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0 presente trabalho teve por objetivo tracar 

quadro daa dificuldades enfrentadas pelos professores qUe 

iidam corn a Educav:.f.o Ffsica nas escolas de 12, 22 e 32 graus 

de Porto Alegre e apresentar alternativas priiticas Para a 

superaco deatas dificuldades. 

Fizraril parte d{\ estudo professores de Educacti:o 

74 	es.F.adu.ais, parficdares 	municipais de 

12 e 22 graus e, professores 	de 	A 	estabelecimentos 

particulares e federais de ensino superior de Porto Alegre, 

num total de 275 individu.os. 

A coleta de dados realizou -se atraves de question .drio 

aLerto, escala de opinit.i.o tipo Likert, observacgo de aulas e 

aAlise de doe::rnentos 1Pgais. 

Para a 	 estatfstica utilizou 	se 	c,  

d 	 ncia e 	teste 	U 	d 

Man 	 n f'o r ffi 	 natureza qualitat iva  

1 .1. 	' 	 cont 	d o.  

indicaram em relaqAo 

recd:tdda no curso de Educac .4o Ffsica 

de 	r a ball-fe..: , „ 

profesFores das escolas 

de 

a 	 como a mais 



sewida das Areas tecnico-profissional e didAtico- 

pedagogic...a. Area humanIstica foi considerada a 	menos 

 

Em 	 aos aspectos estru.turais houve diferenca 

significativa entre as respostas dos professores das e5colas 

particiAlares e p6.blicas de 12 e 22 ,,7.4rau.s. Cl-: professores das 

escolas particiAlares consideraram 	 corldic6ns . 	mais 

adewadas we os professores das escolas p6blicas. No ensino 

'""1 1 	.1 11;P...1'4411 	 .1., t 	 W 	 ' 

suas condic6es melhores do que os das 

Em 	 ao local 	de 	trabalho 	con-,:tatou-se 

diferenca significativa entre as 	escolas 

paLticulares de 12 e 22 grau. Os professores das escolas 

particiares consideraram as condic6es de seu local de 

trabalho mais adequadas. 

Quanto aos aspectos didAtico-pedagogicos, tanto os 

ro .f:ssores das escolas 	 como das particulares 	de 

12 e 	graus consideraram que seus alunos mostram-se 

um 

quando confrontados com a politica 	 adotada pelo 

has kltieas decadas que repercutiu na educaco sobre 

le pr 	;. 	c: d 	 i 	I"' 

Je 

pafs nos 

para 	b 



- 

Como 	a:i.,ternatiyas 	para 	a 	superaO:o 	dessas 

dificuldade recomenc.hmo 

- a nfYel de formaco profissional3 
	acrescimo d' 

disciplinas da 	Nmanistica we permitam a aqu••iclo If 

mais aprofundados sobre a5 quest6es politic:as 

e sociaia do professor de Educaco Fisica; 

- a nfk)el de local de trabalho 
	

integrao d 

cQntecAdc:s daE aus de EducacAo Ffsica aos conte0.dos das 

cJrricu.lares principaily,ente nas prlmeiras 

em relavTo aos aspectos 	didatico-pedagogicos: 

fornecc:::r 	 t.e6ricos ::II:. 	Edo.caGf.lo Fisica 

per';f!ita 	aos a.kAnos desenvolver atividades 	fisicas 	e 

desportivas, mesmo fora da escola, de forma consciente e 

com condicbes de ide.nt..ifif.:ar se••s beneficios e 

alAxIllo do 

e 	a 	a militncia em 

,.....:-........Lm 	Jma 	in . ! ...er . ;- erenc.ka 	ma's 	dart. 	nas 

L....:..., 	 .::..::.• 	k '.! 	riti , rfl ..1. !.. 	 '.... 	!.! !.. ■ 

f...-,,:::. 1 I. L i 



The objective of the present research was to outline 

the difficulties faced by teachers who deal with Physical 

Education in 1st,. 2nd and 3rd grade schools of Porto Alegre, 

and find 	practical 	alternatives 
	t 	overcome 	these 

difficulties. 

This study comprehends Physical Education teacherz: 

from 74 1st and 21 -id grade states  prvate and 	municipal 

schools as well as teachers from 6 private and federal 

higher education institutions of Porto Alegre, who all sum 

up 275 individu.a1:::::. 

The 	data 	have 	been 	assessed 	through Open 

quest io nnaire, Likert's scale of opinion, class observation 

and analysis of legal documents. 

instrume n tsThe 
	

for 	the 	statistical 

int.erpitatio .,..! were 
	

t 	test, 	analysis of variance and 

:he t ,.....!ch'n1•...-.1.1.e cf content analysis has 

::; taLive nature. 

that an terms of the 

ion in Physical Education meeting the 

of 	 reality, 	there 	was 	no 	significant 

differ e nce ',:e.o,en 1st and 2nd grade private and public 

In 	 eachers 	find 	the biological 

apProp riate, 	 by 	the 

and didat_ 	 areas. 	The 



humanistic area was considered the least appropriate. 

AS far as structural aspects are concerned, there was 

significant difference between the answers of 1st and 2nd 

grade priyate and public school teachers. PriYate school 

teachers find their conditions more appropriate than the 

ones from public schools. In the higher education field the 

c:ittJ.ation was just the opposite public i-.chof.:(1 teachers find 

themseles in .better con(htions than the one•E from i ..:Tik)ate 

schc.:As„ 

	

As fai• 	 place of wo,-k is concerned, 	there was 

between 1st and 2nd grade public and 

private schools. Private school 	!-..eachers think that the 

	

ef 	 place of work are more appropriate. 

Iv terms cf didatic -pedagogic aspects, either the 

1st and 2nd grade public or private school teachers 

reported their 
students to look committed to Physical 

Educat i on 

1 ,.. -.!sults outlined a verg coherent situation as 

to the ec000mi c policy adopted by the government in 

1 decades , ohi c h reflected in privatization and in 

a means of waking  uP labor 

country 	a capitalist way. 

T 	
. we recommend the following alternatives to 

- in ter^s of professional formation 	increase the 



number of humanistic disciplins which may provide deeper 

knowledge acquisition about the political and social duties 

Oƒ a Physical Education teacher; 

- in terms of place of work!: integration of the 

contents of a Physical Education class with the contents of 

other curricular disciplins, mainly in the first years of 

Elementary Schools; 

as far as didatic -pedagogic aspects are concerned:; 

provide theoretical knowiedqe about Physical Education so 

as students can develop physical and sportive activities, 

eve n away from school, i n a conscious,inde pendent 1.0 ' 44 

being able to idEf .e.1- 1 .1:.ify their benefits and harms with no help 

o f the. 

- in t:Lrms of structural aspects it is necessary t0 

operate in areas 1.0 e .:::. people can fight for a more direct 

interfe rence in political and economic matters 	the 

as unions and political parties. 
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0 presente trabalho teve por objetivo tracar um 

quadro das dificuldades enfrentadas pelos professores que 

lidam com a Educaco Ffsdca nas escolas de 12, 22 e graus de 

Porto Alegre e apresentar alternativas prAticas Para a 

superaco destaa dificuldades. 

A raz .go para efetuarmos tal estudo encontra ..... se numa 

i~sat i ~~a 	:cianiestadaf: 	por 	alunos 	do 	curso 	de 

Escola de Educacgo Ffsica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, quanto a pouca eficincia das 

pesquisas, tradiionalmente realizadas na area., 

os seus problemas mais prementes. 

em trazer 

Esta insatlH.Ja.cgo tem um carater importantIssimo,pois 

tra'z para o campo de discussgo da Educacgo Ffsica um debate 

que vem se realizando bastante tempo em outras Areas de 

Esse 	 1...em -se 	desenvolvido 	sobre 	algumas 

- 	 se chegar ao conhecimento 	aiguma 

OE procedimentos para 

qUe 

ser .....i . ubmetidas a um debate 



- Para quern estamo5 produzindo pequisas? 

- Qua} o papel politico e social do pesquisador? 

- E a ciencia um empreendimento neutro? 

