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RESUMO
SILVA E SANTOS, Renato Magalhães. Educação física escolar: desafios do
professor iniciante. 2020.74 fls Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2020.
A formação inicial possibilita ao futuro profissional a construção tanto dos
conhecimentos específicos de sua disciplina, quanto dos conhecimentos
pedagógicos essenciais ao exercício da prática, que incluem, entre outros as teorias
relacionadas ao ensino-aprendizagem, relacionamento com os alunos e
planejamento de aula e cursos. Ciente das deficiências na formação docente, do
“choque de realidade” e da ausência de assistência pedagógica ao recém-ingresso
na carreira docente em seu ambiente de trabalho, a pesquisa teve como objetivo
analisar os desafios encontrados pelo professor de educação física iniciante,
buscando compreender de que forma esse período inicial marca a profissionalidade
docente e como ele supera tais desafios. Osconceitos de “Desenvolvimento
Profissional Docente” e de “Choque de Realidade”sustentaram teoricamente a
pesquisa. O trabalho de campo foi feito por meio da aplicação de questionários
respondidos por docentes de uma instituição federal do Rio de Janeiro. Os
resultados da pesquisa mostraram que os maiores desafios da fase inicial foram
lidar com a indisciplina dos alunos, com o isolamento e falta de apoio institucional, e,
principalmente como relacionar os conteúdos apreendidos no curso de formação de
professores com a prática.para superá-los, buscaram informação na literatura
acadêmica e também o apoio de colegas mais experientes.
Palavras chaves: Choque de Realidade. Professor Iniciante. Desenvolvimento
Profissional Docente. EducaçãoFísica.

ABSTRACT
SILVA E SANTOS, Renato Magalhães.School physical education: challenges of
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GraduateProgram, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2020.
The initial graduation enables the future professional the construction of not only the
technical and specific knowledge of their subject, but also the pedagogical
knowledge that is essential for the practical activity which include, among others,
teaching-learning theories, the teacher-student relationship and the class and subject
planning. Aware of the teacher formation deficiencies, the “reality-shock” and
absence of pedagogical support for emerging teachers in their work environment, this
research had the goal of analysing the challenges faced by those, trying to
comprehend how these first moments affect the teaching professional and how they
overcome said challenges. The concepts of “teaching professional development” and
“reality-shock” sustain theoretically this research. The field work has been done by
the application of questionnaires answered by teachers from a Federal Institution in
Rio de Janeiro. The results showed that the biggest challenges at the beginning of
their professional life were: dealing with the student’s lack of discipline, isolation and
lack of institutional support, and, mainly, how to relate the knowledge acquired during
graduation to the practical work in class. To overcome them, they have looked for
information in the academic literature and also for support from more experienced
colleagues.
Keywords: Reality-shock. emerging Teachers. Teaching Professional Development.
Physical Education
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1. INTRODUÇÃO
Identificar e compreender os desafios enfrentados pelo professor
iniciante de Educação Física exigiu exaustivas incursões na literatura específica.
Estudamos desde a formação inicial, passando pela formação continuada,
considerada

a

historicidade

do

tema.

Os

conceitos

de

profissionalidade,

profissionalização, desenvolvimento profissional docente e choque de realidade
deram-nos o suporte teórico para a realização do trabalho.
Recorremos a Brzezinski (2016, p. 113) para entender, preliminarmente, dois
desses conceitos e, a partir daí, definir o caminho a ser seguido.
A profissionalidade consiste no domínio de conhecimentos, de
saberes, de habilidades e de competências como requisitos
profissionais indispensáveis ao propósito de tornar o sujeito leigo um
(a) professor(a). O profissionalismo é concebido como desempenho
competente e compromissado dos deveres e assunção de
responsabilidades inerentes ao exercício da profissão professor (a).

Entendendo que a formação inicial possibilita ao futuro profissional a
construção tanto dos conhecimentos específicos de sua disciplina, quanto dos
conhecimentos pedagógicos essenciais ao exercício da prática, contextualizaremos,
em linhas muito gerais, a formação de professores no Brasil de forma que possamos
compreender as dificuldades da profissão docente a partir de sua origem.
No Brasil, a formação inicial para o exercício da docência na Educação
Básica pode ser realizada tanto em nível médio, na modalidade Normal, quanto em
nível superior, no curso de Pedagogia ou nas demais Licenciaturas. Admite-se o
primeiro tipo de formação para a educação infantil e o primeiro segmento do ensino
fundamental. Já para o segundo segmento do ensino fundamental e para o ensino
médio, a habilitação mínima é a formação em instituição de nível superior. Este
ponto está na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei
9.394/96), em seu art. 62, na forma da redação dada pela lei nº 13.415, de 2017,
quando determina que
[…] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio, na modalidade normal.
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Tal característica se deve às questões que marcaram e definiram as
instituições brasileiras. Segundo Gondra (2008), o período regencial brasileiro (18311840) tem por marca a busca por cunhar uma identidade nacional. Desta forma, há
um real interesse em criação de modelos educativos, que se darão por meio da
criação de escolas públicas e da formação de professores.
A Escola Normal se inicia em 1835 com a inauguração da primeira
escola do país, no município de Niterói/RJ, com fim específico e limitado de
formação para os anos iniciais do ensino graduado formal.
Na Província do Rio de Janeiro, desde 1835, o governo procurou
regulamentar a instrução pública. A criação da Escola Normal para a
formação de professores primários, na cidade de Niterói, então
capital da Província, naquele ano, foi uma das primeiras medidas
tomadas. (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 35)

É neste período, e seguindo os mesmos ideais, que se deu a criação,
também no Rio de Janeiro, do Imperial Colégio de Pedro II, em 1837, visando o
ensino secundário. Observe-se, no entanto, que não há, ainda, a preocupação em
formar professores para atuar nesta etapa da educação. Profissionais das áreas
específicas são os mestres sem qualquer preparo em relação ao fazer didáticopedagógico.
Apenas na década de trinta do século passado, o país constituiu uma
ideia de formação de professores para os demais segmentos com a implantação do
modelo para as licenciaturas conhecido por 3+1, definido no corpo do Decreto-lei nº
1.190, de 4 de abril de 1939, explicitamente em seu artigo 49: “Ao bacharel,
diplomado nos termos do artigo anterior, que concluir regularmente o curso de
didática referido no art. 20 desta lei será conferido o diploma de licenciado no grupo
de disciplinas que formarem o seu curso de bacharelado” (BRASIL,1939), ou seja, à
formação inicial composta de três anos de conhecimentos específicos se somarão a
um ano de conhecimentos didáticos pedagógicos.
No Brasil, como se sabe, as licenciaturas foram criadas nas antigas
faculdades de Filosofia, nos anos 30, principalmente como
consequência da preocupação com a regulamentação do preparo de
docentes para a escola secundária. Elas constituíram-se segundo a
fórmula "3 + 1", em que as disciplinas de natureza pedagógica, cuja
duração prevista era de um ano justapunham-se às disciplinas de
conteúdo, com duração de três anos. (PEREIRA, 1999, p. 109)

A despeito da criação da primeira Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras ter se dado no contexto da criação da Universidade de São Paulo, em 1934,
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por força do decreto estadual n. º 6.283, de 25 de janeiro de 1934, cujo objetivo
declarado era o de formar professores para o magistério do ensino básico e superior,
há de se atentar que a experiência tem caráter regional, restrita a uma das unidades
da federação. Segundo Schwartzman (1988, p.34):
A Universidade do Brasil (antiga Universidade do Rio de Janeiro) já
existia no papel desde 1920, mas a grande universidade nacional,
que deveria ter como fulcro e ponto de apoio uma faculdade de
filosofia, ciências e letras, só ganharia corpo em 1939.

A partir de 2002, com a aprovação da Resolução CNE/CP n. º1, de 18
de fevereiro de 2002, que buscou responder às inquietações apresentadas pelo
campo da Educação, estabelecendo as diretrizes curriculares nacionais para a
formação de professores para a educação básica, concedeu-se às licenciaturas
integralidade e terminalidade próprias, ao menos no texto das normas legais. Desta
forma, as licenciaturas se livrariam da condição de apêndice de cursos de
bacharelados, aos quais estiveram subordinadas por muito tempo. Esta resolução é
oriunda do Parecer CNE/CP n. 9/2001.
O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares
para a graduação, conduzido pela SESu, consolidou a direção da
formação para três categorias de carreiras: Bacharelado Acadêmico;
Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura. Dessa forma, a
Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação,
terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado,
constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de
currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o
Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou
caracterizada como modelo “3+1”.
Como toda proposta em educação, ela não parte do zero, mas é fruto
de um longo processo de crítica, reflexão e confronto entre diferentes
concepções sobre a formação docente e suas práticas, para o qual
contribuíram o pensamento acadêmico, a avaliação das políticas
públicas em educação, os movimentos sociais, as experiências
inovadoras em andamento em algumas Instituições de Ensino
Superior. Ela busca descrever o contexto global e o nacional da
reforma educacional no Brasil, o quadro legal que lhe dá suporte, e
as linhas orientadoras das mudanças dos cursos de formação de
professores. Com base no diagnóstico dos problemas detectados na
formação dos professores, ela apresenta princípios orientadores
amplos e diretrizes para uma política de formação de professores,
para sua organização no tempo e no espaço e para a estruturação
dos cursos. (BRASIL, 2001)

Em 2015, o Pleno do Conselho Nacional de Educação voltou a se
manifestar sobre a formação docente por meio da Resolução Nº 2, de 1º de julho de
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2015, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em
nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.
Além das opções políticas da formação, a literatura aponta graves
deficiências da mesma, via de regra, alegando haver um descompasso preocupante
entre teoria e prática. Destes trabalhos, apontamos os realizados por Gattiet al
(2009; 2010; 2019), aos quais retornaremos mais adiante.
Estapesquisa teve como objetivo analisar os desafios encontrados pelo
professor de educação física iniciante, buscando compreender de que forma estes
marcam sua profissionalidade docente e como os supera. Para dar conta desta
empreitada, escolhemos trabalhar com dois férteis conceitos: Desenvolvimento
ProfissionalDocente (DPD) e choque de realidade que dão suporte teórico à
pesquisa como mencionado anteriormente.
Para tratar do conceito de DPD, Estrela (2014) explica, de forma
bastante clara, que não há um consenso sobre como esse termo é definido. A autora
afirma que este conceito pode agregar uma dimensão coletiva, sendo parte presente
na profissão, e uma dimensão mais individualizada, onde o docente faz sua
preparação para a prática e os desafios que dela surgem, bem como a construção
de sua identidade profissional.
Este posicionamento sobre dimensão coletiva é trazido novamente pela
autora quando afirma que:
Há muitos anos que vimos adoptando o conceito de profissionalismo
como o ideal colectivo de serviço que integra a profissionalidade e
lhe confere sentido, sem o qual a profissionalidade fica ameaçada de
um simples tecnicismo ou de uma grande subjetividade. ” (ESTRELA,
2014, p.9)

Rudduck (apud Garcia, 2009) já afirmava que o Desenvolvimento
Profissional Docente é a habilidade do professor em se manter interessado em se
atualizar, buscar novas perguntas e respostas acerca da prática em sala de aula. O
autor levanta a importância da conexão entre professores para uma melhor troca de
experiências

e

conhecimentos,

bem

como

repensar

o

processo

ensino

aprendizagem de forma constante.
Baseado em Garcia (2009), o Desenvolvimento Profissional Docenteé
um processo múltiplo de constante busca por soluções para questões já postas,
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construção de novas perguntas e solução das mesmas, tendo a escola como seu
local e foco de trabalho.
Apoiando-nos nos autores citados, é seguro afirmar que o DPD é um
processo longo, trabalhoso e que necessita de curiosidade por parte do professor,
tanto iniciante quanto já com experiência, uma vez que esse processo é constante e
sem determinado prazo de validade. A eterna constância da busca por resoluções
para dúvidas já existentes e por novas perguntas é essencial para o crescimento
profissional deste professor.
Tratando um pouco mais sobre esse assunto, pode-se entender o
Desenvolvimento Profissional Docente como um
[...] processo, que pode ser individual ou colectivo, mas que se deve
contextualizar no local de trabalho do docente — a escola — e que
contribui para o desenvolvimento das suas competências
profissionais através de experiências de diferente índole, tanto
formais como informais. (GARCIA, 2009, p. 10)

Shiroma e Evangelista (2010, p.1), afirmam que a profissionalização
docente “Refere-se aos processos de formação inicial e continuada dos docentes,
desenvolvimento profissional, construção da identidade profissional. ”
De acordo com as autoras, algumas vertentes podem ser destacadas
para melhor explicar a profissionalização docente, sendo uma referindo-se à
profissionalização como uma das etapas do processo de desenvolvimento
profissional; outra vertente disserta sobre o percurso histórico da própria construção
da docência, apontando possíveis mudanças nos professores.
Uma terceira vertente que é interessante ser mencionada, ainda dentro
do mesmo estudo, se refere ao processo de profissionalização como medida estatal,
posto em prática através de processo de
[...] formação continuada, incentivos à docência, exames para
ingresso na carreira, avaliação de desempenho atrelada à
remuneração, exames de certificação de competências, vinculandose, portanto, à discussão sobre carreira e valorização do magistério.
(SHIROMA; EVANGELISTA, 2010, p.1)

Percebemos, então, que cabem muitas fases no processo denominado
DPD. Esta dissertação delimitou seu escopo em uma das fases. Em face da
literatura pesquisada, escolhemos tratar daquele momento em que o professor
recém-formado ingressa na sala de aula. Para tanto, buscamos o conceito de
choque de realidade.
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Segundo Huberman (2007, p.39) este conceito pode ser explicado
como “[...] confrontação inicial com a complexidade da situação profissional. ” O
Choque de Realidade é a confrontação do real com o idealizado dentro dos cursos
de licenciatura. Este momento compreende duas fases que podem, ou não, ser
concomitantes, segundo o autor. A fase de Sobrevivênciae a da Descoberta.
A fase de “Sobrevivência”pode ser associada, principalmente, às
dificuldades de organizar e executar planos de aula, conteúdos, a avaliação
constante do próprio trabalho e sua postura dentro de sala de aula. Esta é uma fase
de dúvidas e incertezas, bem como de pressões internas e externas, auto avaliação
constante do trabalho e reavaliação das escolhas feitas até então, podendo incluir,
ainda, a própria escolha da carreira docente. (Huberman, 2007)
Huberman (2007, p.39) salienta que a “Descoberta” “[...] traduz o
entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação
de responsabilidade (ter sua sala de aula, seus alunos, o seu programa), por se
sentir colega num determinado corpo profissional. ”
As duas fases, tanto de sobrevivência quanto de descoberta, traduzem
sentimentos distintos como medo e felicidade, e por representarem momentos
marcantes neste início da carreira docente, sendo, muitas vezes, a segunda
responsável por sustentar a primeira (Huberman, 2007).
Ainda com base no autor, é interessante ressaltar que as fases podem
ser concomitantes, porém, na mesma frequência, uma das fases pode ser
dominante sobre a outra.
A escolha deste tipo específico de professor como objeto de nossa
pesquisa se dá por ser a Educação Física um dos componentes curriculares
obrigatórios para todos os segmentos da Educação Básica, etapa tornada
obrigatória e quevem sendo bastante estudada, sendo a formação inicial e
continuada deste profissional objetos de diversos trabalhos acadêmicos.
A formação inicial do professor de Educação Física, que compreende o
início e término do curso de Licenciatura, é o primeiro passo dentro da carreira
docente, podendo ser seguido pela formação continuada em cursos de pósgraduação lato sensu (especialização, MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado).
Após a formação inicial, adentrando os primeiros passos da prática
docente, é o momento chave deste trabalho, como sinalizado, cujo objetivo é
analisar os desafios encontrados pelo professor de educação física iniciante,
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buscando compreender de que forma tais desafios marcam seu desenvolvimento
como docente.
Em busca de atingir o nosso objetivo, as seguintes questões de estudo
foram formuladas: Quais os maiores desafios enfrentados no início de sua
profissão? Como o professor faz para superá-los? Durante os primeiros anos de
docência, esse professor recebe auxílio ou orientação para sua atuação? Com o
conhecimento decorrente da formação universitária, o professor se sente preparado
para entrar em sala de aula?
Nossa pesquisa utilizou como base os estudos feitos por autores como
Huberman (2000, 2007), Garcia (1999, 2009, 2010, 2012), Roldão (2005, 2007,
2017), (Tardif (2002) e Nóvoa (2017).
Para pensarmos sobre o Desenvolvimento Profissional Docente e a
formação inicial dos professores de educação física escolar é necessário um olhar
sobre seu período como discente da educação básica. Como afirmam Garcia (2012)
e Tardif (2002), a formação inicial de professores começa antes do início de qualquer
curso de Licenciatura. Neste período, o futuro professor teve experiências, vivências
de como é ser professor e, com base nisso, poderá moldar-se para sua futura
prática docente.
Para justificarmos a pertinência de um trabalho com enfoque no
professor de educação física iniciante, buscamos conhecer as pesquisas existentes
acerca do tema, executando buscas no Catálogo de Teses e Dissertações da
CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).
Com a palavra-chave “professor iniciante”, e limitando a busca ao
período de 2015 a 2019, obtivemos nas bases de dados da CAPES e do IBICT,
respectivamente, 59 resultados e 73 resultados. A diferença se deve ao fato de
haver trabalhos duplicados
Utilizando o descritor “choque de realidade” foram encontrados, o total
16 trabalhos nos dois sites.
Após refinamento baseado na leitura dos títulos e resumos,
selecionamos algumas dissertações que trataram mais especificamente do tema de
nosso interesse, particularmente professores que tinham atuação no Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Pesquisas como a de Wiebusch (2016), Azevedo
(2017) e muitas outras, das localizadas, apesar de lidarem com segmentos
importantes da Educação, não tratavam especificamente da Educação Física. No
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conjunto

