida pelo ensino superior que permite àqueles habilitados nesses cursos (licenciatura) o exercício do magistério, ou seja, concede a eles, o poder de lecionar, dar aulas na área em que se licenciaram.

Como o campo de nosso estudo é a

licenciatura em Educação Física, vamos conceber a Educação Física Escolar como um
campo de conhecimentos que fundamentam as práticas educacionais do futuro profissional de Educação Física para a Educação Básica.
Se imaginarmos as Representações Sociais como um modelo de atos e ações que
se desenham e se constroem na apropriação e reapropriação de uma dada realidade
como algo assimilado, ensinado e comunicado, podemos inferir que na inter -relação
professor-aluno no percurso de um curso de licenciatura, os futuros professores pode m
adquirir as mesmas representações dos docentes que atuam nesse curso, ou seja, os
novos professores acabarão por agir de acordo com os valores e ideias compartilhadas
nesse cenário de formação.
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Podemos, então, concluir que a formação do professor de Educ ação Física no
período em que a Educação Física esteve atrelada ao campo de conhecimentos e práticas de outras áreas, não pôde desenvolver todo o potencial dos conhecimentos e práticas específicas dessa disciplina. A interdependência com a área militar e com a área
da saúde ficou patente quando analisamos anteriormente, a categorização que a CAPES
destinou ao campo da Educação Física na Tabela de Áreas do Conhecimento e Avaliação, ao considerá-la como uma subárea de conhecimento das Ciências da Saúde
(40000001). (BRASIL, Decreto 29.741, 1951).
Com isso, os cursos de graduação e pós-graduação na área de Educação Física,
se estruturaram de forma a oferecer em seus currículos, conhecimentos na área da fisiologia, da biomecânica, do treinamento desportivo, entre outras utilizando metodologias com forte tendência ao controle e à manutenção do status quo, como o foram as
metodologias tecnicistas reprodutivistas.
Por essa razão, a formação em Educação Física durante muito tempo, obedeceu
a propósitos e objetivos mais claramente vinculados às finalidades da área de segurança, saúde e higiene. Em razão disso, durante muito tempo, essa disciplina não se
preocupou com o desenvolvimento de conhecimentos destinados à área da Educação
Física Escolar.
Essa subordinação e influência que dominou a Educação Física, se analisada a
partir dos estudos de Representações Sociais podem ter criado nos professores dessa
área, representações que perduram até os dias atuais e, apesar de ter apresentado um
cenário bem-sucedido após seu ingresso no Ensino Superior nos anos 70, principalmente para a trajetória profissional dos seus atores que tiveram sua carreira profissional consolidada, pode não ter sido suficiente e nem ter tipo tempo para gestar a pretensa
reestruturação da Educação Física ocorrida a partir dos anos 80/90 e com isso, alterar
as representações criadas pelo longo período anterior. Por essa razão, também não
apresentou êxito para a constituição de um campo específico consagrado à área da
Educação Física Escolar, que parece não ter conseguido alicerçar e enraizar um campo
de conhecimentos para a área.
Isso fica constatado nas declarações que os professores fizeram nas narr ativas
de suas histórias de vida e de profissão, quando relataram que a estrutura curricular
dos cursos de graduação em Educação Física que realizaram, os induzia fortemente, a
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se tornarem técnicos desportivos e/ou para trabalhar na área do treinamento des portivo
apoiado nas disciplinas de biomecânica e fisiologia do esporte. Assinalaram que a área
da Educação Física Escolar era pouco valorizada no decorrer do curso, ficando restrita
apenas às disciplinas pedagógicas oferecidas nessa graduação.
Por outro lado, quando pesquisamos o percurso da Educação Física através dos
tempos, podemos perceber que durante muito tempo ela foi usada como instrumento
de outras áreas de conhecimento, mas podemos também perceber, que nessa associação, em alguns eventos, ela foi beneficiada para que pudesse se expandir, como foi o
caso de sua inclusão no Ensino Superior, pelo governo militar, nos anos 70, quando os
professores de Educação Física selecionados para atuar nesse nível de ensino se viram