Enquanto etas 	quest6es 	rAci 	forem 	amplamente 

discutidas e .zolucionadas por 	 pe..E.quiadores„ 	rdo 

• teremos consciencia do que estamos produzindo. 

para fomentar a discwsso da pesquisa em Educacqo 

filosOfico e politico e, 	trazer 

algumas alternativas para os alunos e professores c4ue se 

mostram insatisfeitos corn o conhecimento produzido nesta 

area, que elahoramos„ no Capfulo I deate estudo, uma 

d 	: 	 que 	consideramos 

importantes para a compreensti.o da problematica atual da 

pesquisa em Educacti:o Ffsica no 	Brasil. Hesta 	parte, 

nos c 	!'" 	 " 	 n I:I a 	n 	 r c 	t EF.! 

co n' 	I.: 	 •;. 	 1 !:%. (.7.1 „ 

tem a func:ffo de apresentar nosso objeto 

de est:ID 	 historia hao tiverf;os a intenclif.o 

de 	 :as caracterfsticas da EducaVT.o Ffsica 

cF; 	 eofocados, apenas destacallos alguns 

mais 	imporlantes 	para 	a 

r. ,  I';'; I " 	 II! a/'III!, lise que realiza mos.  Us interessado.: em 

woa 
podoro 



NO Capitulo III descrevemos o m6todo utilizado para 

coleta e 	 das informa0es apresentamos a 

legislaco e os documentoa 	os utilizados na pesquisa. 

Finalmente, no Capitulo IV analisamn ,:: OS resultadoc: 

da pesquisa” Esta anUise foi feita relacionando-se as 

difiaklc!:acles apresentadas pelos professores com a politica 

econmia adotada pelo governo 	nas 	Ultimas 	d6cadas. 

DDM:11JA.0OS aprsentando algumas propostas de transfOrmacAo 

para a prdtica da EducaVlo FIsica escolar. 

Achamos oporAusio, ainda, destacar que muitas s'..ao as 

dificu'Idades anfrentadas para a realizavio de pesquisa 

educacional em pafses subdea,:envolt...idos. 

No er;tan .LD„ estas dificuldades acabam assumindo um 

pois muitas delas se identificando com as 

pelos prOprios sujeitos do estudo 

esp6cie de ps,....:;uisa participanta, por 

possarf;os ser„ 

	

de 	destacar 	tres 

a 	 d i re tamente o d asenvo 1 i me n to dos 

tivemos clue 

1 7 , 'Ayalen!e 	r.docent.e 	e 	Pesquiador) 

mesas, do magisterio estadual e 

cinco dias, do magistario superior 

- 	
dlz respeito ao diffcil acesso a muitas 



- XU 

:I. 	d 	r 	e2 1." 	 bilrn 	d 	d 	b.f. 	y 	e 	tot" na 

Fr:ii I::: a. rn 	n t. e 	f!r::' 

IIJ 	t" n a r um 

d 	ID 	a 	IS; 0 	ri g 0 	d i 	CI rid 	d 	rill::  

re  
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I- BASES TEORICAS PARA A REALI7A1,40 DO ESTUDO 

A 	EDUN(,40 	FfSICA 	BRASILETRH 	PRECE4-1 	t7:ER 

(RE)PEHSADA CRITICAMENTE." (1)* 

Nesta parte do trahalho fazemos uma reflexo sobre 

algumas quest6es que nos parecem ser fundamentais Para a 

compree5s .4.o da problematica atual da Educac:!4o Fisica 

brasileira. 

Optamos em chama-la de bases teoricas 	para 	a 

realizacgo do estudo porque .seu conteddo 	expressa 	a 

concepcgo teorica que fundamenta a nossa percepcgo sobre as 

funcejes da EducaqAo Fisica e daqueles que produzem o 

conhecimento nesta Area numa sociedade de classes. 

primeira questgo esta relacionada cow as tentativas 

de tornar absoluto(2) o seu corpo de conhecimentos. 

releuante em funcgo de alguns coleqas 

lhe at'ihu[rem r 	I' d 	 rese ntando 	seu 

conteud 	 indiscutiveis. 

i-ara contrapor esta concercgo, b .aseamos nosso ponto 

de , 	no pressuposto filosofico de que as praticas 

estgo estreitamente ligadas ao contexto social no 

qual estgo inseridas.. 

* 	 apresentadas no final 

de 



-2- 

De acordo com este pressuposto, ngo existe ser human° 

isolado do mundo social, nem mundo social separado do 

hmilano. 0 ser humano s6 existe como ser social, da mesma 

forma que o mundo social sO existe enquanto produto 

histOrico do proprio homem. 

PERGER e LUQKMAHH,ao abordarem a questgo da5 rPlaciffips 

do homem com a estrutura social, dizem o sequinte: 

" Os homens em conjunto produzem um ambiente 
ni.imano„ com a totalidade de suas for-mace:6es 

oAturais 	psicologicas.(...) 	6 

impossfyel que o homem se desenvoiva como 
homem no isolamiento, iquaimente 6 impossivel 
que o homem isolado produza um ambiente 
humano. 0 ser human° solitArio 	um ser a 
nivel animal.(...) 0 homo sapiens E.E. sempre 
e na mesma medida, homo socius."(3) 

parti!--  desse pressuposto, podemos dizer que existe 

uma [ .e1a0:o de reciprocidade entre a frase objeti ,....ada no 

infcio do tHi!xt.c.,, o sujeito que a expressou, a percepqAo 

daquelc que a interpreta mundo 110 (31.1. :al todos es tes  

pouco mais nesta ideia. Para bEkUFH 

e uma realidade ao mesmo tempo ob.jetiva 

e 	 ..Auer arldlise 	 a ela deve abranger 

Para os autore,estes aspectos recebem 

OD reto reconhecimento se a so ciedade for n Cif d d em 

termos de proces: -.:. ,...o cialetico em 

" a relacAo entre c,  homem, o produtor, e 
.zocrial„ produto dele„ 	e e permanece 
uma 	 dialetica, isto 6, o homem 

e seu mundo social 	atuam 	r.::c:i..F...roc .;:olente 	um 



sobre o outro. 0 produto reage sobre 

produtor."(4) 

Ci 

Desta forma para quem expressou a frase, ela ngo esta 

"ali simplesmente jogada, posta arbitraria0ente"(5) ou, de 

forma inconsequente. Ao contrrio, contgo1dn 

ciu.e carreqado de significaOes, refletem a maneira comp 

percebe o feril3merio a que esUi se referilvio. 

ja para quem a int.erpret.a, o seu conte6do Wlf.O .  tem 

exatamente a mesma significaclo, pois a percebe Segundo suas 

1 experincias existnciais anteriores que 	c.!:qn (4,  c.orma 

alguma as mesmas de quern a expressou. Desta maneira, o mesa° 

fenmeno 	pode 	assumir 	ca.racteristicas, 	
valores 	e 

signifirac 	diferentes para o mesmo individuo em momentos 

histdrices :1 	I 	Ct 
	 individuos diferentes nas 

mesmas situacbes historicaa,:. 

Hesta 	concepcgo 	de 	conhEi!ciroento, 	basicamente 

fe.ne.xmc., 16gica, que k...aloriza a participaqAo do individuo na 

construco do s:i.vnificado, o conhecimento 6 encarado como 

produto da propria dialetica da sociedade n:qo podendo ser 

assim abDiutc. ,„ al90 pronto, ao fruto das suas 

C.Cintradic.F., do seu movimento. 

d in~mico de  

construc ."4.o social da realidade, que a Educaco Fisica como 

elemeri.o 	 din!:imicos como espaco de int.eraf.;:6 

ni,,, ,  pressupostos 

tedr i cos.  



Portanto, no pode ser encarada como algo dado, 

termilwio„ como alguns insistem em faze!--lo. Seu corpo de 

conhecimentos 6 relativo - nfio pode ser apreendido na 

totalidade, permitindo vdrias interpretacbes - e e 

num continuo vir-a - 

Colocado nosso ponto de Yista em torno de ser ou ndo 

0 conhecimento absoltIto, yamos adiante, elaborando a sepAnda 

questgo que se re:Lac:lona com as tentativas de 

descontextualizar a Fducacgo Fisica brasileira. 

Fntendemos por 	 tentatik.Jas de 

• analizar 	.a 	Ed 	 F 	I c:7.1. 	p a r 	d 	:Hi. 	mesm a, 	nti:o 

inserindo na sua realidade social gerwiora, entesif.ie.ndo -a 

como um fim com ampla autonomia fren .te 	sociedade. 

f'jb.ando nos reerimns as tentai. ivas de tornar absoluto 

o corpo de conhecimentos da Educacgo Fisica braaileira, 

discutimos as re.:....flac6es existentes entre a frase e o sujeito 

que a expressou, , entre a frase e aquele que a interPrE0-a. 

Oeremos , ,gora a relaco entre estea elementos e o 

mundo comum a que pertencEwl. Para iaso, tomaremos ainda como 

base o mesmo 

	

que percebem o fc,.!n6me...no, 	como 

fen&meno 	.::1 13,e 
	 send° 	percebido„ 	trazem 	consigo 

propriedades intrfnsecas construfdas a partir de um contexto 

mais amplc, ou seja, da realidade a que pertencem e sobre 

':4 1,1 . 	 Tit 
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Estas 	propriedades 	 de 	certa 	forma 

deterMinar a abordagem e a compreenso do proprio fenmeno, 

da mesma forma, o fen;.:3meno ira auxiiiar -nos a conhecer com 

maior profundidade esta realidade mais abrangente. 