denotam

certa

inquietação

acadêmica

em

relação

aos

temas

desenvolvimento profissional docente e dos desafios encontrados durante o começo
da atuação em sala de aula, e seus reflexos na construção da identidade docente.
Dentre outros autores cujos trabalhos foram explorados, destacam-se os
trabalhos de Barros (2015), que analisou os fatores que influenciariam os
professores iniciantes atuantes na educação infantil e primeiro segmento do ensino
fundamental a se manterem na carreira. Félix, no mesmo ano, analisou quais
elementos teriam contribuído para a formação da identidade profissional de
professores iniciantesatuantes nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Pessoa
(2016) buscou compreender a inserção do professor nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e como se daria a construção de sua identidade profissional. A
pesquisa de Lima Silva (2016) teve por objeto os professores de Ciências e Biologia
em início de carreira. Já a de Frezzarin (2017) objetivou analisar os desafios e os
saberes advindos do cotidiano e das experiências formativas e docentes para a
construção da profissionalidade do professor iniciante no ensino técnico. Silva
(2018) analisou em que medida as atividades de formação continuada repercutiram
no desenvolvimento profissional dos professores iniciantes, atendendo às suas
necessidades formativas, no sentido de amenizar os seus dilemas e responder aos
seus desafios nos primeiros anos de exercício da docência nos anos iniciais do
Ensino Fundamental da rede municipal de Rio Branco/Acre.
Um fato bastante interessante que pôde ser observado durante este
levantamento de pesquisas, foi a influência de programas como o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) e Programa de
Acompanhamento Docente no Início da Carreira (PADI). De forma geral, pudemos
constatar uma busca para compreender como e quais as influências que ambos os
programas promoveram na percepção de seus participantes, tanto docentes em
atividade quanto egressos.
As pesquisas de Cardoso (2016) e a de Vale. (2018) também trouxeram
elementos relevantes para a nossa discussão. Cardoso (2016) levantou as
influências sobre a prática pedagógica na percepção dos professores de Educação
Física participantes do Programa de Acompanhamento Docente no Início da Carreira
(PADI), revelando que as aprendizagens adquiridas com o programa resultaram em
mudanças na prática pedagógica, segundo os professores participantes, apontando
a socialização de experiências com os pares e a reflexão crítica sobre a prática e na
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prática. Vale (2018) buscou compreender quais os saberes construídos pelos
egressos do PIBID de Educação Física e as formas com que estes saberes
contribuíram para minimizar o “choque de realidade” quando os professores
ingressam na carreira docente.
As pesquisas afirmam que os programas, de fato, ajudaram na
diminuição do choque de realidade, no contato com os docentes e coordenadores
auxiliam no processo de socialização com os novos docentes e diminui o que
Garcia, em publicação de 2010, apontou como um dos principais problemas dos
professores iniciantes: o isolamento.
Apesar das pesquisas recentes, entretanto, corroborarem o que a
literatura clássica de Garcia (1999), Tardif (2002), Huberman (2000) e Veenman
(1988) relatam, um aspecto bastante preocupante chamou a atenção. Dentre os
resultados das pesquisas, das 16 encontradas sobre choque de realidade, apenas
uma tratava sobre a educação física. A pesquisa de Vale (2018) aborda os aspectos
positivos do PIBID e sua contribuição para amenizar o choque de realidade.
Em resumo, pode-se afirmar que apesar de haver um significativo
número de pesquisas que tratam do tema do professor iniciantes, apenas quatro
delastratam do tema educação física, configurando uma lacuna que esta pesquisa
busca preencher.
O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro,
apresentamos o estado da arte da formação de professores da educação básica no
Brasil e alguns dos conceitos que perpassam a profissão docente, a saber:
profissionalização, profissionalidade e profissionalismo. No segundo capítulo,
apresentamos os conceitos sobre os quais trabalhamos: Desenvolvimento
Profissional Docente e Choque de Realidade. No terceiro capítulo, tratamos da
formação em educação física, em especial, da formação de professores em
educação física. No último capítulo apresentamos os dados coletados e a análise
dos mesmos à luz das teorias adotadas.
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2. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E CHOQUE DE REALIDADE
Estudar o desenvolvimento profissional do professor brasileiro atuante em
qualquer das etapas da educação básica, exige o conhecimento do tipo de formação
inicial que este profissional teve. Entretanto, segundo Garcia (2012), o DPD deve ser
considerado iniciado bem antes da fase de entrada no curso de formação de
professores, pois a história de vida desse profissional pode vir a influenciar atitudes
e decisões do futuro docente no exercício de sua profissão, bem como seu ingresso
na prática e a formação continuada.
Segundo Tardif (2002, p.36-38), a formação profissional docente, inicial e
continuada, se constitui por três saberes, a saber: disciplinares, curriculares e
experienciais. Os primeiros se caracterizam, grosso modo, pelo reconhecimento de
seu pertencimento aos diferentes campos do conhecimento, são produzidos pela
humanidade, ao longo de sua existência. Os curriculares materializam-se nos
programas escolares, relacionando-se às diversas formas de gerenciamento dos
saberes disciplinares. Já os experienciais,
São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade
profissional dos professores. Esses saberes são produzidos pelos
docentes por meio da vivência de situações específicas relacionadas
ao espaço da escola e às relações estabelecidas com alunos e
colegas de profissão. Nesse sentido, “incorporam-se à experiência
individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de
saber-fazer e de saber ser. (TARDIF, 2002, p.38)

Nunes (2001) reafirma tal posição ao descrever os três tipos de
saberes da docência e, dentre eles, está o da experiência. Este saber está
relacionado com tudo o que fora aprendido anteriormente, quando aluno, com os
professores que foram marcantes. A autora afirma que a prática pedagógica é
bastante complexa e é baseada em experiências pessoais, acadêmicas e
organizacionais.
A formação inicial possibilita ao futuro professor a construção tanto dos
conhecimentos

específicos

de

sua

disciplina,

quanto

dos

conhecimentos

pedagógicos essenciais ao exercício da prática, que incluem, entre outros, as teorias
relacionadas

ao

ensino-aprendizagem,

relacionamento

com

os

alunos

e
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planejamento de aula e curso. Cunha (2006, p. 353-354) faz uma breve descrição do
que seria a formação inicial:
Processos institucionais de formação para uma profissão. Em geral,
garantem o registro profissional e facultam o exercício da profissão.
Em profissões de maior prestígio, há um forte controle corporativo e
legal sobre o exercício de práticas profissionais, privilégio dos
portadores de diplomas que referendam a formação inicial. […]

Os conhecimentos específicos, como mencionados anteriormente, são
peças

fundamentais

para

o

desenvolvimento

do

futuro

professor.

Estes

conhecimentos são característicos de cada disciplina, com suas particularidades, e
precisam ser abordados com cautela. Não conhecer profundamente os conteúdos a
serem apresentados pode resultar em erros e afetar o processo de ensinar
(GARCIA, 1999).
É ilusório achar que o professor recém-saído da universidade domina
conteúdo suficiente para enfrentar todas as situações que são postas no cotidiano
da escola. Contudo, dominar esse conteúdo básico, essa fundamentação teórica, é
chave e ponto de partida para um melhor desenvolvimento. Se a teoria sozinha não
responde às inquietações, a prática sem a teoria pode se tornar uma repetição de
erros, pois faltaria ao docente elementos de reflexão. Ainda segundo Garcia, a falta
de uma fundamentação sólida na disciplina que se pretende ensinar, e, da mesma
forma, uma formação pedagógica deficiente compromete o processo de ensinoaprendizagem,
Retornando Tardif (2002), podemos afirmar que este momento, o da
formação inicial, é um dos mais marcantes na vida do futuro professor.
Considerando que é quando o futuro professor tem acesso diferenciado aos saberes
disciplinares em comunhão aos experenciais e curriculares proporcionados pela vida
na academia, influenciando decisões, desde mesmo a própria entrada na
universidade, o matricular-se no curso escolhido, as primeiras disciplinas, as
primeiras avaliações, as primeiras aprovações e reprovações, as interações sociais
com outros discentes e docentes, os estágios, voluntários ou não, e o trabalho de
conclusão de curso.
A formação inicial é crucial para o desenvolvimento profissional porque
é ali que se darão os primeiros passos rumo aos saberes da docência, incluindo os
da prática com a realização dos estágios, onde, segundo Pimenta (2006), se realiza
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o primeiro contato real com a sala de aula e cuja consecução deve ser fortemente
intencional entre teoria e prática e de envolvimento.
Com tal grau de importância, pressupunha-se que a formação inicial
dividiria por igual a atenção dada aos conhecimentos específicos e aos
conhecimentos pedagógicos. No entanto, Gatti (2010), ao analisar a formação dos
professores no Brasil, suas características e problemas, aponta a existência de
desequilíbrio

entre

tais

conhecimentos.

Segundo

ela

inexiste

um

núcleo

compartilhado de disciplinas da área de formação para a docência. Dito isso, a
autora continua:
Ainda assim, constatou-se que é reduzido o número de disciplinas
teóricas da área de Educação (Didática, Psicologia da Educação ou
do Desenvolvimento, Filosofia da Educação etc.) e que mesmo as
disciplinas aplicadas têm espaço pequeno nas matrizes, sendo que
estas, na verdade, são mais teóricas que práticas, onde deveria
haver equilíbrio entre estes dois eixos. Com as características ora
apontadas, com vasto rol de disciplinas e com a ausência de um eixo
formativo claro para a docência, presume-se pulverização na
formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o do
magistério na Educação Básica. (GATTI, 2010, p.374)

Essa fragilidade da preparação, ou da formação, não se dá apenas no
quesito conhecimentos pedagógicos ou específicos. Repensar e recuperar o
conceito de profissionalidade docente é essencial, especialmente num momento
histórico onde se vive uma “crise de profissões”. (NÓVOA, 2017, p.111)
Incentivar o futuro professor, durante sua formação inicial, é primordial
para melhorar a profissão docente e, consequentemente, a forma como se
estruturam as licenciaturas. Ainda tratando da formação docente, Nóvoa (2017, p.
112) acrescenta:
[...] a diluição verifica-se através de cursos de licenciatura que, na
verdade, pouco ou nada valorizam a formação docente. São
bacharelados disfarçados, não são licenciaturas. Quantas vezes
estes alunos (licenciandos) têm pior acolhimento do que os outros
alunos? Piores horários? Piores condições de estudo e de trabalho?
Quantas vezes ouvem os professores universitários aconselhá-los a
seguirem outros cursos, a darem outro rumo às suas vidas? Por tudo
isto, é necessário reforçar as dimensões profissionais na formação
de professores, não numa perspectiva limitada ou redutora, mas
procurando construir modelos de formação que renovem a profissão
e que sejam renovados por ela.

Repensar a profissão e repensar a forma como os conhecimentos são
tratados nos cursos que acolhem os futuros professores pode ser uma solução para
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diminuir o impacto causado pelo que Huberman (2000) chama de Choque de
Realidade. Choque de Realidade é o baque inicial sofrido na carreira docente,
quando o, agora professor, se depara, pela primeira vez, com seus alunos. Este
momento de perplexidade, que tem duração média de 3 anos se nem todos os
novos docentes vivenciam, pode ser considerado bastante traumático; “[...] para
alguns, este processo pode parecer linear, mas para outros, há patamares,
regressões,

becos

sem

saída,

momentos

de

arranque,

descontinuidades”

(HUBERMAN, 2000, p.38).
Para Mariano (2005), não é apenas o choque de realidade que se faz
presente nos primeiros anos de profissão. O sentimento de solidão também é um
fator importante; alia-se com a inexperiência do professor iniciante, o que afetará
sua postura em sala de aula e a forma de condução da disciplina.
Em face desses desafios, a formação continuada surge, então, para
buscar dar conta de algumas das deficiências apontadas na formação inicial. Esta
pode se dar em cursos de pós-graduação, lato ou stricto sensu. Se pertencente a
uma rede pública de ensino, provavelmente o professor participará, durante seu
vínculo institucional de cursos oferecidos pelas secretarias de educação e/ou de
centros de estudos organizados nos seus locais de trabalho. A participação em
mestrados ou doutorados exige conhecimentos e práticas nem sempre muito
desenvolvidos nos períodos escolares anteriores. Ler, escrever, pesquisar, ser
crítico, ser criticado, aceitar a crítica e aprender com ela são habilidades nem
sempre adquiridas com facilidade.
O DPD é, pois, o resultado direto da necessidade do reconhecimento
de uma formação contínua. Esse termo implica um aperfeiçoamento e continuidade
que conduz o docente a um aprofundamento de seus saberes e conhecimentos ao
longo da carreira docente. (GARCIA, 1999)
Devido a essa ideia de que a formação se dá em continuidade, autores já
trataram do assunto de DPD como formação em serviço, formação contínua,
reciclagem, desenvolvimento profissional e desenvolvimento de professores
(GARCIA, 1999).
Para melhor entendermos, Garcia Álvarez (1983) afirma que formação
contínua seria toda e qualquer atividade que o docente, durante o exercício da
docência, realiza como exercício de formação. Esta atividade pode buscar o
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desenvolvimento pessoal ou profissional, de forma coletiva ou individual. O objetivo
é ter uma performance mais eficiente nos seus afazeres, atuais ou futuros.
A formação em serviço, por sua vez, segundo Edelfelt e Johnson (apud
GARCIA 1999) pode ser entendida como atividade que almeje o desenvolvimento
profissional de um professor, de forma coletiva ou isolada, após recebido certificado
de conclusão de curso e após o começo da prática docente.
O conceito de reciclagem, segundo Landsheere (1987), pode ser
entendido como uma característica única do aprimoramento docente. Poderia ser
definido como um treinamento com alta intensidade, em momentos de súbita crise
de qualificação. Essas crises se dariam quando os saberes acerca de uma disciplina
detidos por esse docente se tornam defasados ou quando o mesmo, através de uma
autocrítica, nota uma brecha em sua formação. Isto é, a reciclagem pode ser
identificada como momentânea ou pontual, visto que esta viria apenas para suprir
uma necessidade de um específico aspecto do docente ou de sua disciplina.
O DPD tem o sentido de evolução e continuidade, mas, além disso,
também tem uma abordagem na formação docente que dê valor contextual, assim
como organização e com foco em mudança. (Garcia, 1999)
Para Rudduck (apud GARCIA, 1991), DPD seria a habilidade do
professor de estar sempre entusiasmado sobre sua classe, manter e dar valor aos
ensinamentos e diálogo com colegas mais experientes quando observando e
analisando alguma situação em particular, conhecer os diversos aspectos do
processo de ensino aprendizagem.
Segundo Fullan e Hargreaves (apud GARCIA, 1992), o DPD seria dar
vez de fala e ouvidos ao que vai ser dito pelos professores para que estes
transformem e desenvolvam suas palavras em seus objetivos.
Continuando com a ideia dos autores sobre DPD, esta seria, com base nas
vozes dos docentes, a chance dos mesmos de contrapor seus entendimentos
acercas da disciplina com a prática, evitando modismo na implementação de novas
estratégias de ensino e aprendizagem podendo, desta forma, criar uma comunidade
de professores com objetivo de discutir e desenvolver os seus objetivos de forma
coletiva.
Garcia (1999) entende o DPD como aprimoramento da prática docente
que envolve, não apenas o próprio docente, mas também a comunidade escolar
onde se insere. Para o autor, o DPD pode ser visto “como uma encruzilhada, como a
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cola que permite unir práticas educativas, pedagógicas, escolares e de ensino” (p.
139).
Com base nisso, pode-se afirmar que o DPD demanda um processo de
crescimento do profissional, onde este deve reger e conduzir diante das origens e
contextos geradores dos saberes profissionais. Sabendo que este não é um
processo intrínseco e centrado na instituição escolar, mas sim focado no aspecto
externo de interação: a satisfação do direito de aprender que os discentes e a
comunidade esperam da escola, sendo essa a finalidade que justificaria sua
existência. (ROLDÃO, 2017)
Entretanto, concordamos e nos alinhamos mais a Garcia (1999)
quando este desenvolve uma estrutura base com quatro áreas da Didática que,
segundo o autor, contribuiriam para o DPD sendo, logo a primeira, a própria escola.
As concepções ideológicas, pedagógicas, o corpo docente, a
organização, a elaboração e funcionamento do projeto político pedagógico são
fatores, segundo o autor, que influenciariam diretamente o DPD advindos da escola.
A segunda estrutura base que, segundo o autor, teria influência no
Desenvolvimento Profissional Docente seria o currículo. Dentro do seu lócusde
trabalho, a escola, o professor teriam autonomia para pensar e repensar o currículo,
propor mudanças e alterações. Este pensar sobre a prática docente, segundo
Garcia, é fundamental para o Desenvolvimento Profissional Docente.
A terceira estrutura base seria a própria prática dentro de sala de aula,
segundo o autor. Garcia (1999, p. 144) aponta que as abordagens tradicionais da
educação, do professor “condutor de conhecimento”, com as “classes centradas no
professor,