estimulados a buscar novos conhecimentos e uma melhor qualificação acadêmica, principalmente na área dos estudos pedagógicos destinados ao ensino e aprendizagem
dessa disciplina.
Para isso, os cursos de especialização, principalmente os cursos lato sensu em
Educação Física Escolar e os de Metodologia do Ensino Superior, para os que já pertenciam ao Ensino Superior, foram de muita importância para dar início a uma carreira
docente e também para ampliar o campo de conhecimentos pedagógicos em Educação
Física. Nesses cursos, os sujeitos de nosso estudo narraram que puderam aprofundar
estudos na área da Educação Física destinada à escola e, ainda, vislumbraram a importância e necessidade em dar continuidade aos seus estudos em cursos stricto sensu –
em Programas de Mestrado e Doutorado.
Quando analisamos as narrativas, constatamos que os nossos entrevistados, na
continuidade de suas qualificações, nos cursos de mestrado, se distanciaram da aspiração
apresentada por ocasião da realização dos cursos de especialização quando procuraram
qualificação em assuntos pedagógicos para melhor desempenhar sua função de professor
no Ensino Superior, aspiração essa que os motivou a buscar os cursos de especialização e
não mantiveram suas expectativas em torno do campo da Educação Física Escolar e realizaram suas dissertações em áreas de conhecimento distantes desse campo da Educação
Física.
Essa tendência observada no mestrado de se distanciar do campo de conhecimentos da Educação Física Escolar, acompanha os entrevistados no curso de doutorado
quando também não realizaram suas teses em estudos destinados à área escolar da
Educação Física.
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Esse cenário fica evidenciado quando examinamos os títulos dos estudos que nossos sujeitos desenvolveram em suas teses e dissertações, onde encontramos uma predominância de temas que denominamos de “Outras Áreas Afins” cuja referência eram os
temas destinados à fisiologia do esporte, biomecânica, cinesiologia, treinamento desportivo, técnicas de esportes, saúde e qualidade de vida, política, cultura e lazer, ou então,
estudos na área da sociologia, filosofia, corporeidade, questões de corpo, de gênero, de
envelhecimento, de ludicidade, de afetividade, de cognição e de sociedade, entre outros.
Ao ampliarmos a análise dos resultados dos estudos elencados no Banco de Teses e Dissertações do Portal da CAPES, tanto no campo da Educação como no da Educação Física, constatamos que, sem sombra de dúvidas, a produção acadêmica no
campo da Educação Física, de 1987 até o ano 2005, não tinha por prioridade, o campo
da Educação Física Escolar, ou seja, o número de estudos nessa área se apresentou
muito reduzido, o que confirma a tendência constatada na análise das narrativas dos
sujeitos de nosso estudo.
Quando os estudos elencados nesse Banco tinham por referência a área de conhecimentos da Educação Física destinados à escola, gerados nos cursos de mestrado
e doutorado eram fruto das diversas abordagens pedagógicas que surgiram no final dos
anos 80 e nos anos 90, quando os professores se preocuparam em fazer a adequação de
conhecimentos da área educacional, tais como, planejamentos, métodos e técnicas de
ensino, avaliação da aprendizagem, abordagens educacionais da Educação e da Educação Física, conhecimentos sobre o desenvolvimento do educando, entre outros, para
serem veiculados na escola.
Isso, certamente contribuiu para aprimorar o ensino e aprendizagem da Educação Física na escola, porém, por não serem conhecimentos próprios da Educação Física, provocam na prática educacional dessa disciplina, uma ação desprovida de um
processo de didatização que, segundo Figueiredo (2008) parece ser, muitas vezes, uma
prática educacional que fica “à mercê da seleção natural [...] desprovida de um significado pedagógico” (p. 98 - 100). Essa situação, quando analisada através das ‘experiências sociocorporais’, expressão cunhada por Figueiredo, demonstra que os
[...] professores da disciplina tomam o esporte como conteúdo principal e realizam sua transferência de fora para dentro das aulas sem
considerar, contudo, que o planejamento, estruturação e organização
do trabalho pedagógico deve ser diferenciado. (FIGUEIREDO,