Em outras palavras x  tanto o fen6meno, como aweles 

que O percebem contetID QM 	 ezttio inseridos, 

condicionam-se mutuamente. 	importante res...caltar que, nesta 

rela06 de cordickito , 	existe hierarquia 

predomirAncia de um dos elementos sobre os nutros. 

Se pensarmos a Edu.calVio Fisica brasileira 

prisma, como 	 ligada a um contexto social que possui 

instancias que se articulam e condicionam, ela WY.° pode ser 

entendlda a partir de si mesma como muitos insistem em 

Para realmente merqulharmos a fundo na sua essncia, 

na proble .Atic::a real, e necess .drio ccmbinarmos em nossa 

analise as dimenses politicas, ideologicas, 

SQclai e psicoldgicas que 	 inerente'E 

enfoque que col'r:we de lado alguAva 

descaracteri .zando e come o:11, 

sua totalidade. 

c.sLa 	 qostariamos de associar uma terceira 

cfr,  as tertt:AUAJaS de universalizarE) a sua 

embora tragam 	uma 	id6la 	de 
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totalidade, colocam de lad° 	as 	caracteristiras 	mais 

peculiares do fe.n&ifeno. Pois unier<ali7ar a Educaco Ffsca 

siqnifica afirmd 	la como capaz de servir da mesma forma la; 

corn o 0e50c. contelAdo as mais diversas realidades politicas e 

sociais. Como se os poises capitalistas vivessem a mesma 

problerWica do5 	pal:5es 
	

ou 	os 	Raises 

desenvolvidos tive ,-- sem os mesmos probl;Imac. dric. do tiPrf-Piro 

mundo ou, se quisermos ainda, se nas pr6prias realidades dos 

Pafs.i?s do terceirD 	a5 elites dominantes suportassem a 

me50a miseria imposta 	9randes massas prolet6Tias no seu. 

d i 

Para superar estas concepc6es e fuI ,jamental trazermos 

para nossa analise uma lei da dial6tica marxistal a luta dos 

contrrios, estudada por POLITZER, do qual retiramos a 

segainte citagao 

" As contradicoes inerentes as coisas e aos 

fen8menos sVi a causa fundamental de seu 

desenk)olvimento, enquanto que 0 liame 
matao, e a acao reciproca, de uma coisa ou de • 

um fen8meno com ou sobre outros fen6menos ou 
causas de segunda ordem,,"(7) 

peismite 	conclair (iI. ! Fie 	 C.:: 1 

desempenhado pelos fatores internos (caasa fundamental), nem 

ri "I. d 	pelos fat 	 0(causa de  

segunda r d 	 r colocados Ifde lad o.  

1 . 1 	 Jas 	 ca 	C..111 

u~ tros paises, os pap6js que exercem em se us 

tip` de organiza~~o politica a que est:ao vinculados, ou 



ainda, a pressgo econ8mica imposta ao Brasil pelos pafses 

capitalistas desenvolvidos sgo exemplos de fatores externos 

que podem auxiliar na compreens:qo da Educacao Ffsica 

sociedade brasileira. 

a partir do reconhecimento das contradiOe.:: 

internas (causa fundamental) que a sociedade brasileira 

poderd descobrir-se a si mesma, enfender selA desono0loiment6 

e coro isso transformar-se concretamente. 

Entreu-14 ...o, este problema 
	 apenas braileiro, 

ma 	 a America Latina e 	pa..',.ses do terceiro mundo. 

PAULO FREIRE coloca esta problematica quando se 

refere a alienacao cultural que sofrem as nossas sociedades 

Com o centro de deciso econ8mica 

cultural, em 	qrande 	parte 	fora 	delas 

(portanto, sociedades de economia perifericas 

e ..,:portadora de materias-primas e 

importadoras 	n4.0 	somente 	de 	produtos 

manufaturados, mas tambem de ideia.s, 	de 

tfL.7.1- 7ii.E., de .modelos), 	 "seres 

para ou.tro "."(S) 

E , 	 pa ra oul."r" que hlstori 	 a 

importou os metodos de gin ..6.st.i.ca 

rrar,(e.s., 	 e su.eco. Estes me . !-..odos 	troueram 

mas 	 polfti.Las e 

1•.inham por objetwo o adestramento da 

pop[Aacgo hrusileira, 	a colonizao.ox 	a "ci...., ilizacgo", 	a 

e a at.....J.ituraco daquelas que eram 	tidos 	corn° 

seres 



Desta 	fcirrila 	tanto 	a 	concepcg.o 	de 

uma EducaqAo Fisic ....4 de ,,,.cnnte ..zi. Halizada como a de uma 

Educac .4.0 Fisica universal trazem uma ois40 de neutirLkiade, 

pois a primeira acredi 47.1 numa Educaclo Fisica imune a 

intere5se 	poMticos, 
	ideologicos 	econ6micos 	a 

sequinda.„ embora reconheca estes infer5e5, 
acredita quP 

Exlsta Lmsd D.11.5.v. 	Fisica Rue 	esteja 	acima 	
de..7tas 

diferehca. 

No entanter a propria visgo de uma EducacAo Fisica 

neutra traz em si uma concepcg.o polfticax neste caso 

poiltica da classe dominante visando o ocultamento da 

realidade das classes dominadas. 

Como oimos anteriormente, nas sociedades do terceiro 

mundo oivemos uma realidade contradt6ria EM que as classes 

domilyantes detentoras do poder politico e econ8mico impbem, 

da cxploraco da forca de trabalho das classes  

. ranalhadores 	assalariados 	e 	
camponesesy 

de 	sub..ii..:-"sinc 	A 	relaco 	 se 

deixa 

J .  . 't ' 	+..}^dc . ~ `e produzirI 
	 conhecimento 

o .' ~e~coaprometido.  

H-1." 	 dif]Htil acr ,iii!ditar 	numa 	Educac .4o Ffsica 

que 	 a ao mesmo tempo a estes iHteresses anta ,,728nicos” 

c.!ualquer proposta de Educacqo Ffsica traz de forma 

consciente oo ioconsciente, implicjta ou explicitamente, uma 

polftica que favorece apenas uma destas classes. 



Cl discur5o da neutralidade tem ..5ervido para mascarar 

DS reais 	 que F.:4.o a manutenco do poder nas. r4os 

de uma minoria que quer se perpetwar como clas .5e dominante. 

Se fizermos uma analise hi.ztorica da Educac.go Fisica 

yeremos que ela tem servido predominantemente a uma classe 

social, a classe dominante, serk)indo como agente ideoloqico 

desta classe 	transmite uslAb-prodiAtos"(10) de slAa cultura 

aos dominados. Estes sub-produAos 	Fact 	referidos 	por 

EAUDELOTe ESTABLET que em transcricflo livre poderr ser ass.im 

deflnidos;: nao so nem a cultura propria 	da 	classe 

dom“.!anth, rem uma cultura espontaneamente popular, mas 

derik)ados e adaptados da cultura 

dominarl+..e. 

T.em ocorrido com muiLos 	profissionais 	de 

nas periferias e nas escolas 

de classe 	 J.114NDS:::::::11:c.i.L. 1..adOS 	de 	aplicarem 	o 

na siJa 	 adaptam -no de forma 

est :rs.o ato 	o. 

nekOralidade sd existe a nf...)ei 	de 

ja que na realAdade estaremos servindo 

A ! 	 .(• , mi.nados ou docolnadores. 

essas 	reflexoes 	gcls .1:.a.rflolo ..5 	de 	,....oltar 	a 

I • r!;:i. f.; 	 no 	1-+ 	do 

:E.er 1.7 



Se co}ocamos esta frase de maneira afirmativa 	porque 

admitimos a existenda de if.ma Educaco Ffsica brasileira, 

	

porem admitir essa exstencia n .t;.o 	 concordar com seu 

tarlpou.co com 

	

lado, afirmar 	 ela 	precisa 	ser 

(re)pensada critl,nrAente iffiplica dizer clue ela necessita, 

we c.rece de I.fma elaboraco crftica. Entendemos 	por 

crlti.cas as elaborac6es que consideram em su.a anzilise trt: 

aSpectos principals dos felAwiffic.:: ou obietosg 

que mant6m com okftros fen;::: , menos e 

- a obzervao dos fenmenos e objetoS em 	moyimento 

j.nt_er . nas dos 	fertmno.s. 

ob] etos.  

da 

• + 	 tci se transforma e lota dos  

	

crftica da 	 Ffsica 

e,11 conta esses aspectos cltados, 

	

pode enrocar 	 apenas 

pratica CQFWAM 

• 
	

de 	fisfolo9ia, 	realizadas 

Hem tampou.co 

.i „ 	 ?' • .j .  ..", 	 j • 
	

I Hi 

1 	 D 	 : ' Jiao n s~~~  



ID. if ! 	!:...;• I 	1.1 	 ! 	:!!!. !::: :t 	!:::!::::: 

no Lipo de atiyidade 

e 	 parmanecem  nessa 

adotada pelos 

exercem e 	pela 

po.Ejcao no seu 

nc.1 	d , 

certamente afetam o fen8meno estudado. 