orientadas

para

a

tarefa,

com

uma

estrutura

estável,

com

acompanhamento e controle dos alunos” e continua “professores com competência
para formular perguntas, iniciar e finalizar as classes, com estilo indireto de ensino
etc.”
Entretanto, uma mudança no sentido de “professor condutor” acontece,
pois, segundo Garcia (1999, p. 144) o surgimento de novas perspectivas de análise
de ensino”[...] provocou, por um lado, a necessária ampliação do foco de estudo e,
como consequência, uma reformulação do conteúdo e procedimento das estratégias
de desenvolvimento profissional. “
Desta forma, o DPD pode se vincular aos processos e estratégias que
possam vir a tornar mais fácil a reflexão dos docentes acerca de sua própria prática.
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Isto contribui com a geração de conhecimento prático, estratégico e, desta forma, os
capacitam para aprender com sua própria experiência (Garcia, 1999).
O quarto e último elemento base seria a profissionalidade docente que,
segundo o Garcia (1999, p. 145) “[...] refere-se ao próprio professor como pessoa,
como profissional, como sujeito que aprende”. E o autor segue afirmando que “se
noutras alturas enfatizávamos o conceito de desenvolvimento, agora referimo-nos à
importância de aprofundar o profissional como dimensão necessária da formação de
professores”
Sobre o conceito de DPD, é interessante pontuar que este seria, nas
palavras de Oliveira-Formosinho (2009, p. 227)), uma “oportunidade para aprender”.
Entretanto, esta oportunidade, como argumenta o autor, se baseia no ímpeto e
esforço de cada docente para melhorar a qualidade da educação. Ainda sobre esse
ponto, Oliveira-Formosinho comenta que esta oportunidade implica providenciar
“oportunidades para ensinar”. Isto é, “diferentes interpretações do que é providenciar
oportunidades para ensinar que se situam as diferentes perspectivas que
descrevem”.
Para melhor explicar este ponto, o autor afirma que “[...] uma forma de
providenciar aos professores “oportunidades para ensinar” é facilitar-lhes os
conhecimentos e competências que farão crescer sua capacidade de providenciar
melhores oportunidades de aprendizagem a todos os seus alunos. ”(OLIVEIRAFORMOSINHO, 2009, p.228). O autor salienta, ainda, que o conceito de
Desenvolvimento Profissional Docente como uma forma de aprimoramento dos
saberes e competências implica transmitir à profissão maior capacidade técnica e
flexibilidade nas diversas formas de ensino, assim como maiores saberes dos
conteúdos a serem ensinados e uma equipe pedagógica, em especial o corpo
docente,

com

maiores

conhecimentos

e

capacidades,

competências

e

conhecimentos deve ser capaz de melhorar os resultados dos discentes.
Como podemos notar, diferentemente dos conceitos de reciclagem,
formação em serviço e formação contínua, o conceito de DPD se baseia, quase que
de uma forma uníssona, na ideia de constante evolução e continuidade; ideia esta
que superaria a justaposição entre formação inicial e contínua docente. (GARCIA,
2009).
Desta forma, podemos concluir que o conceito de Desenvolvimento
Profissional Docente pode ser definido como um processo complexo, podendo ser
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individual ou coletivo, precisando ser contextualizado dentro do ambiente de trabalho
do professor; isto é, a escola. Dentro de seu ambiente de trabalho, o professor
poderá, através do contato com alunos e colegas de trabalho, bem como do trabalho
docente, desenvolver seus saberes e competências profissionais. (GARCIA, 2009).
É quase redundante afirmar que o processo de formação docente é
longo, entretanto é necessário pontuar que este processo é contínuo, sem uma data
de início ou de fim; uma vez que este começa no período em que este futuro
professor era aluno da educação básica (GARCIA, 1999; TARDIF, 2002).
Garcia (1999) define quatro etapas da formação docente, sendo a
primeira etapa, anterior a entrada nos cursos de formação docente, chamada Prétreino. Esta é a etapa onde o futuro docente é aluno da educação básica,
vivenciando momentos e experiências diversas com docentes de diversas
disciplinas.
Garcia (2010), baseando-se nas ideias de Lortie (1975) de que os
docentes desenvolvem padrões de comportamento e opiniões a partir da etapa de
observação e experimentação, afirma que a identidade docente vai sendo, assim,
moldada e construída lentamente a partir do que o autor chama de “aprendizagem
informal”. Essa aprendizagem consiste em modelos de ensino com os quais podem
se identificar, baseando-semais nos aspectos emocionais do que propriamente
racionais.
A segunda etapa definida pelo autor é a Formação Inicial, onde
acontecerá uma preparação para o exercício da docência, com base em conteúdos
pedagógicos e específicos de sua disciplina.
A terceira etapa é a Iniciação na Docência que, segundo o autor, possui
uma série de aspectos únicos; especialmente durante a fase que abrange até os
cinco primeiros anos de carreira.
Esta etapa é bastante significativa na vida do docente, uma vez que
aqui acontece o que é conhecido como “choque de realidade”. Este é o “embate”
entre todos os conhecimentos e ensinamentos passados ao docente durante a
formação inicial com a realidade da prática onde ele, agora, encontra-se sozinho.
Também pode ser conhecido como “choque de transição”, onde o, antes, aluno se
torna professor. (HUBERMAN, 2000; TARDIF, 2002; VEENMAN, 1988).
Durante este período, que segundo Huberman (2000) dura de um a
três anos, o professor vive a chamada fase de sobrevivência. Esta fase é um
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momento onde o professor questiona sua própria existência como professor, seus
conhecimentos

acerca

da

disciplina,

capacidade

de

conduzir

sua

aula.

Concomitantemente com o sentimento de sobrevivência, o professor vivencia, ainda
segundo o autor, o sentimento de descoberta. Isto é, sentir-se profissional, descobrir
todos os aspectos de sua sala de aula, gerando uma maior estabilização.
O período de estabilização acontece do quarto ao sexto ano de atuação em
sala de aula, há uma maior fixação do repertório pedagógico, bem como do
conhecimento. (HUBERMAN, 2000).
O período da entrada na docência é extremamente conturbado,
marcado por desafios, aprendizagens e experiências intensas e uma necessidade
de busca de um equilíbrio mental (GARCIA, 1999).
Garcia (1999) aponta quatro erros que o professor pode vir a cometer
durante o início da carreira, sendo o primeiro deles seguir os padrões de conduta de
seus colegas de profissão sem qualquer crivo crítico, sendo apenas um mero
repetidor.
O segundo seria o isolamento por parte do professor. É interessante salientar
que os docentes experimentam a experiência de ensinar sozinhos, sendo seus
alunos suas únicas testemunhas, fazendo desta uma das mais solitárias profissões,
com esse isolamento, em parte, favorecido dada a estrutura da escola e das
distribuições dos tempos e dos espaços (Garcia, 2010). Entretanto, como já afirmou
Garcia (2009), o desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como um
processo individual e coletivo.
Garcia (2010), buscando as ideias de Bird e Little (1986), afirma que,
em certo grau, o isolamento auxilia no desenvolvimento da criatividade e reduz uma
possível carga negativa atrelada ao trabalho em grupo, porém priva os professores
da estimulação do trabalho feito pelos colegas e possibilidade de receber qualquer
tipo de apoio.
O terceiro erro é a falta de traquejo de adaptação dos conhecimentos
teóricos para os conhecimentos práticos. A falta de experiência, ligada, como já
vimos ao choque de realidade gera esse erro. Poderíamos pressupor que prática
seria mais relevante que a teoria durante a formação inicial, entretanto não há lógica
em falar de conhecimento teórico, ou formal, e conhecimento prático; mas de um
conhecimento que se constrói coletivamente dentro da escola (Garcia apud
Cochran-Smith; Lytle (1999a). O quarto erro seria atribuir uma concepção
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exclusivamente técnica a sala de aula. A prática sem uma teoria que a sustente se
torna um repetir inócuo.
Dada as dificuldades do início da carreira, o professor iniciante sofre
com

sensações

de

insegurança

sobre

suas

decisões

e

uma

minguada

autoconfiança. Apesar de sua identidade profissional ter começado a ser formada já
durante os processos de educação básica, este professor continua buscando essa
identidade no âmbito profissional, bem como reconhecimento por seus colegas.
Reconhecimento este que só acontecerá após demonstrações de capacidade e
domínio do conhecimento e de turma e com o passar do tempo (GARCIA, 1999;
GARCIA, 2010).
Huberman (2000) define as fases da carreira docente em cinco, sendo
a primeira e segunda fases, Entrada/tateamento e Estabilização respectivamente, já
mencionadas anteriormente.
Com base nisso, avançaremos até a terceira fase descrita pelo autor,
que

ocorredo

sétimo

ao

vigésimo

quinto

ano

de

atuação,

fase

de

Diversificação/ativismo, podendo levar a questionamentos. Segundo Huberman
(2000, p.40), “os professores, nesta fase das suas carreiras, seriam, assim, os mais
motivados, dinâmicos, os mais empenhados nas equipes pedagógicas”.
Uma vez estabilizados os conhecimentos e saberes da docência da
fase anterior, o professor agora se empenharia no desenvolvimento de seu
trabalho.Entretanto, podem ocorrer questionamentos a respeito das opções da
carreira. Para Huberman (2000, p. 43), “trata-se de uma fase com múltiplas facetas,
de tal modo, que pretender fazer-lhe corresponder uma definição redutora, se torna
tarefa difícil, se não mesmo, ilegítima”.
Ou seja, o docente chegaria, metaforicamente falando, a uma
bifurcação e, ali, decidiria o percurso que tomaria para sua carreira docente. Com
base nas duas possíveis escolhas nesta “bifurcação”, ativismo ou questionamento, o
docente pode escolher qual caminho seguir.
A

quarta

fase

é

denominada

pelo

autor

como

Serenidade/Distanciamento Afetivo, podendo levar ao Conservadorismo. O docente
já

não

mais

possui

a

energia

e

o

entusiasmo

anteriores

e

começa,

progressivamente, um processo de afastamento da escola e dos alunos. Esse
afastamento pode se dar devido à diferença de gerações entre o docente e o
discente. (HUBERMAN, 2000).
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Voltando a “bifurcação”, se o docente optar pelo caminho do
“questionar”, começa, assim, uma fase conservadora deste docente, sendo bastante
usual, reclamações e lamúrias acerca de glórias do passado, bem como fortíssima
objeção a atualização ou variação da sua forma de atuar.
A quinta e última fase é denominada pelo autor com Desinvestimento,
podendo levar a Serenidade ou Amargura. Novamente, tudo dependerá de quais
caminhos o docente escolheu quando encontrou na dita “bifurcação” e como pautou
sua carreira docente até então.
Tardif (2002) corrobora as ideias de Huberman quando apresenta o
“Fenômeno de Evolução” que vai marcar o início da carreira docente, definindo este
fenômeno em dois momentos. O primeiro momento sendo até o terceiro ano de
atuação, período com muitas tentativas e erros dentro de sala de aula e com a
necessidade de aceitação pelo círculo dos profissionais docentes. O segundo
momento é denominado, assim como Huberman, de fase de Estabilização. Há um
investimento em sua profissão e este professor começa a receber reconhecimento
pelo trabalho sendo feito.
Com base no que foi apresentado até o presente momento, é certo
afirmar que o período de iniciação da docência é cheio de tensões, aprendizados em
contextos diversos e inesperados onde os docentes iniciantes precisam adquirir
conhecimento e se desenvolver profissionalmente, bem como manter um equilíbrio
pessoal (GARCIA, 2010).
Este professor iniciante possui uma série de atribuições paraas quais
provavelmente não estava preparado para suportar neste primeiro momento. Garcia
(2010), buscando apoio nas palavras de Feiman (2001), é categórico quando diz que
o professor iniciante tem duas funções que ele precisa cumprir: ensinar e aprender a
ensinar.
Além dessas funções, os professores iniciantes encontram obrigações
como obter conhecimentos sobre seus alunos, sobre o currículo, sobre o contexto
escolar, alinhar o currículo ao ensino, começar a desenvolver seu repertório de
saberes docentes para se desenvolver como profissional, criar uma comunidade de
ensino e aprendizagem dentro de sala de aula, bem como continuar a
desenvolvendo sua identidade profissional (GARCIA, 2010).
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Estas tarefas, sozinhas, já seriam bastante estafantes, mas estes
docentes precisam fazê-las enquanto possuem as mesmas responsabilidades dos
professores mais experientes (GARCIA, 1999)
Vale lembrar que os primeiros anos de atuação profissional não
significam, apenas, contato direto com os alunos, mas também um contato e
socialização profissional, o que pode ser visto durante o período de práticas de
ensino como “cultura escolar”. E é durante o período de iniciação na docência que
essa socialização acontece de forma mais intensa, uma vez que os novos docentes
interiorizarão as regras, normas e valores que marcam aquela cultura escolar.
(GARCIA, 2010; KENNEDY, 1999).
O dia a dia dos docentes iniciantes indica que há um abandono da
profissão devido à falta de condições para a execução do trabalho, baixos salários,
problemas de indisciplina com alunos e como lidar com isso, sendo este um dos
principais obstáculos para os novos docentes, a falta de apoio.
[…] mas a realidade cotidiana do professorado iniciante nos indica
que muitos professores abandonam a profissão e fazem isso por
estarem insatisfeitos com seu trabalho devido aos baixos salários, a
problemas de disciplinas com os alunos, à falta de apoio e poucas
oportunidades para participar da tomada de decisões. (GARCIA,
2010, p. 30)

Segundo Cochran-Smith (apud GARCIA 2010), os professores
precisam de apoio e condições para permanecer na profissão e oportunidades para
trabalhar com professores comunidades escolares, não mais de forma isolada.
Não apenas as condições para o início da carreira docente, como
apontam os autores, gera abandono da profissão, mas, como veremos mais
aprofundadamente a seguir, faltam pesquisas sobre o professor iniciante e o Choque
de Realidade.
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3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA

A formação profissional em Educação Física se inicia a partir do século
XIX no Brasil, com a chegada da família real e a abertura das instituições de ensino,
a saber: Escola de Engenharia, Escola de Direito, Escola de Medicina e Academia
Militar Real. Se são os médicos os responsáveis pela elaboração dos componentes
teóricos do campo de conhecimento em questão, foram os militares que
contribuíram com o componente prático.
Foi justamente por meio dos militares da Academia Militar Real que
houve a sistematização dos conhecimentos práticos das atividades
em ginástica […] pesquisas sobre a atividade física foram também
realizadas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Uma das
primeiras teses que tratam da importância da atividade física para a
saúde data de 1845, com o título “Algumas considerações sobre a
Educação Física. (MAGALHÃES, 2005, p. 92)

A preocupação militar com a prática da educação física escolar se
intensifica com o correr dos anos. No final da segunda década do século XX, o
ministro da Guerra, à época, General Nestor Passos, presidiu a comissão de
educação física que elaborou um anteprojeto de lei que tornava a educação física
obrigatória em todas as escolas, em todos os níveis, desde os seis anos.
É também fruto de tal comissão a proposição de organização em
moldes franceses do Centro Militar de Educação Física do Exército, que fora
inaugurado em 1922, na Vila Militar no Rio de Janeiro, com a intenção de “dirigir,
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coordenar e difundir o novo método de educação física e suas aplicações
desportivas”.
Centros similares foram criados em Minas e São Paulo. Tais instituições
serviram não só para formação de militares como também de professores civis que
foram lecionar em escolas públicas diversas, incluindo os da Escola Nacional de
Educação Física (ENEFD) que criada em 1939 no âmbito da Universidade do Brasil.
Segundo Castro (1997), os militares pensavam na introdução da
prática da educação física nas escolas de forma sistematizada e obrigatória com
professores militares com a intenção de intervir na realidade educacional e social
brasileira.
Podemos considerar a proposta de se estender a educação física de
inspiração militar a todas as escolas civis, presente no anteprojeto de
lei de 1929, do ministro da Guerra, como o ponto de partida para o
uso da educação física pelos militares como instrumento de
intervenção na realidade educacional e social do país. Com a
educação física consolidada no interior da própria instituição, o
Exército, durante toda a década de 1930, estenderia sua influência
sobre todo o “corpo da Nação” através do controle da educação
física. (CASTRO, 1997, p. 7)

Importante atentarmos que já em 1837, com a criação do Colégio
Pedro II, modelo para o ensino secundário de todo o país (MENDONÇA, 2013), a
Educação Física Escolar tornava-se componente curricular. Em 1854, com o Decreto
1.331 deu-se início a reforma denominada Couto Ferraz que incluiu a Ginástica para
o ensino primário e a dança para o secundário.
Desde então até os dias atuais, a educação física está presente na
grade curricular das escolas no Brasil – com mais ou menos protagonismo. A atual
legislação educacional, por meio da Lei n. º 10.793, de 1º de dezembro de 2003,
ampliou a faixa de atuação do professor de educação física, abarcando todas as
etapas da educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio, incluídas
a educação especial, a educação de jovens e adultos entre as demais modalidades.
Do entendimento “mente sã em corpo são” que dominava a educação
física escolar da década de 30 do século passado com suas preocupações
higienistas e de valorização do desenvolvimento do físico e da moral, a partir do
exercício, as aulas, hoje, são ministradas por professores capacitados com o
objetivo de desenvolver a linguagem corporal dos alunos.
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Segundo Bracht, não se trata de negar o esporte, mas apenas
considerá-lo como uma das manifestações da cultura corporal.
Ao invés de entender a educação física escolar como algo biológico,
é necessário percebê-la como uma manifestação de cultura, na qual
o aluno precisa não só saber executar os movimentos certos como
também entender a importância dessa cultura. (BRACHT, 1997, p.
35)

Darido (2003) afirma que o contexto da educação física no seio da
escola tem passado, a partir do século XX, por distintas abordagens pedagógicas, a
saber:

desenvolvimentista,

construtivista-interacionista,

crítico-superadora

e

sistêmica. A autora cita, ainda, que outras abordagens de outros campos do
conhecimento também se somaram às pedagógicas, enriquecendo a atuação da
educação física escolar: a da psicomotricidade, a cultural, a dos jogos
emancipatórios, a da saúde renovada e aquela que se mostra hegemônica nos
parâmetros curriculares nacionais.
Os objetivos e as propostas educacionais da Educação Física foram
se modificando ao longo deste último século, e todas estas
tendências, de algum modo, ainda hoje influenciam a formação do
profissional e as práticas pedagógicas dos professores de Educação
Física. (DARIDO, 2003, p. 1)

Telles (2017) corrobora as palavras de Darido e contribui com o debate
apresentando os múltiplos olhares presentes no campo. Seu trabalho é fruto das
discussões empreendidas no Grupo de Estudo em Escola, Esporte e Cultura
(GPEEsC) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
A formação de profissionais para o exercício de professor de Educação
Física segue os ditames emanados pelo Conselho Nacional de Educação na forma
de diretrizes curriculares e outras normas, apresentadas no quadro de normas.
Quadro 1. Normaslegais e diretrizes curriculares da formação em Educação Física,
licenciatura
Parecer CNE/CES nº 138/2002 Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Educação Física.
Parecer CNE/CES nº 58/2004

Determina as Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de graduação em Educação Física

Resolução CNE/CES nº 7/2004 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Educação Física, em
nível superior de graduação plena.
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Parecer CNE/CES nº 400/2005 Responde a consulta sobre a aplicação das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de Professores da Educação Básica e das
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos
de graduação em Educação Física ao curso de
Educação Física (licenciatura); tendo em vista a
Resolução do Conselho Federal de Educação
Física (CONFEF) nº 94/2005
Parecer CNE/CES nº 142/2007 Altera o § 3º do art. 10 da Resolução CNE/CES nº
7/2004
Resolução CNE/CES nº 7, de 4 Altera o § 3º do art. 10 da Resolução CNE/CES nº
de outubro de 2007
7/2004, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em
Educação Física, em nível superior de graduação
plena
Parecer CNE/CES nº 82/2011

Atende a solicitação de informações relativas aos
cursos de Instrutor e Monitor de Educação Física

Parecer CNE/CES nº 274/2011 Indica temas à revisão do texto das Diretrizes
Curriculares Nacionais para curso de Graduação
em Educação Física
Parecer CNE/CES nº 255/2012 Apresenta o reexame do Parecer CNE/CES no
400/2005, que tratou de consulta sobre a
aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação
Básica e das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de graduação em Educação Física
ao curso de Educação Física
Resolução
2015

CNE/CES

nº

2/ Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e
para a formação continuada.

Parecer 584, 03 de outubro de Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
2018
graduação em Educação Física
Resolução CNE/CES nº 6, de Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos
18 de dezembro de 2018
Cursos de Graduação em Educação Física e dá
outras providências.
Fonte: Portal do Mec

Registremos que até 1987 só havia uma formação possível em
Educação Física, uma única modalidade de habilitação: a Licenciatura. Apenas após
a publicação da Resolução do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 03/1987 a
área foi, então, fragmentada com a criação do curso de Bacharelado em Educação
Física. Esta divisão se amplia a partir do final da década de 90, com aprovação da
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Lei nº. 9.696/98 que regulamenta a profissão de Educador Físico, assim como o
Sistema Conselho Federal de Educação Física/Conselho Regional de Educação
Física (CONFEF/CREFs).
Para tratarmos de educação física nos dias atuais, e as direções que a
disciplina, docentes e futuros docentes estão seguindo, vamos retornar a alguns
dados já mencionados anteriormente, visitando o passado e conhecendo como, de
fato, ocorre o nascimento da educação física escolar no Brasil, como se dá o
processo de formação de professores de educação física e como ambos evoluíram.
Quando se pensa em medidas para valorização e crescimento da
educação física dentro do ambiente escolar, geralmente, esta se associa ao período
da ditadura civil-militar brasileira, de 1964 a 1985. Este pensamento não está
incorreto, porém a educação física escolar é anterior ao processo de sequestro da
democracia brasileira.
A educação física escolar começa a ser pensada como componente
curricular, a partir das discussões empreendidas pela Assembleia Constituinte que
se segue à Independência, nas sessões da Comissão de Instrução Pública. Todavia,
desde os anos noventa dos mil e setecentos, já circulava o livro “Tratado da
Educação Física-Moral dos Meninos”, de Francisco de Melo Franco, como nos
informa Melo e Peres (2014, p. 1132):
Na ocasião, já circulavam algumas produções dedicadas ao assunto,
como, por exemplo, o Tratado de educação física dos meninos, para
uso da nação portuguesa, do médico brasileiro Francisco de Mello
Franco, editado em 1790, em Portugal.1 Merece destaque, contudo,
a discussão do tema no âmbito da Constituinte de 1823, por
expressar, de alguma forma, os primeiros momentos em que chamou
a atenção dos dirigentes do país que dava seus passos iniciais
enquanto Estado independente.

Em 1851, há um grande momento na história da educação física, que
seria conhecida generalizadamente como ginástica, a chamada Reforma Couto
Ferraz. Esta Reforma tornava obrigatória a prática de, à época, ginástica dentro das
escolas da Corte.
Por meio do decreto nº 1331/1854, haveria uma mudança na estrutura
do currículo das escolas públicas, compreendendo “A geometria elementar,
agrimensura, desenho linear, noções de música e exercícios de canto, ginástica”,
bem como “hum estudo mais desenvolvido sobre pesos e medidas, não só do
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município da Corte, como das províncias do Império, e das Nações com que o Brasil
tem mais relações comerciais”.
Rui Barbosa, em 1882, escreve um parecer acerca da Reforma do
Ensino Primário, elevando a ginástica (educação física) a disciplina obrigatória e
essencial dentro do ambiente integral escolar para a formação dos alunos. Guiterrez
(1980, p.48), resume esta Reforma, a época conhecida como Projeto 224, da
seguinte forma:
1º Instituição de uma secção especial de ginástica em cada escola
normal;
2º Extensão obrigatória da ginástica em ambos os sexos;
3º Inserção da ginástica nos programas escolares como matéria de
estudo, em horas distintas das do recreio e depois das aulas;
4º equiparação, em categorias e autoridade, dos professores de
ginástica aos de todas as outras disciplinas.

Vários foram os esforços envidados para que a, hoje conhecida como,
educação física se tornasse obrigatória dentro do currículo. Entretanto, apesar
destes esforços, pouco fora feito a respeito da disciplina; sendo os esforços de Rui
Barbosa utilizados para projetos futuros.
No período da república, que começa a partir de um golpe políticomilitar em 1889, são fundados centros desportivos:
Em 1909 é criada a Escola de Educação Física da Força Policial do
Estado de São Paulo; em 1922 cria-se o Centro Militar de Educação
Física, embrião da Escola de Educação Física do Exército; em 1926
a Liga de Esportes da Marinha inicia o seu primeiro curso de
Formação de monitores de Educação Física (curso de dois anos)
(GUTIERREZ,1980, p.48-49).

A década de 30 do século passado é profícua para educação brasileira,
em linhas gerais, tivemos: em 14 de novembro de 1930, foi criado o Ministério da
Educação e Saúde Pública, que nos dias atuais será conhecido apenas como
Ministério da Educação (MEC); em 1937 foi criada, então, a Divisão de Educação
Física do Ministério da Educação; em 1939 nasce a Escola Nacional de Educação e
Desportos da Universidade do Brasil, hoje conhecida como Escola de Educação
Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também em 1939,
nasce a Escola Superior de Educação Física do Paraná.
Apesar dos notáveis avanços da educação física escolar em âmbito
nacional, os objetivos da disciplina como um todo tinham forte caráter higienista
(concepção formada por bases da fisiologia e anatomia); isto é, formar indivíduos
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aptos e fortes, fazendo manutenção da saúde física. Desta forma, a educação física
serviria para atender aos interesses da classe política dominante, produzindo
indivíduos fisicamente prontos para trabalhos pesados e submissos sob a ótica do
poder.
Impõem-se uma disciplina que pretende adequar o corpo ao trabalho
fabril, tornando-o assim mais dócil e submisso sob a ótica do poder
e, ao mesmo tempo (e por isso mesmo) mais ágil, forte e robusto sob
a ótica da produção como expressão do poder e da ordem. Esta
disciplina corporal foi elemento constitutivo da educação higiênica do
trabalhador, a qual deveria se dar na escola, caso ele viesse a
frequenta-la. E frequentar a escola tornava-se necessário para o tipo
de desenvolvimento para o qual se encaminha a jovem sociedade
republicana (SOARES. 2007, p.100).

Ainda sobre a ótica higienista, Soares afirma:
[...] os médicos higienistas formularam suas teses sobre a
importância do exercício físico na “educação popular”, buscando com
estas formulações uma adequação dos corpos aos novos padrões
exigidos pela sociedade de mercado. Neste sentido, procuraram
acentuar a necessidade de sua presença no interior da instituição
escolar. Afirmavam por exemplo, que cada aluno deveria ser
examinado por um médico, e que este médico determinava a
natureza dos exercícios aos quais os alunos poderiam se entregar.
[...]. Segundo palavras do Dr. Jorge de Souza, através dos exercícios
bem orientados (pelos médicos), seria possível melhorar e regenerar
a nossa raça (SOARES, 2007. p.102).

A educação física, como pode se perceber pela citação anterior, não
tinha o bem-estar do aluno em consideração. As concepções higienistas e
eugenistas (estudo sobre herança genética e os efeitos da mesma sobre as aptidões
físicas e mentais dos indivíduos) eram as bases da educação física e que esta seria
a cura para os problemas que afligiam a sociedade brasileira (SOARES, 2007).
Podemos entender melhor o aspecto da eugenia através da fala de Castellani
Filho (2001, p.57) quando este afirma que “o raciocínio é bem simples: mulheres
fortes e sadias teriam mais condições de ganharem filhos saudáveis, os quais
estariam mais aptos a defenderem e construírem a Pátria”.
Este pensamento, que para nós, hoje, pode parecer absurdo, vigorou
dentro da educação física escolar durante a década de 1930 a 1945. Em 1945,
chega-se ao fim da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, este ano marca o fim da Era
Vargas, após o fatídico tiro onde Getúlio afirmou que sairia da vida para entrar na
história. O fim desta Era, marca o fim de um dos vários golpes da história brasileira.
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Com o avançar dos anos após o fim da Era Vargas, a educação retoma
seu lugar longe dos aspectos ditatoriais, como afirma Gutierrez (1980, p.49) quando
diz que “[...]a educação desligada da imagem política de ditadura e opressão,
ocupou seu lugar de destaque na educação nacional”. Com isso, as escolas de nível
primário e médio, ainda na visão de Gutierrez, tiveram um aumento verdadeiramente
explosivo e a educação física escolar passou a contar com milhares de praticantes.
Castellani (2001), nos informa que o ano de 1948 foi bastante
produtivo, tendo ocorrido vários debates acerca das questões norteadoras do
trabalho docente, com a intenção de arquitetar um projeto de diretrizes e bases da
educação, inaugurando um período que desembocará na primeira Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), publicada em 1961 sob a forma da Lei n.
4.024.
Em 1964, apenas três anos após a promulgação da LDBEN, aconteceu
no Brasil, novamente, um golpe civil-militar, com duração de 21 anos, que perdurou
até 1986 quando um novo congresso foi eleito com a tarefa precípua de atuar como
uma assembleia nacional constituinte.
Junto do novo, porém não último, golpe de Estado na democracia
brasileira, novas lei foram implementadas, inclusive no que toca a educação, como
afirma Castelanni (2001, p.104) quando diz que “a inspiração liberalista que
caracterizava a Lei nº 4.024/61, cedeu seu lugar a uma tendência tecnicista nas Leis
nº 5.540/68 e 5.692/71”.
Não muito diferente de alguns aspectos da concepção higienista, o
tecnicismo na educação física vem com um objetivo claro de formar indivíduos com
aptidões físicas para serviços militares e longas jornadas de trabalho. Novamente, o
bem-estar do aluno não faz parte desta concepção e isto pode ser visto no decreto
nº 69.450/71:
Art. 1º: A educação física, atividade que por seus meios, processos e
técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais,
cívicas, psíquicas e sociais do educando, constitui um dos fatores
básicos para a conquista das finalidades da educação nacional
(BRASIL, 1971)