2008, p. 97-98)
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Como este estudo tangencia a formação de professores no curso de Licenciatura
e, consequentemente, relaciona-se com os conhecimentos que por excelência fazem referência à Educação Física Escolar onde a Educação Física adquire por prioridade o
aspecto educacional através do movimento, torna-se importante afirmar que a análise
das temáticas desenvolvidas pelos professores de Educação Física nos cursos de mestrado e doutorado elencados no Banco da CAPES, não contribuem para consolidar um
campo de conhecimentos na área da Educação Física compatíveis com os objetivos e
interesses da escola. Isso parece corroborar com as constatações de Figueiredo (2008)
e coloca em perspectiva os conhecimentos adquiridos pelos egressos dos cursos de licenciatura para que possam oferecer aos estudantes da Educação Básica, que lhes proporcione melhor qualidade de vida, tanto física como mental e, ao mesmo tempo, lhes
proporcione meios para que evitem as armadilhas que a autora aponta.
A vivência e as experiências adquiridas na atuação em cursos de licenciatura nos
permite afirmar que quem dinamiza um curso são os docentes que nele atuam e que
neste caso, nossos sujeitos não estudaram em seus cursos de qualificação as questões
específicas da Educação Física destinada à escola. Porém, trazem para a constituição
do ‘corpo docente’ do curso, diferentes experiências e conhecimentos, procedentes de
outras instituições, de Ensino Superior ou não, fruto das várias contratações de professores que carregam consigo, as representações sociais adquiridas nos espaços de suas
origens. Além disso, pudemos constatar, que os docentes com titulação de doutores
representam uma condição especial na formação dos novos profissionais de Educação
Física pelo grau de abrangência que deles procede.
Percebemos em nossas entrevistas, que esses professores doutores que têm como
compromisso implícito na sua formação, liderar os estudos que fundamentem e fortaleçam os conhecimentos de suas áreas de competência, ou seja, desenvolver os conhecimentos e práticas no campo da Educação Física Escolar, não possuíam como centro de
seus interesses, essa área de estudos. Podemos indicar que a escolha dos temas de seus
estudos de conclusão dos cursos, depende bastante da escolha do orientador que muitas
vezes, exercem influência decisivas nessa escolha. Às vezes, o orientando se engaja
nos estudos de interesse do orientador e aí escolhe o tema em área de estudo correlatos
aos seus reais interesses.
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Todavia, todos eles, podemos afirmar com base nas próprias narrativas, apresentaram uma forte tendência para discutir, analisar e propor sobre questões na área da
Educação Física Escolar, devido à percepção e conhecimentos adquiridos em suas vivências e experiências sobre quais conteúdos da Educação Física possam vir a ser importantes para a formação dos novos professores.
Assim como, podemos também afirmar que os conhecimentos oferecidos nesse
curso, não estão estruturados em linhas de estudo e de pesquisa que favoreçam a confluência desses conhecimentos (conteúdos), para que sejam consolidados em uma área
de concentração de conhecimentos em torno da Educação Física Escolar.
Com isso, os conhecimentos propagados nesse curso de licenciatura, tendem a
ficar segmentados, ou seja, não permitem a constituição, a organização de um conjunto
de conhecimentos que determine sistematicamente as bases de uma Educação Física
destinada à escola e sirvam de base para os demais docentes que aí atuam, com uma
base mínima de referências gestadas nos estudos baseados nas experiências do próprio
curso diretamente ou, indiretamente através das referências bibliogr áficas utilizadas
nesse estudos e pesquisas.
Se evocarmos livremente Bourdieu (1983; 1989;1996; 1998) que nos ensina que
os sujeitos em suas trajetórias acumulam ‘capital cultural’ por meio do contexto (físico
e pessoal) em que vivem, se relacionam e realizam suas práticas sociais e educacionais.
Quando esse ‘capital’ é acumulado por docentes, ele tende a ser incorporado como uma
herança a ser retransmitida ao longo do tempo em sua prática docente.
Por outro lado, se nos referenciarmos a Moscovici (1961; 2003), vamos entender
que as pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da interpelação, podemos inferir que as histórias de vida (individualmente) e trajetórias profissionais (coletivamente) não são inertes, não existem apenas no p assado, elas são
molas propulsoras para a ação, na busca da singularidade, no caminho da especialidade.
Na análise das narrativas de vida de nossos sujeitos, pudemos perceber que as
comunicações e interações, desde o início de suas trajetórias, indicam o caminho do
esporte, quer pela educação física que receberam no início de sua trajetória escolar,
fortemente marcada pelos métodos ginásticos e pelo ensino do esporte na escola, quer