Levando 	em 	consideraco 	o 	pressuposto 
	qUe 

apresentamos no infcio deste estudo podemos afirmar que 

embora seja possfvel dizer que o hiNNe|o tem uma natureza, 

mais si9nificativo dizer que o homem constroi sua pr6pria 

natureza. 

0 organismo human° 6 a soma do ambiente natural 

particular com a cultura e sociedade especifica. 0 or ,lanismo 

humano estd ainda se desenvolvendo biologicamente e jd se 

acha em com o seu 

Desde o moment° do nascimento 	o desenvolvimento 

orcignico est. submetido a uma constante 	interferncia 

social, de onde podemos concluir ser impossfvel analisar 

sepaladamenre dimensoes sem obter como resultado uma 

visgo distorcida do fen6meno. 

e claro que cesrta.: causas irgo afetar mais ou menos 

determipdo.s f4m6meHos e objetos. Por exemplo.:, num estudo da 

co~u o ~ 
	

!... L. ,  I ; 	bi 	 n ica,  

sergo fundameutais  Fara 

compreendermos .suas 	 propriedades e patoloigs. 

Pores*. 	 raz8es 	 se 	efetuar 	ta1 	e:studo? 

o ac...entuado n6mero de problemas posturais 

em oossa sociedade ifooderna.„ Esses problemas estgo 



trabalho diario em escritorios, 	 conc.trucneiz, 

Desta forma, o tipo de 	da sociedade ocidental do 

s6culo XX determina a estrutura biolOqica do homem ocidental 

desta mesma 6poca. isso demonstra uma ligaggo entre as 

estruturas ffsica 	hiologica e a estrutura 5ocial. A5SiMf 

temos que levar em conta esses aspectos em nossa analise 

os nossos resultados devem servir como elementos criticos a 

esse tipo de organizacgo social clue causa danos ao ser 

huvnop 

Um estudo da coluna vertebral pode afetar tambem 

outras esferas da vida f..nin:isc.1. Se um indivfduo possui um 

problema postural que o fmpeca de realizar suas tarefas 

dirias no serl. afetado economicamente. 

demontra uma relaq .S.o da Educac:PD Ffsica com o sistema 

econ6mico e produtivo da sociedade. A Educactlo Ffsica, 

Medicina e outrns .dreas afins tem tambem por 	funco 

sollAconar esse p:-oblema do cotidiano 

::3erAo assiff 	a pes ,quisa em Ldl..1.caco Fisica po.:,-stAi 

duas 	 resolver problemas sociais relacionados com a 

arla 	espeLifj.ca e servir como elemento critico da forma 

de o[y:21.H2acLu 

dire ta 0 U indiretamente, nossa pra ca 

demonstrando 

que , .c For 	 q,Je 

con :7". 	'77.. 'I' 	'icas 	 que 	desconhecem 



desprezam 	aspectos dos fen8menos. 

a S pe C tO qUe chamamos atenqAo 	foi 

imp,ortIsicia de analisarmos os fen8menos em movimento. Para 

explicar esta caracteristica continuaremos utilizando C I 

exempio 

A simples leitura do exemplo dado, por mais profunda .  

9ue 5errilD permite compreender razeJes. da 5ociedade 

moderna estar or ,ganizada desta forma, nem porque passamos 

tanto tempo em posic6es corpora' ilm,J.d.:mdas” Para 

entePJL:1 - (c. 	priJblerldtica„ no 1;:Jaz::ta reslririi;linmDs kOSO 

QStit.110 D( 	d'Ha oa sociedade :.ati..1.al„ 	o 	que nos daria 

somente um "flash" do fen8meno. Para podermos perceber sua 

totalida::16 6 preciso ir alero, verificando como a sociedade 

capitalista desenvdivido his . Dricaroent!, desde o seu 

nascimento e qua' a partiLipao da Educaco Fisica ne..:te 

processo 

Para encerrarmos nosso entendimento do que seja 

pensar criticamer0, k)eremos que 	para 	compreender 	o 

mokAmento e 	 ..:erificar as contradic6es internas que, 

como foi 	 4 causa fundamentai dos 

ainda o exemplo inicial, diriamos 

que determina o movimento, ou seja, a  contradi~~o principal 

da sociejade 	 6 a luta do RI-oletri -ado contra a 

	 analise c:!a prohlematica da 

Am~ ri 	 n 	 r 	:I. 
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em conta a luta de classe e comprometer-se com ela. 

121 1:::1 
grande 	dificuldade 	de 

dimensionamento e definicgo do que 6 EducacAo Fisica reside 

justamente na negag.o do vlol cartclr higtOrico e de cla5se. 

i5tQ 	14inda mais relevante wand° Se trata de 

discuti 	la numa estrutura capitalista dependente como 

caso da esi. 110:mra social brasileirais 

ko se quer dizer com isso que oz problemas posturais 

exclusivas da sociedade capitalista, maa 

que a forma como esta organizado o trabalho, a escola e 

lazer neste tipo de sociedade, como em qualquer outra, 

afetam o homem em todas as suas dimensoes. E nos, como 

estudlosos 	ser Namano, que vivemos neste tipo 	de 

temos que ter clara esta 	situago 

elaboramos nossas pesquisas. 

quando 

Apas esta breve explicacgo do que entendemos por 

uma 0.1tima questgo:: 

por que colocamos a sflaba "re" da palavra repensar entre 

isto pela seguinte razgo:: para se 

que esta ja tenha sido 

pen.).zada anteriormente e, 	dentro 	da 	PersPecTjva 	que 

apresentamos de pensamento crftico 	temos certeza se isto 

.fo -1 

sido feito e preciso repensa-la sob a 

Otca atual. Casc ainda ngo tenha sido feito 6 precis° dar 



os pririAiros passos nesAa 

Esciarecido est' ntim° item,encerramos esta part do 

e.:tiAdo wjr1 objetivo, como foi destacadin no inicio deste 

capftulo, era refletir sobre alciumas quest6es que em nosso 

ponto de vista se faziam necessarias para a compreensao da 

problemAtica atual da Educa0o Fisica brasileira. 
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II - PROPLEMA 

Podemos di'zer que as oriqens filosoficas da Ed1.1,ca01Q 

F:fsica es+Ao ligadas 	Grecia (intiqa pois 	tanto 	as 

explicacOes do moyimento como das relac6es entre corpo 

mente herdadas pelo pensamento ocidental tPro 	base.z, 

reapectivarflent 	na teoria 	das 	quatro 	causas(l) 	de 

no dualismo axio 1 6gicol2) de Plato. 

e plat6nica conduziram 

por caminhos diferentes a uma 	 dicotomizada do ser 

humano. 0 homem foi diYidido em duas estrut..uras distintas 

corpo e mente - e estabeleceu -se uma hierarquia entre elas4 

a mente (alma ou espfrito) fol considerada mais importante 

que o corpo. 

Esta 	 corpo 	e 	mente 	trouxe 	serias 

consequencias para a Educacgo Ffsica, cemo Yeremos a seguir:: 

teoria 	das quatro causas representa 	uma 

s ..i.stemaizaa.o do pensamento filosOfico grego elaborada 
pOr 

Arist6tetes parn esxplicar o mo ,..)imento. Para os gregos o 

moWlmeto signlflcaa qualquer aIteracao de uma 

tec 	's 4. ro causas 

a 	 a mnterla que 	 um corpo 

c.i.a I 

- a rnua formal a forma que a matria possui.1! 

a cusa oticj_ento ou motr:Lz!: 	aG4.o peia qual a 



mat6ria tomou determinada forma;! 

- a causa final: razgo pela qual uma determinada 

materia passou a ter determinada forma. 

Para f';Iri5tOteles a rela0o Qntre 	quatrc,  

explicaya qu.alquer tipo de movimento. 

Os pensadores da idade Moderna reduziram as quatro 

1 

cauas a apenas duas causa eficiente 01). motriz e ,causa 

final. 