Com isso, e com o que fora dito anteriormente, pode-se afirmar que a
educação desta época em questão tinha como objetivo primário a manutenção da
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saúde dos alunos, bem como seu desenvolvimento físico, para a execução de
tarefas sem qualquer tipo de resistência e longas jornadas de trabalho.
Esta característica tecnicista e higienista da educação física escolar
não iriam ser hegemônicas sem qualquer tipo de resistência por parte dos docentes
e estudiosos da disciplina, como nos afirma a produção feita pelo Coletivo de
Autores1:
Nas décadas de 70 e 80 surgem os movimentos “renovadores” na
Educação Física:
Os movimentos renovadores da educação física do qual faz parte o
movimento dito “humanista” na pedagogia se caracteriza pela
presença de princípios filosóficos em torno do ser humano, sua
identidade, valor, tendo como fundamento os limites e interesses do
homem e surge como crítica a correntes oriundas da psicologia
conhecidas como comportamentalistas. [...] Os princípios veiculados
pela pedagogia humanista foram tratados por Vitor Marinho de
Oliveira no livro intitulado Educação Física Humanista, no qual o
autor se baseia teoricamente na psicologia humanista de Maslow e
Rogers. Essa perspectiva teórica é aquela que desloca a propriedade
dada ao produto para o processo de ensino, introduzindo o princípio
do ensino, “não diretivo”. Situa os objetivos no plano geral da
educação integral, onde o conteúdo passa a ser muito mais
instrumento para promover relações interpessoais e facilitar o
desenvolvimento da natureza, “em si boa”, da criança. (SOARES,
1992, p.55)

Em 1996, é promulgada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, nº 9.394. Esta Lei terá grande importância para a educação física visto
que, agora, a disciplina terá caráter obrigatório dentro das escolas buscando, assim,
uma maior valorização da mesma perante as demais disciplinas. Isto pode ser visto
no artigo 26, 3º parágrafo:
A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo
sua prática facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de trabalho
igual ou superior a seis horas; II – maior de trinta anos de idade; III –
que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação
similar, estiver obrigado à prática da educação física; IV – amparado
pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (BRASIL,
1996). (Grifo nosso)

Se faz necessário registrar também quais parâmetros foram definidos
pelo Ministério da Educação, em 1998, buscando conceder à disciplina
características diversas do entendimento do “rola-bola do quadrado mágico” - termo
1.Coletivo de professores e estudiosos de educação física unidos para produção e divulgação de
trabalhos científicos acerca da disciplina
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pejorativo utilizado pelos profissionais da área para as aulas que se resumem ao
trabalho com bola dos esportes basquete, vôlei, futebol e handebol.
Buscando uma compreensão que melhor contemple a complexidade
da questão, a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais
adotou a distinção entre organismo — no sentido estritamente
fisiológico — e corpo — que se relaciona dentro de um contexto
sociocultural — e aborda os conteúdos da Educação Física como
expressão de produções culturais, como conhecimentos
historicamente acumulados e socialmente transmitidos. Portanto,
entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento da
cultura corporal de movimento e a Educação Física escolar como
uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de
movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e
transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos
esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em benefício do
exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida.
Trata-se, portanto, de localizar em cada uma dessas modalidades
(jogo, esporte, dança, ginástica e luta) seus benefícios humanos e
suas possibilidades de utilização como instrumentos de
comunicação, expressão de sentimentos e emoções, de lazer e de
manutenção e melhoria da saúde. E a partir deste recorte, formular
as propostas de ensino e aprendizagem da Educação Física escolar.
(BRASIL, 1998)

Com base em tudo isto que vimos até o presente momento, é seguro
afirmar que a educação física escolar passou por diversas metamorfoses, indo
desde uma prática higienista, cujo objetivo era produzir trabalhadores/soldados
aptos a qualquer tipo de situação, à obrigatoriedade curricular integrada a proposta
pedagógica da escola.
A formação de professores de educação física tem sua origem dentro
do contexto do militarismo, sendo os primeiros registros de atividades físicas sendo
desenvolvidas 1830 e 1930 (SOUZA NETO et al, 2004).
Entretanto, quando se trata de formação de profissionais de educação
física fora do ambiente militarizado, a Escola de Educação Física do Estado de São
Paulo dá início as suas atividades em 1934 (SOUZA NETO et al, 2004). Apesar da
formação de civis ter se iniciado em 1934, em São Paulo, apenas em 1939, com a
criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do
Brasil, por decreto-lei 1.212; decreto este que também estabeleceu as diretrizes para
a formação docente. Em seu artigo 1º, o decreto-lei determinava:
Fica criada, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de
Educação Física e Desportos, que terá por finalidade:
a) formar pessoal técnico em educação física e desportos;

42

b) imprimir ao ensino da educação física e dos desportos, em todo o
país, unidade teórica e prática;
c) difundir, de modo geral, conhecimentos relativos à educação física
e aos desportos;
d) realizar pesquisas sobre a educação física e os desportos,
indicando os métodos mais adequados à sua prática no país
(BRASIL, 1939)

Quanto à duração do curso, em seu artigo 3º, a lei determina que “O
curso superior de educação física será de dois anos[...]”. Vale ressaltar que, neste
decreto, ainda se fala num curso normal de educação física com duração de apenas
um ano. O decreto ainda vai determinar quais as disciplinas que serão cursadas nas
modalidades Superior e Normal, bem como a carga horária.
Para os padrões atuais dos cursos de Licenciatura, com duração
mínima de 4 anos, pensar cursos de formação de professores de um ou dois anos
pode parecer algo assustador, porém, para a época, isto significou um consolidar na
formação docente, uma profissionalização da profissão docente e valorizou o
trabalho docente.
Como pode-se observar, o currículo era inteiramente voltado para os
conhecimentos em saúde e esportivista. Não havia, até então, nenhum tipo de
discussão sobre o bem-estar dos alunos ou conhecimento didático-pedagógicos.
O Decreto-Lei 8.270/45 gerou mudanças significativas no currículo da
educação física dentro da Escola Nacional de Educação Física e Desportos. O
tempo de duração do curso foi ampliado em mais um ano e se fez incluir
conhecimentos de educação física infantil.
Podemos considerar que estes foram grandes avanços dentro da área
da formação docente para a educação física. Contudo, segundo Souza Neto et al
(2004), a formação ganhou destaque ainda maior com a LDBEN (1961), onde se
buscou garantir a formação mais completa para o docente com a definição de um
currículo mínimo de disciplinas.
Como já mencionado, em 1969, sob o regime instituído em 1964, o
parecer n. 849 traz, também, uma mudança significativa para a formação docente
em educação física. O referido parecer determina que a formação de professores de
Educação Física será feita em curso de graduação que conferirá o título de
Licenciado em Educação Física e Técnico em Desportos, incluídas em seu currículo
“Matérias Básicas” e “Matérias Profissionais”. As primeiras eram biologia; anatomia;
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fisiologia; cinesiologia; biometria; higiene. As segundas eram socorros urgentes;
ginástica; rítmica; natação; atletismo; recreação e as matérias pedagógicas
estabelecidas pelo Parecer CFE n. 672/69.
Um aspecto interessante deste parecer era que o mesmo trazia a
possibilidade do aluno do curso de Licenciatura em Educação Física cursar duas
disciplinas extras e, desta forma, este se obteria o título de Técnico Desportivo,
como poder comprovar no parágrafo único do artigo 2 do parecer: “A estas matérias
serão acrescentadas mais duas escolhidas pelo aluno da lista de desportos
oferecida pela Escola para integrar o currículo, para a obtenção do título de Técnico
Desportivo.” (BRASIL, 1969).
Uma nova mudança na formação veio através de parecer do conselho
de educação em 1987, cujo objetivo era formar uma unidade de formação de
profissionais e tentava atender a necessidade de a educação física conseguir
configuração de conhecimento específico. Desta forma, surgindo a divisão
Licenciatura e Bacharelado, no modelo em vigor, à época,isto é, o 3 +1.
O texto da LDBEN de 1996 buscou garantir o papel da educação física
como disciplina obrigatória dentro da escola, integrada à proposta pedagógica,
levantando discussões acerca da profissão docente e quais seriam as atribuições
que esta deveria ter, dadas as demandas e pressões sociais da nova sociedade
nascida após os vinte e um anos de chumbo.
Segundo Souza Neto (2004), fica estabelecido no texto legal que a
profissão e o professor de educação física deviam estar engajados em trabalhar,
desenvolvendo a pesquisa e utilizando o conhecimento advindo da pesquisa para
melhorar a prática.
No contexto das mudanças trazidas pela LDBEN, em 2001, são
publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores,
parecer CNE/CP nº 9, cujo objetivo propugnado busca superar o modelo
estabelecido há 70 anos, reconhecendo a especifidade própria da formação docente
para aqueles que atuarão na educação básica.
Desta forma, em 2002, foram instituídas as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Educação Física. Dois anos depois, frutos do
entendimento do CONFEF sobre a prática de atividades físicas e a tentativa de
reserva de mercado ao profissional de educação física, foram instituídas as normas
presentes na Resolução CNE/CES nº 4 e o Parecer CNE/CES nº 58 que,
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combinadas, dariam a fundamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais de
Educação Física em nível superior de graduação plena. Taisdiretrizes definem o que
é a área de conhecimento e como se dará a formação do profissional por eles
representados.
Art. 3 - Educação Física uma área de conhecimento e de intervenção
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de
aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e
modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da
luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora,
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.
Art. 4 - O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar
uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da
intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico,
na reflexão filosófica e na conduta ética. (BRASIL, 2004)

Quatorze anos após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais
de Educação Física, foi aprovado o Parecer 584/2018, que deu origem à Resolução
CNE/CES n. 06/2018, sendo este documento, então, as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais de Educação Física.
Se a nova resolução é fruto do longo período de embate e
questionamentos apresentados pelo CONFEF e pela sociedade civil organizada ao
CNE, ela é também a representação de um novo período histórico marcado pela
ruptura institucional derivada do impedimento da presidenta eleita em 2014. O ano
de 2018 foi provavelmente o mais profícuo em produção do Conselho Nacional de
Educação.
A alteração mais importante em relação à formação docente é o
movimento retrógrado de ingresso único. A argumentação apresentada se deve a
“necessária articulação entre conhecimentos, habilidades, sensibilidade e atitudes
requerida do egresso para o futuro exercício profissional” (BRASIL, 2018).
A despeito do instituído, concordamos com Gatti (2019) ao analisar a
situação atual da formação de professores em face das novas diretrizes quando
afirma que existe uma “cultura de formação que se enraizou nas instituições até
nossos dias, voltando a consagrar a separação entre área de conhecimentos
específicos e área de conhecimentos para a docência”.
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Enquanto o texto da norma de 2004 pautava a formação dos
profissionais em “uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da
intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão
filosófica e na conduta ética”, a Resolução em vigor se apropria do conceito de
desenvolvimento profissional: “o curso de Graduação em Educação Física deverá
articular a formação inicial e continuada, tendo como premissa a autonomia do(a)
graduando(a) para o contínuo aperfeiçoamento, mediante diversas formas de
aprendizado”.
A própria definição da área de conhecimento foi substancialmente
alterada. Pode-se notar uma clara diferença nos objetivos das diretrizes da
educação física de 2004 para 2018, quando não mais há foco demasiado na saúde,
mas

em

pretenso

equilíbrio

entre

atividades

com

cunho

pedagógico,

desenvolvimento da motricidade, buscando atender as necessidades da saúde, da
educação e da formação. Esta mudança, ao menos em texto, parece trazer um
aspecto mais humano e focado no bem-estar e desenvolvimento do aluno. Vejamos:
Art. 3º – A Educação Física uma área de conhecimento e de
intervenção acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e
de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e
modalidades do exercício físico da ginástica, do jogo, do esporte, da
luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora,
do rendimento físico esportivo, do lazer, da gestão de
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas
(BRASIL, 2004)
Art. 3º A Educação Física que tem como objeto de estudo e de
aplicação a motricidade ou movimento humano, a cultura do
movimento corporal, com foco nas diferentes formas e modalidades
do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, das lutas e da
dança, visando atender às necessidades sociais no campo da saúde,
da educação e da formação, da cultura, do alto rendimento esportivo
e do lazer. (BRASIL, 2018)

Para dar conta da nova estrutura curricular, são definidas as partes
comuns e as específicas da formação, ambas com a mesma quantidade de carga
horária, a saber: 1600 horas, perfazendo o total de 3200 horas mínimas para a
formação de um profissional de educação física, seja ele bacharel ou licenciado. Tal
cuidado organizacional visa que o novo modelo não seja confundido/comparado com
velho 3+1 da década de 30 do século passado.
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Todavia, observemos que o legislador denominou as partes de etapas,
termo que poderíamos substituir por estágio ou fase sem agredir a língua
portuguesa, considerando que se entende etapa como parte do desenvolvimento de
um processo, tal qual a forma de utilização do termo presente na LDBEN,. Esta
organização parece não se diferenciar do velho modelo que se buscou superar no
início deste século. Segue o texto dos incisos I e II do artigo 5 para verificação.
I – Etapa Comum – Núcleo de estudos da formação geral,
identificador da área de Educação Física, a ser desenvolvido em
1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, comum a ambas as
formações.
II – Etapa Específica – Formação específica a ser desenvolvida em
1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, na qual os graduandos
terão acesso a conhecimentos específicos das opções em
bacharelado ou licenciatura.

Nas Diretrizes de 2004, o texto de seu artigo sexto buscava listar quais
seriam as competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-profissional
e científica que deveriam constituir a concepção nuclear do projeto pedagógico de
formação do graduado em Educação Física.
Interessante pontuar que nas Diretrizes Curriculares de 2018, o 6º
artigo agora faz parte do texto referente ao Capítulo II, Etapa Comum. Este artigo
determina quais os conhecimentos que são básicos a todos os estudantes de
educação física. Nos dois primeiros anos da graduação, portanto, quatro blocos de
conhecimentos serão tratados. Ipsis litteris:
I – Conhecimentos biológicos, psicológicos e socioculturais do ser
humano (a exemplo do fisiológico, biomecânico, anatômico-funcional,
bioquímico, genético, psicológico, antropológico, histórico, social,
cultural e outros), enfatizando a aplicação à Educação Física;
II – Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas,
psicológicas e socioculturais da motricidade humana/movimento
humano/cultura do movimento corporal/atividade física (a exemplo de
fisiologia do exercício, biomecânica do esporte, aprendizagem e
controle motor, psicologia do esporte e outros);
III – Conhecimento instrumental e tecnológico (a exemplo de técnicas
de estudo e pesquisa – tipos de conhecimento, técnicas de
planejamento e desenvolvimento de um trabalho acadêmico, técnicas
de levantamento bibliográfico, técnicas de leitura e de
documentação; informática instrumental – planilha de cálculo, banco
de dados; técnicas de comunicação e expressão leiga e científica e
outros), enfatizando a aplicação à Educação Física;
IV – Conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção
profissional em Educação Física, a exemplo de código de ética,

47

diagnóstico e avaliação, estratificação de risco, variáveis de
prescrição do exercício, meio ambiente e sustentabilidade,
diversidade cultural, diferenças individuais e outros.