145

pelo treinamento desportivo do qual alguns de nossos entrevistados inform aram ter participado, ou ainda, pela sua graduação impregnada pelas abordagens desportivista e tecnicista reprodutivista, parece ter influenciado nas escolhas realizadas nos seus cursos de
mestrado e doutorado que culminaram por desaguar nas temáticas esco lhidas para suas
dissertações e teses, que, segundo Bragança (2012) revelaram nessas trajetórias, a sua
própria vida, em seus percursos e suas experiências “sui generis” e subjetivas.
Retomando Bourdieu (op. cit.) fica a indagação sobre as reais possibilid ades de
os sujeitos poderem ensinar aquilo que não adquiriram como capital cultural no decurso de suas histórias de vida e formação acadêmica.

Recorrendo a Moscovici, a

história de vida de nossos sujeitos indicam que suas representações os impulsionaram
para o campo da Educação Física que os acompanhou em toda a trajetória (de vida e
acadêmica) e optaram por áreas afins, que valorizavam as atividades desportivas com
suas vertentes no campo da fisiologia, da biomecânica e do treinamento, ou então, no
campo das políticas públicas, das questões ideológicas, sociológicas e filosóficas que
permeiam esse campo de conhecimentos.
Melhor dizendo, se nossos entrevistados não realizaram seus estudos de qualificação no campo da Educação Física Escolar, e suas represe ntações os estimulavam
para outras áreas afins da Educação Física, não teriam como ter acumulado conhecimentos (capital cultural) e saberes na área da Educação Física Escolar que pudessem
ser trabalhados nos cursos de Licenciatura.
Uma possível aproximação para essas questões, parece vir da própria narrativa
dos sujeitos deste estudo, como professores que fazem parte de um corpo de docentes
que atua em cursos de Licenciatura. Quando indagados sobre os estudos e pesquisas
que estavam desenvolvendo em suas unidades de ensino (setor da Educação Física) percebemos que em seus estudos transparece as dissonâncias encontradas nas temáticas desenvolvidas nas suas teses e dissertações. Em vista desse fato, há poucos projetos de
pesquisa sendo desenvolvidos pelos entrevistados e, os projetos em desenvolvimento
têm pouca conexão entre seus pares.
Além disso, esses trabalhos parecem não estar conectados com os conhecimentos específicos do campo escolar e essa inconexão pode estar provocando dif iculdades
para a criação de linhas de pesquisa na área da Educação Física Escolar. Por essa
razão, não propicia a criação de diretrizes (linhas) que possam dar rumos para aglutinar
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os estudos e pesquisas de todos os membros desse corpo docente e, conseque ntemente,
não propicia o aprofundamento dos estudos no campo da Educação Física Escolar,
principalmente no âmbito do curso de Licenciatura onde atuam.
A inexistência dessas linhas de pesquisa não permitindo que os professores confluam seus estudos, acaba por pulverizar os esforços individuais e os conhecimentos
realizados nessa área, e, por essa razão, não favorece o desenvolvimento de um conhecimento consensual e consistente sobre o campo de conhecimento da Educação Física
Escolar, o que muito prejudica a formação dos futuros professores para atuarem na Educação Física da Educação Básica, pela ausência de subsídios na forma de conhecimentos
específicos sobre a área em que irão atuar, e nem oferecem base concretas para fundamentar as razões do “porque” e “para que” a Educação Física faz parte do currículo
escolar, de modo a justificar sua permanência na Educação Básica.
Portanto, este estudo acrescenta um elo importante nessa discussão ao indicar
os prejuízos que ocorrem na falta de diretrizes que aglutinem os conhecimentos e práticas sobre a Educação Física Escolar em um Curso de Licenciatura para compor o
campo de conhecimentos dos egressos desses cursos no seu trabalho na Educação Básica.
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