CHAUf ac se referir a esse periodo da hist6ria diz 

que a ffsica moderna considerava que a natureza agia de 

modo inteiramente mecAnico, isto como um sistema de 

relac6es de cau.sa e efeito e, a cau.sa era tomada sempre no 

0 homem como elemento integrado nesta natureza podia 

ser 	explicado 	como qualquer 	outro corpo 	ffsico, 

u.tiliando-se as 1;e,:.:ma .:5 leis mecanica.E. 

" Um do-1 resultados da Fisica moderna foi 	a 

possj.bilidade de explicar o corpo hiAmano 

(ratomica e fisiologicamente) como. um corpo 

isto 6, moiido apena:, 	 da 
eficienta, como uma m .6.qu.ina que 

serf; a interyenao da 	voniade 	e 	da 
liherdade. Os corpos sf,;:o .aimatos governados 

forma de conceber o corpo destacada por CHAUf 

o ponto de vista dos pensadores deste 

perodo dos quais destacamos Descartes, para qu.em o corpo 



era apenas uma maquina manobrada pelo espfrito, se quisermos 

utilizar suas proprias palavras " como um pilot° em seu 

navio".<5:') 

Se por um lado a teoria de AristOteles para explicar 

o movimento e suas posteriores modficacoes ocorridas na 

idade Moderna 1e ,..iram a uma abordagem dicotomizada do ser 

humano, Q dualj.smo axio16 ,3ico de Platgo conduziu por 

caminho a uma 

outro 

Nc F6don, obra onde PlaUDD descreye 	a morte  de 

traa da questo das relac6es entre corpo e 

alma. Retiramos desta obra um dos varios trechos onde 

expressa o seu posicicoT.F.onto do corpo como obstAculo a 

" E uma coisa bem conhecida dos amigos do 

saber, que aua alma, quando foi tomada sob os 

cuidados da Filosofia, se encontraya 
completamente acorrentada a um corpo e como 

que colada a ele.:! clue o corpo constitula para 

a alma uma especie de prisgo, atravdfs da qual 
devia forcosamente encarar as realidades, 

ao inves de fa:,:fAmio por seus proprios meios e 

aaves de si mesma; que, enfim, ela eEtava 

sut,mersa numa ignorncia absoluta."(6) 

ver Plato divide o homem em duas 

corpo e alma e atribHi a esta 0.1tima 

valor mais importante. 0 corpo 6 visto como um entrave ao 

da alma. 

evidenc.:„ando a alma como  fonte 

do 	 H 	 07...,rp0 um Plano sec:und..i':i.rio 

levo'~ as preocupaces educacionais ao que era supostamente 



"essencial", isto 6, 	mente, ficando a educacgo do 	corpo 

desprezada. 

A concepO:o de uma educacti:o intecirada <fisdca, moral 

e intelectual) surgiu 	o humanism° no Renascimento. 

Segundo DOHORIHO, no final do s6culo XIU na 

• Oitorino da Feltre "procurava educar 0 (Orp 0 em harmonia 

"L* 

com a inteligencia e o coracion.(7) 

FntreiAsrlo s  foram Thomas Morus <14DD-1535), Rabelais 

(1495-153:::), Montaigne 	(1=-1592', 	 principaimenie, 

Rousseau (1712-17)() que 	inrk.i.ciaram 	as 	correntes 

tradicionais (Escola Alemg, Escola Hordica e Escola 

Francesa) <9) as quais serviram de base para a Educacg:o 

Ffsica na maioria dos palses ocidentais. 

Embora as id6ias renascentistas e posteriormente as 

de Rousseau tenham se espalhado por toda a Europa parecem 

WTo ter influenciado a educacg.o 

RIFEIRO se refere a sitiJaco de Portugal da seinte 

" 7ortu9a1 che9a em meados do seciAo 

com sa Universidade - a de Coimbra 

medeval como sempre fora. 	A 	(11.ofia 

~oderna 	(Descartes), 	a 	cien ,.ja 

fisico-matemj.f.:a, os 	novos 	metodos 	de 
esH.do da lingua latina eram desconhecidos em 

Portugal. 0 ensino jesuitico, solidamente 

formando elementos da 

corte dentro dos moldes do Ratio 
(10) 

0 Prasjt 	 perl:odo Golnia de Portugal recebelJ 
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tipo de influencia educacional. 

clue 

Reproduzims (fig.1, abaixo) dois pianos de estudo 

a:eglAndo RIDEIRO(:11.) foram utilizados no Prasih 

Plano de Estudo 

de Hobrega 	 do Ratio 

! aprendirado do portugues 

1 doutrina 	 ! 

• 

• • 

1 

1 escola de ler e escrever 1 
. 	. 

1 	 ! 
. 	 . 

canto orfenicol 
	

mCisica instru-1 	1 
1 mental 

... 

; 

e 

 

1 gramatica | | 1 curso de Hu- 1 

latina 	1 	manidades 	1 

  

 

• 

1 1 curso de Filo: 
1 1 	sofia 

	

-• 	 . 

logia 

:viagem 6 Europa! |v iagem 	E r p a 1 



0 primeiro piano usado por Manoel de HAbrega at4 '1570 

e 0 segundo, o Ratio, que vigorou. ate 1759. Nenhum destes 

pianos apresentaya Educacl:io Fisica, ginstica ou alquma 

atividade semelhante. 

As preocupac6es em torno da Educavlo Fisica no Brasil 

datam do infcio do s6culo passado quando o pa's adquiriu sua 

autononia 

Com a inded&ida de Portucjal ocorrida em V.";.:22 ze 

fazia 	 viaborar uma 	 clue atendesse as 

raracterfsticas e interesses da naco emergente. 

neste period° politico clue surge a 	primeira 

manifestaq.Ao oficial em favor da EducacilIo Ffsica. CANTORINO 

FILHO refere-se a este fato da seguinte forma: 

" Registra 	se come a primeira manifestacdo 

de carater oficial em prol da Educac:ilo 
Ffsica, no Brasil, uma proposta da Comisst4..o 
de Instruca:o apresentada a 

Constituinte pelo Deputado mineiro Padre 

Beichior Pinheiro de Oliveira em 4 de junho 

de 1823. A proposta referia-se a criav:Ao de 

estfmulos para que brasileiros eiaborassem 

•.).m Tratado sobre Educaco."(12) 

proposta foi transformada em projeto de lei CUjO 

artigo 	 que seria condecorado aquele cidad!4o 

que apresentasse melhor tratado de educaco fiszca, moral 

:ntelectual para a mocidade brasileira.(13) 

acontecmento 6 impo .,- - tante porque alem 	de 

a 	 Ffslca como elemento educacsional 

ipi...egra -a A educacao moral e intelertual, isto representa um 



fato novo na educa0.0 brasileira que atiE,  Pntflo estava 

liqada, como vimos anteriormente, ao modelo jesuftico do 

Ratio Studiorum. 

A pruposta 	um tratado de educacao que conciliasse 

oz. a ,:TPctos. fisico, moral e intelectual representaya uma 

tentativa de modernizar a educac,Ao brasileira nos moides dos 

Pnrcpplis mais avancados como Franca e Alemanha. 

0 projor entreka.nixJ, r6o foi adianth. DP arordo com 

PENA NARTNHO 

" Apas 	varios 	debates, 	discusseies 	e 
votac&?s, ficou deliberado gue o projetop 
vista do grande n6mero de emendas, voltasse 
a comiss:!lo para que esta a rediclisse de 
novo. E o projeto 	nunca mais apareceu em 
plenario."(14) 

0 inicio oficial da Educaco Fisica no Brasil se deu 

atraves da Lei n2 630, de 17 de setembro de 1051 gue incluiu 

a ginastica no currfculo das escolas primarias e secundarias 

do Muni ,:ipio da Corte. 

(:! medida, embo -ra positiva, 	representou um ai... , anco 

muito ..igo .ificativo a nl:vel de Educaco Fisica no Brasil, ja 

clue o Ato Adicional promulgado em 1834 pelo gok)erno imperial 

havia criado em todas as prov .f.nias as Assembleias 

legislar sobre instruc!4o 

• 	 e esta!;:lelec .±mentos proprios e, promoie-la.(15) 

Oc ,orria, 	 que "as provfncias tinham 

em 	maioria, absoluta carencia de recursos financeiros e 
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humanos para cuidar do ensino prirAxio."(16) Mesmo assim 

aconteceram algumas iniciativas isoladas em termos 	de 

Educacfi.o Fisica. 