Os conselheiros do CNE/CES fizeram incluir, ainda, neste artigo na
forma de parágrafo, a preocupação com a formação ética, salientando a observação de
“prevenção ao uso de meios ilícitos ou danosos à saúde no cotidiano das práticas corporais,
especialmente nas de caráter competitivo ou que visem ao desenvolvimento físico de
crianças e adolescentes. ”

O Capítulo III das Diretrizes de 2018 trata da formação específica em
licenciatura em educação física. Composto de nove artigos, tem como objetivo
determinar a formação docente em educação física, bem como seu currículo a ser
instituído no interior das instituições formadoras.
No entendimento atual, são considerados aspectos determinantes a tal
etapa da graduação:
I - Relevância na consolidação de normas para formação de
profissionais do magistério para educação básica como fator
indispensável para um projeto de educação nacional;
II - Reconhecimento da abrangência, diversidade e complexidade da
educação brasileira nos diferentes níveis, modalidades e contextos
socioculturais em que estão inscritas as práticas escolares;
III - Valorização de princípios para a melhoria e democratização do
ensino como a igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o
apreço à tolerância; a gestão democrática do ensino público; o
respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros.
IV - Necessidade de articulação entre as presentes Diretrizes e o
conjunto de normas e legislação relacionadas à educação básica e
organizadas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério
da Educação.
VI - Mobilização efetiva de princípios que norteiam a formação inicial
e continuada nacionais comuns, tais como:
a) sólida formação teórica e interdisciplinar;
b) unidade teoria-prática;
c) trabalho coletivo e interdisciplinar;
d) compromisso social e valorização do profissional da educação;
e) gestão democrática; e
f) avaliação e regulação dos cursos de formação.
VII - Ampliação do conceito de docência como ação educativa e
como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo
conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos,
conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na
construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e
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políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e
cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de
conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre
diferentes visões de mundo.
VIII – A formação inicial e continuada de professoras e professores
de Educação Física deverá qualificar esses profissionais para que
sejam capazes de contextualizar, problematizar e sistematizar
conhecimentos
teóricos
e
práticos
sobre
motricidade
humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade
física nas suas diversas manifestações (jogo, esporte, exercício,
ginástica, lutas e dança), no âmbito do Ensino Básico. (BRASIL,
2018)2

Gostaríamos de dar atenção especial a alguns itens deste artigo. O
inciso III traz algo deveras necessário dado a carga histórica de militarismo e voltada
apenas para a saúde e produção de indivíduos saudáveis, fortes, bem como
mulheres fortes que gerariam os novos filhos da pátria, atrelada a formação de
professores de educação física no Brasil; a necessidade de se manter o ensino
democrático.
Outro item que merece uma atenção especial são os incisos que
norteiam a busca do desenvolvimento do conhecimento e da formação docente,
considerando a contínua formação, com trabalho coletivo interdisciplinar e
compromisso com a valorização profissional e social do docente, sem descuidar de
um olhar crítico frente aos conteúdos e situações da vida cotidiana.
Consolidando as diretrizes para a formação do licenciado em educação
física, a resolução reafirma, em seu artigo 10, a necessidade de que o professor
tenha uma formação “formação humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética
qualificadora da intervenção profissional fundamentada no rigor científico, na
reflexão filosófica e na conduta ética no magistério. ”
Os artigos onze, doze e treze lançam luz sobre temas relevantes à
prática futura do formado, a partir de seu desenvolvimento profissional em
proximidade com a realidade a ser enfrentada, ou seja, as atividades práticas
durante a formação inicial. Isto nos reporta àquilo que vimos no segundo capítulo
desta dissertação. A ausência ou a sua realização de forma pouco significativa
durante a formação pode afetar a prática dentro de sala de aula, contribuindo para a
sensação trazida pelo choque de realidade dos primeiros anos de magistério.
2.A ausência do inciso quinto não se deve a falha deste mestrando, mas à publicação da norma em
Diário Oficial.
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O estágio supervisionado será obrigatório, devendo corresponder a,
pelo menos, 320 horas, ou seja, 20% do total de horas da etapa específica de
formação docente.
Ainda sobre o estágio, o texto da norma em tela preconiza a articulação
do estágio com as atividades de extensão realizadas ao longo do curso e determina
que a forma de avaliação e aproveitamento do estágio deve estar prevista no projeto
político do curso e no projeto da instituição de ensino ofertante.
Além do estágio supervisionado obrigatório, outras atividades de
caráter prático deverão ser desenvolvidas ao longo do curso na forma de
componentes curriculares mínimos para integralização do curso obrigatoriamente de
maneira articulada com as disciplinas existentes.
A necessidade da formação interinstitucional e o investimento em
iniciação científica devem ser os norteadores para as demais atividades paralelas e
complementares sugeridas pela resolução em questão, a fim de promover o
enriquecimento curricular do graduando. Observemos que a norma não usa o
conectivo OU, mas o E.
Art. 13 A etapa específica para formação em Licenciatura deverá
desenvolver estudos integradores para enriquecimento curricular,
com carga horária referenciada em 10% do curso, compreendendo a
participação em:
a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação
científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e
extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da Instituição
de Educação Superior e diretamente orientados pelo corpo docente
da mesma instituição;
b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e
instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e
diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos
pedagógicos;
c) intercâmbio acadêmico interinstitucional; e
d) atividades de comunicação e expressão, visando à aquisição e à
apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar,

interpretar a realidade estudada e criar conexões com a vida
social;
O projeto pedagógico do curso deverá garantir o conhecimento dos
seguintes conteúdos programáticos: Política e Organização do Ensino Básico;
Introdução à Educação; Introdução à Educação Física Escolar; Didática e
metodologia de ensino da Educação Física Escolar; Desenvolvimento curricular em
Educação Física Escolar; Educação Física na Educação Infantil; Educação Física no

50

Ensino Fundamental; Educação Física no Ensino Médio; Educação Física Escolar
Especial/Inclusiva; Educação Física na Educação de Jovens e Adultos; e Educação
Física Escolar em ambientes não urbanos e em comunidades e agrupamentos
étnicos distintos. Já os conteúdos das áreas de políticas públicas e gestão da
educação, incluídas a de pessoas e de instituições, bem como os fundamentos da
educação, deverão ser interdisciplinares.
Ainda sobre os componentes que devem estar presentes nos currículos
da formação docente em educação física, a resolução determina em seu artigo 16
que:
[…] respeitadas a diversidade nacional e a autonomia
pedagógica das instituições, deverão, ainda, incluir as
seguintes atividades:
a) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e
avaliação de processos educativos e de experiências
educacionais em instituições educativas;
b) pesquisa e estudo da legislação educacional, processos de
organização e gestão educacional, trabalho docente, políticas
de financiamento educacional, avaliação e currículo; e
c) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho,
educação e diversidade, direitos humanos, cidadania,
educação ambiental, entre outras temáticas centrais da
sociedade contemporânea. (BRASIL, 2018)
A educação física passou por momentos instáveis, mudando
drasticamente seu currículo e carga horária. Antes, completamente focada nos
aspectos higienistas e eugenistas, que são, para nossos padrões atuais, no mínimo,
assustadores. Com a evolução da educação no Brasil, a educação física pode
evoluir e deixar suas características exclusivas em saúde (sendo ministrada por
médicos) para trás e agora pode-se trabalhar com aspectos que, ainda, buscam a
saúde dos alunos, mas com o bem-estar deles em primeiro lugar. Aspectos
pedagógicos entraram em pauta para que a disciplina não mais fosse um ambiente
hostil onde ordens eram cumpridas, mas sim um ambiente onde o aluno pode
desenvolver sua motricidade, sua psicomotricidade, respeitados os aspectos
pedagógicos e sociais.
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4. O PROFESSORDE EDUCAÇÃO FISICA E OS DESAFIOS DO INÍCIO DA
DOCÊNCIA
Com base em Minayo (2001), analisar e compreender diferentes grupos
sociais

é

uma

tarefa

árdua

que

exige

do

pesquisador

imparcialidade,

comprometimento e sabedoria para entender que o desenvolver da pesquisa pode
tomar um rumo com o qual este pesquisador não contava, não podendo, assim, ser
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colocada sob a ótica numérica como uma equação única para todos os tipos de
pesquisa.
Nesta pesquisa, de caráter qualitativo, tratamos da relação do
professor com seu trabalho, bem como do desenvolvimento da carreira docente, a
partir de suas percepções, captadas por meio de respostas a um questionário
apresentado na forma online com questões abertas e fechadas.
Segundo os autores sobre os quais esta pesquisa se apoia, o Choque
de Realidadese dá nos primeiros anos de atuação profissional. Desta forma, os
nossos sujeitos são professores de educação física com, no máximo, cinco anos de
efetivo exercício no magistério.
Assim, levantamos dados referentes a concursos públicos para
professores de educação física de 2014 aos dias atuais nas três redes públicas
existentes na cidade do Rio de Janeiro, lócus deste trabalho. Na rede estadual,
aquela que organiza mais concursos devido ao alto grau de evasão de seus
quadros, os últimos realizados para a contratação de professores de educação física
se deram em 2013 e em 2014. No primeiro, 11 vagas foram oferecidas para toda a
rede. E no segundo, apenas, 14 vagas. Para a região de nosso recorte espacial,
apenas, 4 vagas, somados os dois certames.
Face a tal realidade, optamos por ir diretamente em um dos locais de
formação do nosso profissional, em busca dos nossos sujeitos: a Escola de
Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que recebe
anualmente 150 alunos por meio do Sistema de Seleção Unificado – SISU/ENEM
Nem todos os ingressantes deixarão a escola com o título e grau ao fim
dos cinco anos estabelecidos pelo currículo 3. A fim de estabelecermos o quantitativo
de sujeitos que foram entrevistados, observamos não apenas o número de
ingressantes, mas também o percentual de evasão do referido curso e a retração do
mercado de trabalho em face à crise econômica e política que o país está envolto
desde 2014 – exatamente, o recorte temporal desta pesquisa.
Assim, para a consecução de nossos objetivos, a nossa ida a campo
se deu em duas etapas, a saber: primeiramente, estabelecendo conversas com a
EEFD/UFRJ para, desta forma, alcançarmos os profissionais recentemente egressos
e, em um segundo momento, distribuindo, de forma eletrônica, questionário de
3. A UFRJ admite para integralização do curso até 50% a mais do tempo recomendado, ou seja, um
curso formulado para que se dê em 10 períodos pode ser integralizado em até 15. Tire os espaços
entre o número e a nota
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perguntas semi estruturadas, permitindo conhecer e dar voz aos sujeitos desta
pesquisa, isto é, professores de educação física formados há, no máximo, cinco
anos com atuação no ensino secundário, na cidade do Rio de Janeiro.
Aos buscarmos os sujeitos de nossa pesquisa, num primeiro momento,
tentaríamos o contato com professores recém formados de educação física atuantes
nas Redes Municipal e Estadual de Educação. Mais precisamente, docentes
atuantes a partir do 9º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.
Infelizmente, tal proposta se tornou impossível de concretizar devido a dificuldade de
encontrar tais sujeitos para a pesquisa. Num segundo momento, tentaríamos contato
com professores iniciantes do Colégio Pedro II, atuantes, novamente, do 9º ano do
Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Essa possibilidade acabou
sendo descartada dada ao grau de exigência para o ingresso como docente do
Colégio Pedro II.
Por fim, tentamos contato com a Escola de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro que, como já vimos, teve grande relevância
para a história da formação de professores em Educação Física Escolar no Brasil.
Após um primeiro contato com a Secretaria de Graduação e docentes da
referida instituição, conseguimos informações e contatos dos docentes formados por
aquela instituição nos últimos cinco anos.
As narrativas de experiências e vivências deste profissional singular
que emergiram das entrevistas confrontadas à literatura e aos dados triangulados
por nossa análise nos permitiram compreender quais são os desafios do professor
iniciante e como se dá, a partir daí o seu desenvolvimento profissional docente.

4.1 Perfil dos Sujeitos
Dos doze respondentes, se fez necessária a exclusão de dois,
considerados os critérios definidos em face de seus tempos de atuação no
magistério. Dos dez sujeitos de nossa pesquisa, seis são do sexo masculino. Em
relação às idades, dois têm entre 20-25 anos, cinco entre 26 e 30 anos e os demais
estão na faixa localizada entre 31 e 36 anos.
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Foi solicitado a todos que indicassem em qual segmento/etapa da
educação básica atuam. Observa-se que alguns atuam em etapas/segmentos
distintos concomitantemente. Seis atuam tanto no primeiro segmento do ensino
fundamental quanto no segundo. Dois atuam no ensino médio, sendo que um deles
na modalidade normal. E somente dois atuam na educação infantil. Vale salientar
que apenas dois sujeitos atuam concomitantemente no primeiro e segundo
segmentos do ensino fundamental.
Considerando que há coincidência no quantitativo de professores que
atuam no primeiro segundo do ensino fundamental e no segundo segmento do
ensino fundamental, tal coincidência pode nos levar a um entendimento equivocado
como se houvesse coincidência dos sujeitos, isto é, não são os mesmos. Por conta
disso, a fim de que a apresentação seja a mais transparente possível, apresentamos
em linhas gerais os sujeitos da nossa pesquisa no quadro abaixo.
Quadro 2. Sujeitos da pesquisa, considerados gênero, idade, segmento que leciona
e tempo de magistério
Sujeitos

Sexo

Idade

Segmento que leciona

Tempo de

1
2
3
4
5
6

M
F
M
M
F
F

29
36
22
25
29
26

1º segmento Ensino Fundamental
2º segmento Ensino Fundamental
1º segmento Ensino Fundamental
1º segmento Ensino Fundamental
1º segmento Ensino Fundamental
Educação Infantil/1º e 2º segmentos

Magistério
5 anos
1 ano
1 ano
2 anos
1 ano
2 anos
5 anos
5 anos
1 ano
5 anos

7
8

M
M

30
36

Ensino Fundamental
2º segmento Ensino Fundamental
2º segmento Ensino

9
10

F
M

26
33

Fundamental/Ensino Médio
2º segmento Ensino Fundamental
Educação Infantil/1º e 2º segmentos
Ensino Fundamental

Ao serem inquiridos sobre a educação formal recebida antes do
ingresso na graduação, apenas o Professor 2 nos informou que sua proximidade
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com o magistério se inicia no ensino médio, pois cursou a modalidade normal. Os
demais estudaram a modalidade regular.
Quando perguntados sobre o que influenciara a escolha da profissão,
dos dados válidos, nenhum dos sujeitos teve qualquer influência de família para o
ingresso na carreira docente. Cinco afirmam que sempre desejaram a carreira
docente. Observemos aqui, no entanto, que apenas um apresentou tal desejo desde
o ensino médio, tendo optado por cursar esta etapa da educação básica na
modalidade normal na única escola que a oferecia na cidade de Magé, na ocasião.
Segundo o último censo escolar, o município dispõe de apenas 19 escolas estaduais
de ensino médio. O antigo instituto de educação que oferecia a modalidade normal
está com suas atividades paralisadas.
Ainda sobre a escolha da profissão, a grande maioria dos
respondentes apontou como fonte de influência as práticas esportivas prévias. Dado
interessante que mostra que o esporte, enquanto prática, parece ter se incorporado
à vida das pessoas que foram crianças e adolescentes do fim da década de 80 e em
diante, recorte temporal definido pelas idades informadas. Apenas um dos sujeitos
desta pesquisa afirma que a escolha se deveu tanto ao desejo de ser professor
quanto às práticas esportivas.
Quando perguntados se a licenciatura em educação física fora sua
primeira graduação, apenas dois dizem que não, pois fizeram o bacharelado em
Educação Física anteriormente. Retornemos aqui as mudanças implementadas às
licenciaturas que passaram a ter acesso e terminalidade próprios, situação que se
diferencia das normas vigentes, a partir da publicação da resolução de 2018, já
tratada em capítulo anterior, cuja porta de entrada é única.
Em relação à formação formal que exige curso de graduação
concluído, sessenta por cento dos respondentes deram continuidade a seus estudos
em cursos de especialização. Nenhum, até o presente momento, se aventurou em
cursos de mestrado ou doutorado. Este dado é importante, ao considerarmos que
cem por cento dos sujeitos afirmaram a importância da continuidade dos estudos
para sua prática pedagógica. Talvez, isso nos indique que encontram barreiras neste
caminho.