De acordo corn CANTARINO FTLHO, 

" Na PrcoAncia do Amazonas, o Presidente 
Toureiro Aranha expediu, em marco de 1852, o 

Re ,Dulamento para a Intrucao PUblica, que 

abranqia a educaO:o fisica, moral P 

intelectual, com estudos de leitura, escrita, 

aritmetica, gramatica, 	histaria, 

e outras disciplinas."(17) 

Com exce0:o do Municfpio da 	Corte alqUMat 

provIncias de forma geral a Educaco Ffsica no Brasil era 

muito precaria. 

CAHTCIRTHO FILHO apresenta os sesuintes dados contidos 

no relatorio feito pelo Ministro do Imperio Pedro Leflo 

Oeloso em 1883: em 292 estabelecimentos de ensino tanto da 

Corte como das provincias somente quatro deles (1,37%) 

ministrayam ginastica, dos 10.4':'r alunos matriculados nestas 

escolas 1„32% participayam dos exercfcios„(1S) 

itua.c4.o continua nestas 	 o joicio do 

Es.ado 	 segundo CW.ITARINO FILHO: 

" 	Educac4o Ffsica era ainda precaria no 
Brasil no infcio dos anos 	30. 	Segundo 
pavras de Stoffel e Figuefredo de Ara6j0, 

Se pode afirmar que a educacao ffsica 
noo 

No goyerno Vargas a Educaco 	 e os esportPs 

uma posc .g.o de destaque— Neste perfodo que Yai de 



1930 a 194F a Fdo.cacg.o Fisica passa a fazer parte at Ii.m 

projeto politico mais abrangente. 

Inteclrada a. um programa de educacgo nacional a 

Educaco Ffsica serve "a transmisAo do conjunto de 

representacoes oficiais:: aperfeicoamento da raga, sentimento 

naciniista e Unidade Hacionali,"(20) 

	

0 perfodo do Estado Novo caracterizou—x4e 	,pela 

	

aproxima.....,Ao ao..:::: mndelo...: nazi- -NIsci:iii ...U1:i...F., 	daf 	a 	preocupaco 

com o aperfe.coa. lif C.: rt 'LC! da r a. Ct.  'a . 

CLONSO LIMA 	apresenta um discurso representativo 

du pel.fodo onde aparecem as funces que a Educac ..:Io Fisica 

deveria cumprir. 0 autor do discurso destaca a Educacao 

Fisica como oprincipal instrumento para a construco de uma 

raga brasileira 

" 0 problema brasileiro - 	e 	no 	caso 
particular da nossa terra e da 	nu....:,a gente...?, 
neste grave momento de introspecc,io 
bra.siliF2ira, em eque um dos ,..:;randes problemas 
do Drasil 6 o de criar a conscincia nacional 
do povo, a Educac:ao Fisica 6 um element() - 
principal de.,,: ,=:a grande obra de construcf.fo 
cultural e formaco espiritual do povo 
brasileiro.  

....;endo impu,:fvel, 	e alem disso 	ilogico, 
diociar o corpo do e..ii ...pfrito, cuja lAnidade, 
no pensamento de Carrel, 6 cada vez mais 
fni -..;.ma e compacta, so ,..::e pode crlqitar de 
me .:, I.Horar as condice.les do homem brasileiro 
C=H:..1":.:A.1 -AQ .....:10 mesmo tempo de 	stAa 	ciAlti_kra, 	de 

.. ,:z. 	T,, , : ...le, da su.a estrutl..t.raco moral, e 	.1::::. .to 

..,..,:e 	! ,:::rt. cons...14uir com uma 	soabia 	"polAtica 
.' .i':. : : . :j ..'.: .-7.1."., 	como cwer Penr...k:!, utilizando como 
ele':::eFHo fundamental a educaco ffsica, que 
nas 	:...,uas 	md.ltiplas 	conseq6.encias 	- 
morfoloqicas, 	fisiolagif.....as, 	espirituais 	e 
6ticas - 	perm.titil -nos - .::!i_ 	aperfeicoar 	os 
y ...Ares dirigentes e cr .i.adores das elit es •,H.:! 
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as aptid6es produtoras das massas. Utilizando 

essa grande arma moderna da estruturavio 

hmana, pelo esforco simult!Ineo nestes dois 
sentidos - o da preparago cultural das 

elites e o da formavlo ew.:10,Jnica das massas, 6 
we 5e poden:i. realizar afinal o milaslre da 
formaeilo integral do Homem Brasileiro - forte 

de corpo, claro do espl:rito 	puro 	de 
coracVI!"(21) 

0 gok)erno IJarcias caracterizou -se tambem por 

posiclIo anti-liberal. 0 Fstado 	devP!ria 	intervir 	nas 

z::eff!pr we fos;e necDssricJ para promu)er 

harmonia social. 

MHHI!4ES 	 na am!;.lise que realiza da politica de 

es no Brasil, diz que o Decreto 	Lei H2 3.199 

estabeleceu as bases de organizactc.o dos desporto....: no pafs 

foi criada com o intuit° de disciplinar as atividads 

desporlj.ya.s„ principalmante profissionais, que pelo seu 

carater liberal eram incompativeis com a ordem dominante. 

Durante o goveno Vargas foram criados, tambem, yarios 

6r ,gfies ligados a esze .F.i:etorl: a DiYiso de EducaclYo Fisica 

, ar+jgo da Lei n2 370 de 13 de janelro de a 

Escola qacienal de Educaco Fisica e Despoctos (Decreto-lei 

n2 1212, de 17 de abril de 1939)„ o Conselho Hacional de 

De.:potos (DE!creto-Lei n2 3.199„ de 14 de abril de 1941) e a 

de 	Desportos 

(Decreo-Lei 	7.61 	de 15 de setembro de 1941), al6m de 

ampla 	 ,:eferante eiR Educaco Fiica escol:Eir„ 

gok. , evnamentais 

e desportos reapareceram intensamente 
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du.rante o regime 	 p6s -e4, principalmente a partir de 

1970. Heste perfodo foram etabelecidas 	baes legais da 

quP viqoram ate a atu.aiidade. 

Em 1971, foi plAblicado o Diacin6s 4 ico dG EducarAo 

Ffsica/Desportos no Brasil,: obra oDnji.ulta do Centro Nacionaf 

de Recursos Hu0a0w5: (CHRH) do Ministerio do Planejamento e 

Coordenacao Geral e, do Departamento de rduraqAo 

Desportoa do HinirAerio da Educacao e Cultura. 

0 diaonosico foi elaborado corn o 	intuit° 	de 

"a1+_ank,ar uma polftica para efeito de af.;:o do Gok)erno 

Federal quanto da utiliza ,„!1Q dos recursos da 	Loteria 

Esportiy".( 23) 

Esta 	pubilcacao 	apresenta 	dados 	quantitativos 

rerferentes 	Educacao Fisica e desportos no infcio da decada 

de 70 e, suas Conclusoes deram subsfdios para a elaboracgo 

da Politica Nacional de Educacgo Fisica e Desportos e do 

Plano Nacional de Educavii:o Fisica e Desportos (PHD)), 

jun tamente corf ,  a Lei n2 6.251 de S de outubro de 1975, deram 

05 fundamentos da atual esi...rutu.ra .T.!sporiA.k.a do pafs. 

Paa o ensino primArio 	 grau> os dados 

demon.::tram uma 	 situaco. Segundo o diagn6sticog "dos 

22 EstaJos e Distrito Federal consultados, em apenas 	7 

foram 	encontradas 	 dignas 	de 

dimensonamentour:24), Os Estados em ciuesto saog Rio Grande 

Rio 	de 	Janeiro, 

Minas 	 e Distrito Federal. Portant°, em 16 



Estados brasileiros a Educ7.1.17),Io 	brasileira era muito 

precaria ou n ..ffo existia. 

No ensino medio (atua1mente 22 	 onde 

sequndo o diagndstico, a quase totalidade dos esforcos 

nacionais, o quadro apre.:;entado n:P.i:o 6 nada inspirador: quase 

total insuficinia em termos de instalacoes, nivel salarial 

LiAixo (3n atim a FilfAI c..1w1741J4 

nfvel salarial de profissional com concurs° superior se for 

duplicado ou triplicado .P.:250 e n6mero de alunos/professor 

elevado. 

Nals recentemente em 1986 foi publicado no I Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Nova RepUblica (I PND/NR) 

para o period° 1986-1989 alquns dados referentes a Fducacgo 

Fisica. 