Podemos supor com base nos dados presentes no censo escolar e nas

convenções coletivas estabelecidas pelos sindicatos docentes que a pouca
expansão do quantitativo de cursos e vagas, especialmente nas universidades
públicas, onde os cursos ainda não exigem o pagamento de mensalidades, somada
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à falta de incentivo institucional que conceda ao docente as condições necessárias
para se dedicar aos estudos e efetivo plano de carreira sejam os empecilhos.
4.2 Resultados
Em relação às expectativas da carreira, sete dizem que as mesmas
não foram atendidas, tendo apenas os Professores 1, 9 e 10 respondido
positivamente.
Em seguida, perguntamos aos sujeitos de nossa pesquisa se ao
ingressar na profissão docente, se sentiam preparados pela formação recebida na
graduação. Apenas um professor falou que sim. É bom lembrarmos que todos eles
foram formados pela mesma instituição e, praticamente, na mesma época, ou seja,
sob o mesmo currículo e sob as mesmas regras emanadas pelo Conselho Nacional
de Educação.
Dando continuidade, solicitamos aos professores que marcassem até
três das opções que apresentamos na questão de número 11, a fim de identificarmos
quais foram os desafios encontrados no início de suas carreiras. Com base na
literatura (Garcia, 2010; Huberman 2000, 2007), as opções que elencamos foram:
disciplina dos alunos, dificuldades de aprendizagem dos alunos, relacionamento com
as famílias, relacionamento com os colegas, falta de condições físicas e materiais,
dificuldade de relacionar os conhecimentos adquiridos na formação com a prática,
falta de apoio da direção/gestão e outros. O resultado, em ordem quantitativa, foi
esse:
Quadro 3. Resultado em ordem quantitativo dos desafios encontrados
Disciplina dos alunos

8

Dificuldade de relacionar os conhecimentos adquiridos na formação com a prática

6

Falta de condições físicas e materiais

4

Falta de apoio da direção/gestão

3

Relacionamento com os colegas

3

Relacionamento com as famílias

2

Dificuldades de aprendizagem dos alunos

2

Outros

2
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Considerando as três opções mais citadas e a literatura sobre o tema
desafios/dificuldades, nos chamou atenção a pouca presença da opção “dificuldades
de aprendizagem dos alunos”, mas a resposta do Professor 8 que visava explicitar
as suas escolhas nos deu, provavelmente, a explicação: “Em relação à disciplina, a
dificuldade foi mais em relação a apresentar uma proposta que não fosse futebol ou
queimado”. Isto nos faz ver que apesar de todos os debates sobre a proposta
didático pedagógica da disciplina Educação Física na educação básica que tem se
desenvolvido no meio acadêmico, a prática na escola ainda se resume, em grande
grau, a exercícios com bola, ou, até mesmo, meramente recreativo.
Os comentários sobre os desafios encontrados no início da carreira
corroboram aquilo que já foi apresentado em capítulo anterior sobre a distância entre
teoria e prática. Vejamos alguns exemplos:
Professor 1 - Senti muita dificuldade pelo pouco contato com a
escola que tive em minha graduação, apesar de ter feito um
curso de licenciatura e sempre ter escolhido disciplinas e/ou
cursos complementares que dialogassem com o "chão da
escola”.
Professor 5 - […] desenvolver atividades em turmas que têm,
em média, 25 crianças com mais de 3 alunos indisciplinados
estando sozinha é extremamente difícil e nenhuma disciplina
tratou de mencionar possíveis maneiras de lidar com essa
situação.
Professor 8 - Sabemos que a relação da teoria com a prática
realmente existe, mas nada que não possa ser revertido dentro
da realidade do local em que se trabalha.
Em relação à disciplina dos alunos, embora 8 tenham apontado esta
questão como o grande desafio, nos comentários este tema não foi tratado ou não
ficou muito claro, muito explícito, por 2 dos 8 respondentes.
Tem quem veja o problema como uma deficiência de si em função de
sua pouca experiência: (professor 3) “Falta de experiência”; (professor 9)
“Indisciplina gerava muitos conflitos, perdia muito tempo para mediá-los”. Há quem
compute a questão a problemas familiares: (professor 1) “Os alunos, cada vez mais
esquecidos pelos seus familiares, apresentam comportamento bastante inapropriado
para idade, sendo mais um problema”; (professor 4) “Crianças muito limitadas hoje
em dia pela falta de vivências físicas. Famílias ou hiperprotetoras ou sem nenhum
aporte sentimental para desenvolvimento do aluno”. Há o que vinculou o desafio às
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questões estruturais: (professor 5) “A disciplina dos alunos está diretamente
relacionada com a quantidade de alunos e falta de apoio”.
Sobre a falta de condições físicas e materiais:
(Professor 1) - “A falta de estrutura é outra visível fragilidade dos
sistemas de ensino, visto que se investe pouco nessa área”
(Professor 5) - “Sobre a dificuldade de aplicar conhecimentos obtidos
previamente, relaciona-se, principalmente à falta de estrutura e
materiais da escola […] além disso, a questão do contexto em que a
escola na qual eu leciono está inserido dificulta a prática segura de
várias vivências.
(Professor 7) - “Falta de condições e materiais é algo quase padrão”.

Para alguns, a falta de apoio da direção se demonstra na falta de condições
físicas e materiais:
(Professor 2) - Falta de apoio da direção e preparo para demandas
pontuais;
(Professor 7) - Finalmente a direção da escola é completamente
alheia às práticas, falta comunicação, pois em algumas situações
impedem o uso da quadra e não avisam com antecedência e assim
como a secretaria do município, são altamente esportivistas.

Apenas quatro apontaram que tiveram algum tipo de apoio no início de
sua carreira. Tais apoios se deram como orientação sobre as turmas advinda do
setor curricular de Educação Física e dos demais professores de outras áreas, dos
colegas mais experientes após alguns meses de trabalho, do professor com quem
estagiou e que concedeu a oportunidade de trabalho, dos colegas, da gestão, da
direção. A frase que se segue foi categorizada pelo professor como de apoio, daí a
reproduzirmos aqui: "que bom, um professor do sexo masculino para gritar com
esses alunos."
Perguntamos aos sujeitos quais estratégias utilizaram para superar os
desafios encontrados no início da docência. Com base na literatura, apresentamos
as seguintes opções que poderiam ser escolhidas pelos participantes sem qualquer
limitação: ajuda de um colega mais experiente, ajuda da equipe técnica/pedagógica
e direção; apoio nos conhecimentos estudados na formação; pesquisa em livros,
artigos; discussão dos problemas nos grupos de estudo e formações continuadas
oferecidas pelas secretarias. Os sujeitos puderam marcar uma ou mais opções de
resposta para esta pergunta. Para melhor entendermos como os sujeitos
responderam, observemos o quadro abaixo.

59

Quadro 4. Distribuição dos sujeitos e as opções de resposta
Opções de resposta
Ajuda de um colega mais experiente
Ajuda da equipe técnica pedagógica/direção
Apoio nos conhecimentos estudados na formação de professores
Pesquisa em livros, artigos e/ou plataformas educacionais
Discussão dos problemas em grupo de estudos e decisões
coletivas
Formação continuada oferecida pela SME

Sujeitos
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10
3, 7, 9
1, 3, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1, 3, 8, 9, 10
1, 5, 9

A questão n. 14 não apresentou nenhuma escolha direcionada, isto é,
uma questão aberta, deixando que o professor citasse livremente um problema
enfrentado na prática pedagógica em sala de aula e que ele atribuía à falta de
experiência do início da docência, ao controle de turma, o currículo abordado e a
utilização de metodologias adequadas.
O Professor 5 relata uma situação que mostra o distanciamento dos
quadros administrativos da escola com a sala de aula, a ausência de condições
materiais mínimas, o isolamento do professor e as estratégias adotadas por ele.
No início do bimestre um número alto de alunos estavam se
machucando durante as aulas. Apesar da prática ser segura, eu não
tive a sensibilidade de avaliar a coordenação motora e cultura
corporal dos mesmos. Na minha segunda aula em uma turma de
segundo ano, um aluno colocou o pé na frente de outro que caiu e
quebrou o braço, a quadra era de concreto, este aluno quebrou o
braço, pela terceira vez. Apesar de eu saber fazer a imobilização
correta (e improvisada, pois a escola não possui kit de primeiros
socorros), todo o procedimento que envolvia aquele acidente me era
desconhecido (ir com o aluno à emergência, esperar o responsável,
registrar no livro de ocorrência e ações futuras), como a direção não
me apoiou e ainda me culpou na ocasião, comecei a pesquisar sobre
situações de acidentes na escola e os desdobramentos para o
professor responsável. Durante a graduação eu nunca ouvi falar
sobre esse assunto, fala-se de assuntos como se fossem fatos
isolados, nunca incorrendo na repercussão do mesmo.

De modo geral, coerentemente ao respondido sobre o maior desafio
encontrado, isto é, a disciplina dos alunos, os professores apontaram terem pouco
conhecimento sobre estratégias para reduzir o mau comportamento dos alunos, o
domínio de turma, a mediação de conflitos e até mesmo quando e como falar.
Ainda no contexto da questão n. 14, o Professor 8 constata a distância entre
teoria e prática e sugere alguns cuidados.
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Na abordagem dos alunos. Precisa entender o entorno em que
vivem, o que eles têm como vivência, e o que podemos usar como
estratégia para melhorar nosso plano de aula. Isso não é ensinado
na graduação. Só com a prática. E cada lugar é um lugar, cada um é
cada um. Isso só se aprende na prática diária. Mesmo utilizando as
metodologias aprendida na graduação, é tentativa, erros e acertos.

Ao serem perguntados sobre se concordavam com a literatura específica que
diz haver uma distância entre prática e teoria, oito dos sujeitos disseram sim. Das
justificativas apresentadas para suas afirmações, devemos destacar que há uma
recorrência nas falas apontando que a teoria estaria no campo das ideias, sendo
produzida nos meios acadêmicos e distante do chão da escola. Não reconhecem o
teórico da educação como um par.
Professor 5 - Sim, pois muitas vezes os pesquisadores que escrevem
teorias estão distantes das práticas escolares mais desafiadoras,
criando, portanto, um cenário que não corresponde à realidade.
Professor 7 - A literatura pinta um aluno que não existe.
Professor 10 – Pouca prática real na formação (com “alunos de
verdade)

Em seguida, perguntamos se os conhecimentos didático-pedagógicos
adquiridos no curso de licenciatura em educação física facilitaram a sua prática
docente. Dos respondentes, sete afirmam que sim. Ao justificarem suas respostas, o
resultado é bastante variado. No entanto, se percebe que a competência adquirida
de planejamento fala mais alto: “dizer que não seria maldade, mas foi bem pouco.
Aprendi basicamente a criar um plano de aula, plano de curso, mais a parte
burocrática mesmo”; “o projeto político pedagógico pessoal sempre foi um norte pra
mim e isso aprendi na formação”, “o processo didático, de organizar a sequência
didática”.
É de se notar também a importância dada a exemplos oriundos de
professores da graduação: “uma professora super dedicada e que tinha ideias bem
diferentes de como deveria ser a prática, algo muito mais coletivo e não
competitivo”, “porque, mesmo que em poucos momentos, tive o contato com a
escola através do estágio, e as demais disciplinas auxiliaram em como me tornar
professor, tento exemplos do que fazer e também do que não fazer muita das
vezes”.
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Apesar de sete sujeitos terem respondido de forma afirmativa a
pergunta acima, quando perguntamos quais seriam, segundo seus pontos de vista e
com base em suas experiências pessoais, as lacunas existentes na formação do
professor de educação física para a educação básica e que teriam dificultado sua
prática profissional, oito sujeitos contribuíram. A falta de prática, de contato com a
realidade da escola, domina as falas.
Professor 3 - Pouco e tardio contato com a realidade da escola.
Pouca exploração da Cultura Corporal (Coletivo de Autores, 1992).
Pouca pesquisa e extensão.
Professor 5 - Falta de prática de alguns conceitos e conhecimentos,
falta de exemplos práticos sobre a rotina escolar e algumas
disciplinas com conteúdo que tem pouca aplicabilidade na realidade
escolar municipal.
Professor 6 - Nosso estágio foi é escasso, inclusive foi tema do meu
TCC. Passamos muito tempo tendo aula e não dando aula. Minha
turma foi dividida em duplas, sendo que durante todo o período de
estágio demos apenas duas aulas. Não é que tenhamos que sair
totalmente preparados para lecionar, mas seria interessante um
tempo de experiência maior do que duas aulas, sabe? Falou-se
pouco sobre avaliação também, ainda mais nossa disciplina que é
prática. Deveríamos nos debruçar melhor sobre métodos avaliativos.
Professor 7 - Pouco contato com a prática. Quando esse contato
acontece, ele é muito tarde na graduação.
Professor 4 - Falta de mais práticas de didática

Se faz necessário registrar uma fala única, mas que corrobora a
discussão bastante presente e recorrente para a área de conhecimento em questão:
“Ainda muito pautado no esportivismo.” O currículo da graduação é, ainda, muito
baseado em fundamentos de esportes, ou seja, fundamentos do basquete, do vólei,
do futebol, do handbol, também conhecido como “quadrado mágico”, e muito pouco
em questões que dizem respeito às necessidades especiais, a conhecimentos de
neurociência ou de psicomotricidade.
Se anteriormente pedimos que os sujeitos apontassem as lacunas de
sua formação, ou seja, uma situação do passado, na questão n. 18, solicitamos que
indicassem o que consideram ser importante estudar no curso de licenciatura em
educação física com o objetivo de facilitar o trabalho docente, isto é, quais as
sugestões para o futuro da formação.
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Sem nenhuma surpresa, considerados os textos que deram aporte a esta
pesquisa, as questões que dizem diretamente respeito à prática, ao cotidiano
escolar, aquela coisa do dia a dia da escola, são as indicadas:
Professor 2 - O uso e manuseio do diário escolar e mais prática
como regente.
Professor 3 - A prática docente, a cultura corporal, realidade dos
alunos, inclusão, diferenças.
Professor 4 - Formas de resolução de conflitos, formatação de Excel,
mais enfoque nas matérias fora do quadrado mágico (futebol, vôlei,
handebol e basquete)
Professor 5 - Estudar sobre a profissão docente, direcionada para a
educação física e situações do cotidiano escolar em todos os níveis
da educação, levantando questões, debates e possíveis soluções
para situações práticas. Debater também sobre concursos, pisos
salariais da classe e seus desdobramentos e todas questões mais
burocráticas da profissão.
Professor 6 - Aplicabilidade das disciplinas da faculdade nas aulas.
Por exemplo, temos aula de anatomia no curso, porque não levamos
para nossas aulas? Ocorre até em disciplinas que deveriam ter esse
foco, como as esportivas. Passamos o tempo todo falando de regras,
mas e a aplicabilidade nas nossas aulas? Eu não sei porque Libras
não é obrigatório até hoje, mesmo isso sendo lei. Não temos
disciplinas que falem sobre África, também é lei. Grupos de risco. É
crescente o número de crianças e jovens com diabetes, por exemplo,
simplesmente não sabemos nada. Às vezes, queremos trabalhar
esses assuntos e não temos suporte acadêmico nenhum vindo da
faculdade. A não ser que você seja de algum projeto de pesquisa que
trate do assunto.
Professor 7 - Didática.
Professor 8 - Deveria haver uma disciplina com a perspectiva da
inclusão, e não estou falando dessa tal "educação física adaptada".
Professor 9 - Didáticas e práticas docentes
Professor 10 - Além de toda grade que é, acredito que as
neurociências.