Para a Educaco Fisica e o desporto escolar ele diz o 

sequintel 

"A Educac..Ao Fisica e.::::rolar 	nti'.o 	tem sido 
suficentemente considerada em seu aspe,°:to de 

como parte irdisr...,ens71.....el ao 

descnvolvimento integral do aluno. Embora 

prevista em lei, ,...ierifica -se clue, nas escolas 

pULlicas de 19 gram, apenas 20% dos alunos da 
pUblica a praticam; nas series iniciais 

praticamente inexist.e. 

pratica do desporto escolar ainda ro,:i:o se 
instalou efetivemente nas instituic6es de 

ensino, atingindo apenas uma reduzida parte 

dos alunos de 12 e graus, representada por 
grupos 	considerados 	talentosos 	para 	o 
ex.ercicio das atividades desportivas."(26) 

atram6s das origens filos6ficas e 

;yimento no Brasil, 	a Educaco Fisica 
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ainda 	5e efeniyQu, Como prAtica educatiya e social, 

	

no sentido de aux:War na concretizao 	da 

Ed8cWo Ffica escciar como pr.itica educativa e 

emmpromotid"A 1.7.60 a bucca de Urffi 	F,IpciedadP 

encaminhamo ,:: este est.l.ido. 

Para isso, nos pareceu 	necessdrio 	conhecer 	as 

dificuldades enfrantadas pelos profissionais de Educac40 

Fis .ica no seu cotidiano escoiar. 86 a partir da compreenso 

desta problemdtia e clue serd possivel elaborar alternativas 

de tranorriac.4c.,„ 

Colocados esses 	posicionamentn..: 	apresentamos 

problema sobre o gual fixamos atenvio na pesquisag 

as dificuldades da 	prdtica 	da 	Educacao 

Ffsica no 12, 22 e 32 graus e as alternativas que 
se 

oferecem de melhoria na aco educativa e social dessas 

atividades na cidde de Porto Alegre,no Rio Grande do Sul, 

segundo 

- 	

de professores)! 

a analise de documentos e dispositivos legais; 

observ::_co direta da prdtica. 

De 	 a formulacao do problema e os aPectos 

abingc 	objetivos deste estudo 	foram 	os 

Quaas 

( 
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iden&ificar as dificuldad5 qu~ a prtica 	da 

EdiAcaco Fisica encontra sewndo profesaores, literatura 

especifica e observacao da 

elaborar um conjunto de suqest6es visando 	a 

tansforma0:o da prtica da Educacg.o Fisica. 

Para alcancar esses ubjetiyos orientamos 	nossas 

atividades atraves das seguintes 

Quais 	as 	caracteristicas 	das 	pessoas 	que 

partiGipra da pe:::, ,Auisa em relacf.lo •a. sexop idade, tipos de 

cursos de pos-graduago cursados, tipo de escola onde 

desempenha as fi.J.ncies docentes, experincia profissiona1, 

series que leciona e nivel de escolaridade? 

Quais as dificuldades da prAtica da EducacAo 

Fisica segundo a 	 dos profes..:H:ore 

- 0 que expressam 05 dispositivos legais em relaco 21. 

Educaco Fisica? 

aspetos mostra a pratica da EducaqAo Fisica na 

sua obEerva ,÷ a , ... ,  direta? 

- 	 concitos 	 -111P inteqrariam um 

1 . 1 	1 .1 , 1") 	1:21 	su 	 isaodo ',ilk::: 1. 	: 1... 1  i " 
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III- METODOLOGIA 

De acordo com as especificacejes que exige esta parte 

do trabalho salientamos que o nosso estudo foi de natureza 

descriti...)a enfoinsido„ fundamentaimente, as relac6es que a 

pr4tica da Educa0Q 	Pstabelece 	como fen60eno 

inserido dentro de um conjunto mais abranclente 
	corn outraF. 

dimens6es 	 Assim, 	procuramos 	desvendar 	suac: 

dinamismo e 

realiza0:o deste estudo exigiu em relacao 	coleta 

e int.erpretacgo das informac6es uma abordaqem quantitativa e 

qualitativa. 

Isto foi feito atraves da aplicac:!Io de questionj.rios, 

observaca:o direta da pr:!titica e analise de documentos e 

dispositlyos legais. Os subsfdios recolhidos por estes 

procedimentos foraM submetidos a analise estatfstica e a 

anVise de conteudo. 

A populaco que participou na pesquisa foi integrada 

por professores de EducacAo Fisica de 348 escolas de 12 e 

22 assim distribufdas% 241 estaduaj.s, 89 particulares 

e 18 municipals:: e por professores de 9 estabelecimentos de 

ensino superior] 2 federals e 7 particulares, de Porto 

Alegre. 

rnc::.tragem foi feita seguindo crit6rios diferentes 

de acordo com os objetiyos de cada fase da pesquisa. Desta 
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forma, serii. apresentada a medida we formos especificando 

estas fases. 

Fase Qustionrio Aberto 

Esta 	da pe:Fwisa foi de natiAreza walitativa 

te ,.)e o objil.K1 de recolher informac0e5 sQbre a percepcgo 

que os pro;assore d6 [duca0o 	tft QM r(;;;17;i0o a 

prt•i.ca pedago9ica que experimentam no seu dia-a-dia. 

Para esLa parte do estudo elaborou-se um questionario 

Ctnexo I ) composto de duas partes. Uma com seis 

perguntas fechadas sobre dados pessoais dos respondentes 

(sexo„ ida.de, nivel de escolaridade, etc.) e outra contendo 

uma 	 -eferente as dificuldades enfrentadas nas 

aulas de Educac4.o Fisica. 

testagem do instrk.thle.rnto foi feita atraves da 

aplicacao do questiondrio a 6 (seis) professores de Educacflo 

Fisica, c.uja ahaliae das 1. -Eistas permitiu a elaboracao do 

*ge-, foi ca-!ual, composta por 131 professores 

Hat' - 4 a inipreta.:o da questo aberta foi adotado o 

esquema pi-opoo por TRIOIflOS (1), com algumas modificacejes 

(ver Cinexo IT 	. Como resultado obteve-se uma listagem com 

em quatro categorias (2) de acordo 

com a 	 65 dificuldades estruturaia, 21 de local 
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de 	Ixabalho r 	26 	de 	formac4o 	profissional 	e 	30 

0 quadro destas 	dificuldades 	destacadas 	pe1os 

profP,,: ,,:ores serviu para a elaboracgo dc! outrO ingtrumPnto 

que ser-A apresentado a ::F.:egAr y 	n;=2g8nda fasP da 

2a Fase Escala de Opini6es 

Esta fase da pesquisa foi de natureza 

teve o objetivo de identificar o qrau de diVimileldo 111.1.C4 

(aria 	uma 	das 	categorias 	(estrutural, 	formacAo 

profissional, local de trabalho e didatico-pedagogica) 

exercia nas aulas de Educacao Fisica e a importfincia clue os 

professores davam a elas. 

As ilvformaciOes referentes a essa parte do estudo 

pela aplicacqo de um instrumento 

Anexo III) 	continha tres partes: 

- a FL, rimeAr-a, com 8 (oit0) questes fechadas 

(ver 

so bre 

composta por uma escala de opiniOes do 

iipo Likert com 28 itens distribuj.dos da seguinte 	forma: 

eiruturais, 5 de formacao profissional, 8 de local 

didal. iLudag6,:::iic.: 	A escala 	de opinioes 

conz, trda a partir das 142 diticuldades obtidas como 

resultado 	 j.nterpr.  da 	 etaco do questionario aberto <12,  fase 

da 	 ex  de oo.tras dlflcu.idada, s destacadas como 



importantes na literatura de Educacdo Ffsica. 

- na terceira parte, os professores indicavam os tres 

itens, entre os 28 apresentados na escala, que consideravam 

mais relevantes para o desenvolvimento de suas aulas. 

insfrumteDfO foi analisado por seis especialistas: 

rdue:...aevk 	 do's em Estatist:ka e 	dois 

profissionais especializados no uso de-75e tipn de escala. 

reitas 	as 	modificaOes 	suqeridas 	por 

especialistas o instrumento foi aplicado em seis professores 

de Educacqo Fisica cujas respostas, depois de analislas„ 

permitiram a elaboracAo do instrumento definitivo. 

Hesta fase da pesquisa utilizou-se uma amostragem 

aleatoria compo:::A.a por professores de EducacAo Fisica de 74 

,Tscolas de 12 e 22 graus - 46 estaduais, 18 particulares 

10 municipai s.  

A amostra representa 19,1% das escolas estaduais e 

20,2% das escolas particulares de Porto Alegre. Em funco da 

poulacto das escolas municipais ser muito reduzida (apenas 

10 ao inves de pegarmos -aproximathithlente 20% da 

optu-se por utilizar neste estudo 10 escolas, ja 

^.e '/ma umo~i ,ag~m excessivamen{e rednzida prejudicaria a 

anlise es .Latftica das 

No ensino superior a amostragem foi feita da seguinte 

e rt ct 	 r-  c.f 	9 

pegar toda a populaco. Participaram da 
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pesquisa 2 instituicoes federais e 4 particulares. 