Deixamos para a derradeira questão, após termos feito o professor
pensar sobre a sua formação, lacunas existentes e sugestões para a formação do
futuro docente, pedimos que indicassem, por ordem de prioridade, três dos temas
dados quais seriam, pois, os mais relevantes para a formação continuada do
professor de educação física. Eis os resultados obtidos:
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Quadro 5. Sugestões para formação

Acessibilidade e inclusão

10

Planejamento pedagógico

6

Direitos humanos e políticas públicas

5

Aspectos de psicomotricidade

3

Disciplina em sala de aula

3

Relacionamento com a família

3

5. CONCLUSÃO.
Com o aumento do número de professores iniciantes desde o começo do
século XXI, bem como todo um referencial teórico pós Segunda Guerra Mundial, os
estudos sobre o professor iniciante se tornam, a cada dia, mais importantes;
especialmente quando pensamos nos novos posicionamentos e organizações
políticos, sociais e econômicos que vem a incluir os docentes (MARIN, 2014).
Segundo Alda Marin (2014), surgiram também preocupações acerca dos
diversos problemas e dificuldades que os docentes iniciantes enfrentam no início de
sua profissão que se dá, segundo a autora (p.6), por uma “insuficiência da formação
inicial recebida para enfrentar as novas realidades escolares”.
A autora (p.6) ainda nos informa ainda que, com base nisso, “é que temos
visto crescer os estudos e eventos relacionados a tal temática, sobretudo nos
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últimos anos a partir do aparecimento do conceito de desenvolvimento profissional
docente. ”
Com base em Marin (2014), diversos estudos têm sido produzidos focando o
professor iniciante, bem como os desafios encontrados no começo da carreira
docente, tentando compreender quais as situações de ensino que estão sendo
submetidos os alunos, visto que segundo Giovanni (apud MARIN, 2014, p.7)
“pesquisas sobre formação docente fornecem pistas para análises nas pesquisas
sobre práticas docentes e estas, por sua vez, fornecem pistas para novas
investigações sobre formação inicial e continuada”.
Com base na necessidade de mais trabalhos sobre essa temática, o objetivo
do deste trabalho foi de identificar quais os desafios do professor iniciante de
educação física e descobrir como ele faz para superá-los. Para isso, utilizamos
perguntas norteadoras que foram respondidas por meio dos dados obtidos no
questionário, coleta de dados, sempre nos baseando na literatura. Através dos
dados coletados, pode-se afirmar que um dos maiores problemas do novo professor
é a falta de contato com o “chão da escola”, havendo, inclusive, como parte dos
relatos, que os estágios obrigatórios auxiliaram, apenas, para aprender a produzir
planos de curso e aula. A falta de contato com os alunos por um estágio deficiente
promove, no novo docente, uma dificuldade em articular-se com os seus alunos e,
consequentemente, existem problemas com a disciplina e relacionamento dos
conhecimentos advindos dos cursos de formação com a prática. Segundos os
relatos coletados, pode-se afirmar que os estágios deveriam ter sido feitos de forma
mais eficiente, uma vez que também nos foi informado que os professores sujeitos
da pesquisa não se sentiam preparados para ingressar na carreira docente apenas
com o conhecimento advindo do curso de formação de professores.
Apesar da falta de orientação inicial, os sujeitos foram buscando auxílio na
literatura acerca do assunto, bem como, também, começaram a buscar colegas mais
experientes que estivessem dispostos a ajudar com orientações sobre a prática
docente.
Desta forma, respondemos a questões que propomos quando começamos a
escrever este trabalho, tendo sido mantidas as verdades acerca do distanciamento
entre a teoria e a prática dentro de sala de aula. A distância entre teoria e prática,
com base no que é dito pela literatura clássica e pelo que pudemos identificar neste
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trabalho, precisa ser, de alguma forma, encurtada para que os futuros professores
não necessitem passar por tamanhas provações e dificuldades para atuar como na
carreira docente.
Gostaríamos de salientar que esta pesquisa teve como uma de suas
propostas incentivar mais pesquisas sobre a área de formação de professores em
educação física e dos efeitos do início da carreira docente para a continuidade da
mesma. Durante nosso trabalho, ficamos limitados a questões como tempo e
mobilidade para expandir essa temática e problematização, entretanto esperamos
que este pudesse ser um primeiro passo rumo a mais pesquisas científicas acerca
do tema.

REFERÊNCIAS
BRACHT, Valter. Educação física e aprendizagem social. 2. ed. Porto Alegre:
Magister, 1997.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES nº:584, de 03 de
outubro de 2008. Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
graduação em Educação Física. Disponível em
http://cev.org.br/arquivo/biblioteca/4042661.pdf. Acesso em 29 ago 2019.
______. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 4 de
outubro de 2007,Altera o § 3º do art. 10 da Resolução CNE/CES nº 7/2004, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em
Educação Física, em nível superior de graduação plena. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
______. Conselho Nacional de Educação.Parecer CNE/CES nº 142/2007, aprovado
em 14 de junho de 2007. Alteração do § 3º do art. 10 da Resolução CNE/CES nº
7/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de

66

graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena. Altera o § 3º
do art. 10 da Resolução CNE/CES nº 7/2004, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de
graduação plena. Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/content/article?
id=12991
______. Conselho Nacional de Educação.Parecer CNE/CES nº 400/2005, aprovado
em 24 de novembro de 2005. Consulta sobre a aplicação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica e das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física ao curso
de Educação Física (licenciatura), tendo em vista a Resolução CONFEF nº 94/2005.
Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
______. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de
março de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena. Disponível
em http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES nº 58/2004, aprovado
em 18 de fevereiro de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação em Educação Física. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES nº 138/2002, aprovado
em 3 de abril de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Educação Física. Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/content/article?
id=12991
______. Conselho Federal de Educação. Resolução Nº 03, DE 16 DE JUNHO DE
1987. Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de
graduação em Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena). Disponível
em http://www.crefrs.org.br/legislacao/pdf/resol_cfe_3_1987.pdf. Acesso em 20 jan
2020.
______. Conselho Federal de Educação. Resolução CFE nº 69, aprovado em 02 de
dezembro de 1969. /2002. Institui o currículo mínimo dos cursos de Licenciatura
emEducação Física e Técnico em Desportos. Disponível em
http://cev.org.br/biblioteca/parecer-69-69/. Acesso em 20 ago 2019.
BRZEZINSKI, I. Profissionalidade, profissionalismo e profissionalização no Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR): política
educacional contraditória. In: SOUZA, Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro;
MAGALHÃES, Solange Martins Oliveira (Org.). Formação, profissionalização e
trabalho docente: em defesa da qualidade social da educação. – Campinas, SP:
Mercado de Letras, 2016.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: A História que não se
conta. Campinas: Papirus, 2001.

67

CASTRO, C. Corpore sano: os militares e a introdução da educação física no Brasil.
In Antropolítica. Niterói. v. 2, p. 61-78, 1997.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São
Paulo, SP: Cortez, 2000.
CUNHA, M. I. In: MOROSINI, Marília Costa; ROSSATO, Ricardo (Ed.) et al.
Enciclopédia de pedagogia universitária: glossário. Brasília: INEP, 2006.
DARIDO, S. Educação Física na Escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Ed.
Guanabara. Koogan, 2003.
ESTRELA, M. T. Velhas e novas profissionalidades, velhos e novos
profissionalismos: tensões, paradoxos, progressos e retrocessos Investigar em
Educação, s. 2, n., 2014.
FERREIRA, A. M.M.P. A criação da faculdade de filosofia, ciências e letras da usp –
um estudo sobre o início da formação de pesquisadores e professores de
matemática e de física em São Paulo. Anais. 13. Seminário de História da Ciência e
tecnologia, 3-6 Set 2012.Disponivel em
http://www.sbhc.org.br/resources/anais/10/1344217546_arquivo_textofinalalexandrem.m.p.ferreira.pdf. Acesso em 23 dez 2019.
FULLAN, M. e HARGREAVES, A. (org.). Teacher development and educational
change. Londres, Falmer Press, 1992.
GARCIA, C. M. Empezar com buen pie: inserción a laenseñanza para professores
principiantes. Olhar de professor. V. 15, n. 2, 2012, p.209-221. Disponível en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68425573002
______. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência.
Revista Brasileira de Formação Docente, v 02, n. 03, ago-dez. 2010. Disponível
em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/artigo/exibir/8/18/1
______. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. Sísifo / Revista
de Ciências da Educação, n.º 8 · jan/abr 2009. Disponível em
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_1/MARCELO___Desenvolvimento_Profi
ssional_Docente_passado_e_futuro_1386180263.pdf
______. Formação de Professores Para Uma Mudança Educativa. Portugal:
Porto Editora, 1999.
GARCÍA ALVAREZ, J. Formación del profesorado. InAccion Educativa, nº 23
(Dezembro), Madrid, 1983.
GATTI, B. Formação de Professores no Brasil:Característeristicas e Problemas.
RevistaEducação e Sociedade/CEDES, Campinas, v. 31, n. 113, p 1355-1379,
2010.

68

GATTI, B. ; BARRETO, E. - Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília:
Unesco, 2009.
GATTI, B. ; BARRETO, E. ; ANDRÉ, M. ALMEIDA, P. -Profesores do
Brasil:novoscenários de formação. Brasília: UNESCO, 2019.
GIOVANNI, L. M.; MARIN, A. J. (Org.) Professores iniciantes: diferentes
necessidades em diferentes contextos. São Paulo: Junqueira & Marin, 2014.
GONDRA, J; SCHUELER, A. Educação, poder e sociedade no impériobrasileiro.
São Paulo: Cortez Editora, 2008.
GUTIERREZ, Washington. História da EducaçãoFísica. Porto Alegre: IPA. 1980.
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: Nóvoa, A. (Org.).
Vida de professores. Porto: Porto Ed., 2000. 2. ed., cap.2, pp. 31-61.
JEDLICKI, L.R.; YANCOVIC, M.P. Desprofissionalização docente. In:OLIVEIRA,
D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição
docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM
KENNEDY, M. Infusing educational decision making with research. In: CIZEK, G.J.
(sld.). Handbook of educational policy. San Diego: Academic, 1999. p. 53-79.
LANDSHEERE, G. La formación de los enseñantes de mañana. Madrid: Narcea,
1979.
MAGALHÃES, C.H.F – Breve Histórico da Educação Física e suas tendências atuais
a partir da identificação de algumas tendências de ideais e ideias de tendências.
Revista da Educação Física/UEM. Maringá, v. 16, p. 91-102, 2005.
MARIANO, A. L. S. Aprendendo a ser professor no início da carreira: um olhar a
partir da ANPED. In: 28ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 2005, Caxambu – MG.
MELO, V. A.; PERES, F.F - O corpo da nação: posicionamentos governamentais
sobre a educação física no Brasil monárquico. História, Ciências, Saúde –
Manguinhos. Rio de Janeiro, v.21, n.4, out-dez. 2014, p.1131-1149.
NÓVOA, Antonio. Firmar a Posição Como Professor, Afirmar a Profissão
Docente.Cadernos de Pesquisa v.47 n.166, p.1106-1133, out-dez. 2017
______. (2004). Novas disposições dos professores. A escola como lugar de
formação. Acesso em 27/01/2020 em http://repositorio.ul.pt/handle/10451/685
NOZAKI, H. T. Educação Física no mundo do trabalho: mediações da
regulamentação da profissão. Niterói – RJ: Universidade Federal Fluminense (Tese
de Doutorado em Educação), 2004.
NUNES, Célia Maria Fernandes. Saberes Docentes e Formação de Professores:
Um breve Panorama da Pesquisa Brasileira. Educação& Sociedade, ano XXII, no
74, abr 2001.

69

OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. Desenvolvimento profissional dos professores. In:
FORMOSINHO, J. (Coord.). Formação de professores: aprendizagem profissional
e acção docente. Portugal: Porto Editora, 2009. p. 221-284.
PEREIRA, J. E.D. As Licenciaturas e As Novas Políticas Educacionais Para A
Formação Docente. Educação & Sociedade. Ano XX, nº 68, pp. 109 - 125, 1999.
ROLDÃO, M. C. Formação de professores e desenvolvimento profissional. Rev.
educ. PUC-Camp.Campinas, v. 22, p.p. 191-202, maio-ago, 2017.
______. Função docente: natureza e construção do conhecimento profissional.
Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 34 jan-abr. 2007, p.p. 94-101.
______. Profissionalidade docente em análise - especificidades dos ensinos superior
e não superior. Nuances: estudos sobre educação, v. 12, n. 13 2005, pp. 105-126.
SCHWARTZMAN, Simon. Formação da Comunidade Científica no Brasil. São
Paulo: Nacional, 1979
SHIROMA, E.O.; EVANGELISTA, O. Profissionalização docente. In: OLIVEIRA, D.A.;
DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição
docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM
SOARES, C. L. et al. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo:
Cortez, 1992.
SOUZA NETO, S. et al. A Formação do Profissional de Educação Física no Brasil:
uma história sob a perspectiva da legislação federal o Século XX.Revista Brasileira
das Ciências do Esporte, v. 25, n. 2, 2004. Disponível em
http://www.rbce.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/230. Acesso em 01 jun
2019.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 4ª Ed. Rio de
Janeiro: Vozes, 2002.
VEENMAN, S. El proceso de llegar a ser profesor: uma análisis de la formación
inicial. In: VILLA, Alberto (coord.) Perspectivas y problemas de la función docente.
Madrid – Espanha: Narcea, 1988, p. 39-68.

70

ANEXO
Prezado (a) professor (a),
Gostaríamos de convidar você para participar desta pesquisa cujo objetivo é
fazer análise sobre o início da docência, seus desafios acerca da mesma e quais
estratégias que foram utilizadas para tentar superá-los.
Este questionário é anônimo e não há respostas certas ou erradas.
Gostaríamos de saber suas opiniões acerca do tema e sua experiência de vida. As
informações coletadas serão utilizadas apenas para fins de pesquisa. Por favor,
tente não deixar nenhuma questão em branco. A qualquer momento, você pode se
retirar da pesquisa, uma vez que ela é voluntária.
Agradecemos a atenção e a participação.
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1. Sexo
2. Idade
3. Tempo de magistério
4. Leciona em:
Educação Infantil
Ensino fundamental, primeiro segmento
Ensino fundamental, segundo segmento
Ensino médio
Outra modalidade da educação básica
Caso tenha marcado anteriormente “Outra modalidade da educação básica”,
especifique:
5. Cursou magistério em nível médio?
Sim
Não
Caso sim, qual o foi o ano de conclusão?
Em qual instituição?
6. Como se deu a escolha da profissão docente:
Influência da família
Desejo de seguir a carreira docente
Práticas esportivas prévias
Outros
Caso tenha marcado “outros”, especifique:
7. Esta é a primeira graduação?
Sim
Não
Em caso negativo, qual foi a outra graduação concluída?
8. Possui pós-graduação? Se sim, marque todas as opções aplicáveis:
Especialização
Mestrado
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Doutorado
Nenhuma
Ano de conclusão da especialização (caso se aplique)
Ano de conclusão do mestrado (caso se aplique)
Ano de conclusão do doutorado (caso se aplique)
9. As expectativas que tinha em relação a profissão docente foram
atendidas?
Sim
Não
10. Ao ingressar na profissão docente, se sentia preparado pela formação
recebida na graduação?
Sim
Não
11. Quais os desafios encontrados no início da docência? Escolha até 3
alternativas:
Disciplina dos alunos
Dificuldades de aprendizagem dos alunos
Relacionamento comas famílias
Relacionamento com os colegas
Dificuldade de relacionar os conhecimentos
Falta de condições físicas e materiais da escola
Falta de apoio da coordenação, gestão ou SME/SEEDUC
Outros
Comente os três desafios selecionados anteriormente:
12. Você teve algum tipo de apoio e/ou orientação que o auxiliasse quando
começou a lecionar?
Sim
Não
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Se positivo, que tipo de apoio e/ou orientação recebeu? E de quem?
13. Quais estratégias você utilizou para superar os desafios encontrados no
início da docência? (Marque todas as opções que forem pertinentes)
Ajuda de um colega mais experiente
Ajuda da equipe técnico-pedagógica/direção
Apoio nos conhecimentos estuados na formação
Pesquisa em livros, artigos e/ou plataformas
Discussão os problemas nos grupos de estudo
Formações continuadas oferecidas pela SME/SEEDUC
14. Cite um problema enfrentado na prática pedagógica em sala de aula que
você atribua a falta de experiência do início da docência.
15. 15. Na literatura acadêmica há o discurso de que a teoria, muitas das
vezes, se distancia da prática. Você concorda cm essa afirmativa?
Sim
Não
Em breves linhas, justifique a resposta anterior.
16.Os conhecimentos didáticos pedagógicos adquiridos no curso de
licenciatura em educação física facilitaram a sua prática docente?
Sim
Não
Caso sim, quais e por quais motivos?
17.Você identifica lacunas no curso de formação de professores que tenham
dificultado a sua prática profissional?
Sim
Não
Caso sim, quais?
18. O que considera importante estudar no curso de licenciatura em educação
física com o objetivo de facilitar o trabalho docente?
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19. Considera a formação continuada importante para o desenvolvimento
profissional?
Sim
Não
20. Marque por nível de prioridade os temas mais relevantes para a formação
continuada do professor de educação física (até 3 opções).
Aspectos de psicomotricidade
Direitos humanos e políticas públicas
Disciplina em sala de aula
Relacionamento com a família
Planejamento pedagógico
Acessibilidade e inclusão