0 total de questionrios respondidos foi de 

assim distribufdos2 

- no 12 e 22 graus: 140 estaduais, 52 particularesy 

2 ni, E.pondQntez 114,Q epecificaram a e!77cola. 

- no ensino superior:: 27 federais (18 de Licenciatura 

em Educaco Ffslca 
	

9 de Prdtica Desportiva) 
	

24 

particulares <13 de Licenciatura em Educacg.o Fisica, 10 de 

Pr7:itica Desportiva e 1 respondente 	especificou. o nivel). 

Para ,....erificar a 	fidediqnidade 	do 	instrumento 

calculou-se o Coeficiente Alfa de Crombach para 	cada 

cate9oria. Os resultados e o n6mero dos ltens referentes a 

catego ria  que fizeram parte 	do 	calculo 	encontram-se 

listados abaixo 

- Est I' 	r a n! 

H 2  do item: 01, 03, 06, 08, 21, 22, 24, 25e 28 

Alfa = 0,6781 (3) 

- Formaco Profissional:: 

	

item: 	.,. 09, 13, 16 e 17 

Alfa -  0,7229 

- Local de trabalhor 

T".,. 11, 	 20„ 23 e :27 

1-4 	 .,, 6 7 



- Did76.tico-pedaq6qicos: 

I.12 do item: 10, 12 e 19 

Alfa = 0,3057 

As informac6es colhidas por Pste instrumeoto f oram  

submetidas a anz4lis - 	 atrave::: da qual procurou-se 

verificar a existi:mcia de diferenca significativa entre as 

respostas dos professores para os diferentes itens. 

Para 715 CateqUi 	cWQ crinfi6ente 	Crombach 

ficou em torno de 0,70 (4) a analise foi feita para o gr Up 0 

de itens considerados. Para os itens que 	se enquadraram 

na catecioria e-,trutura.l. (05, 18 e 2E), para aquela categoria 

cujo coeficic:nte foi baixo (didaico-pedaclOqica) e para 

outros itens considerados importantes para o estudo a 

analise foi feita individualmente. 

Para a analise das categorias CIS testes utilizados 

foram a analise de vari:ancia e o teste t para diferencas de 

fli d 

0s it~ns in~ividuais foram analisados a partir d a. 

	

4:1 	; 	 f:::f 	 1..1. 1 CI 	do 	teste 	I.J 	d 

	

P ara 	os 	testes n 	E.i t." c.:1 	 nivel 	d 

	

signific n 	de 0„05,, 

As comparac6es realizadas pelos diferentes testes 

t 	'..:1 i 	.'!' 
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Teste para diferenca de rw.dias: 	Utilizou-se 	a 

estatfstica t 

Foram 	feitas 	as 	sequintes 	comparac6es: 

Entre e5..c8las! 

- Particu.lar e Federal, para. 	nivel 	d.:2 	Pnsino 

LIcenciatura 

- Particular e Federal, para o 32 grau, 

Aniise de k)ariincia 

(traOs da anAli5e t 4 g:4 vari:ancia comparou-se: as 

escolas particulares, estaduais e municipais no nfvel 	de 

ensino de 12 e 22 graus. 

Taste U de Mann-Whitney: 

Comparou-se os itens do nivel de ensino Licenciatura 

das escolas federais e particulares, individualmente. 

Fasen Observaco Direta da Pr;:itica 

E•Eta fase da pesqbisa fol de natureza qualitativa 

por oh,etzvo bbscar outras fontes de informaco •:lt..I.e 

pudessem enriqb.ecer as bases de linterpr ,:ii!tac .V.I. 	A tecnica 

bti'ilzada foi a da obserk)ac4o livre, baseada no model° 

proosto por BOGDWA (ver Anexo IV). (5) 

Escolheu-se esta tecnlca porque ela satisfaz as 

necessidades principals da pesquisa qualitativa 

na particlpaco do sujelto e ali4i!!nla total ou parclal de 
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pr6-categorias Para compreender o fen8meno observado. A 

c:, .e9oriza ,lo se realizar::i posterlorment.e, 	no process° de 

anlise do material coletado.<6) 

Foram nb.;ervadac: 15 aulac. 	de 	Educacgo 	Fisica 

distribuidas da seguinte form 10 em escolas de 12 e 

grau e 5 em estabelecimentos de ensino superior. 

Para esta fase 	do 	estudo 	a 	amostragem 	foi 

intencionaL Como criterio para a escolha das 

estabeleceu-se clue as escolas de 12 e 22 graus particulares, 

estaduals e municipais seriam divididas em dois qrupos de 

acordo com a sua localizacao. foi feita da 

seguinte forma: escolas de centro e escolas de periferia. 

As escolas clue se encontravam na regiao urbana foram 

considerads de f:entro. As escolas clue se encontravam nas 

margens do limite urbano da cidade foram consideradas 

escolas de periferia. 

Foram realizadas 6 obser ,)ac6es em escolas estaduais 

periferia), 2 em escolas municipals 

(ambas de F. , eb:feri:;:ii.)(7) e, diAas escolas particulares <1 de 

centro e 1 de periferia). 

No ensino superior os estabelecimentos de ensino 

foram divididos em dois grupos: particulares e federais de 

acordo com o tipo de dependncia administrativa. 

Foram realizadas tre.rs observac6es em estabelecimentos 

particulares e du.as em fede.rr:itis. 
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4a Fase: Analise de Documentos Legais 

Paralelamente a interpretar,Ao da5 rea.pc ,5ta.5 

questionarios e da observaVYo direta da pratica realizou-se 

a analise de documentos legais. Esta parte do estudo foi de 

natureza qualitativa. 

A esse respeito foi feito um amplo levantamento 

bibliografico. 0 material analisado 	 para apoiar a 

int.erpreta.cao das informaces coletadas com os 	outroc: 

instrumentos e acrescentar novos elementos para o estudo. 

Essas informac6es 	foram submetidas 	a 

andlise de contecido. Para efeith dPstP ,  estudo 	adotamos a 

definiclii:o de BARDIN que entende sobre a expressAo andlise 

de conteddo 

" Um conjunto de tecnicas de andlise das 

comunicaOes visando obter, por 

procedimentos, e objetivos de descriqAo do 

contecido das mensagens, indicadore.:s 

	

ou nA:o) 	clue 	permitam 	:a 

inferencia de conhecimentos relativos 	As 
condiOes de produlVlo/re ,_epo 	<varidveis 

das mensaqens." (S) 

Metodologicamente 	a 	andlise 	de 	conte0.do 

pela 	exaustiva e intensa da descrico 

analitica 	 conteUdo 	das 	mensagens 	e 	consequente 

interpretaco inferencial. 

O m6todo 	se 	processa 	por 	etapas 	suc:essivas 

pre -andlisep 	descracao 	analltica 	ou 	de 

exploraco do material e fase de irl -t -preta0:o irrN9rericiai. 



pr6-analis.n corre.;!sporld 	fan!! th;! orlanizao dc, 

material. Hesta insUncia se procede escolha 	dos 

doomentos, a formulacao de hipateses e ntOPItivos e a 

elaboracao de indicadore.s. A pre-ar4lise deve aer precedida 

de ampla leitura, a clue Bardin denomina 	de 	leitura 

flutuante„ A leitura flutuante {em por objetivo inspirar o 

analista clue, ao saber daa 	 deixara vir a tona 

rumos para o seu trabalho. 

lQitu.F;k f1041 	dQ PrQtrItt 125Wd0 1PVOIX em 
considerao os textos legais referentes 	EducacAo Fisica e 

desportos no Brasil. EsLa leitura permitiu identificar o 

"corpus" sobre o qual se efetivou a amilise. "Corpus" 6 

cc.n.junto de documentos levado em consideractio para sg ,Ir 

slAbiffetido aos procedimentos analfticos. 

Para efito deste estudo o "corpus" compreendeu:: 

- as Leis N2 4.024/61, 5.540/68, 5.692/71 e 6.251s75; 

os Decretos H2 69.450/71 e 88.228/77; 

- o r , ecretc,t.ei N2 594/69; 

- RE,,,:oluo do Conselho Federal de Educaco N2 09/69; 

- Diagnostico de Educactbo Ffsica/Desportos no Brasil; 

- Polftica Nacional de Educaco Ffsica e Desportosy 

- Plaoo 1. - .:?:.c ..i.f.Drnd de E.duca0So 	Ffsica 	e Desportos 
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1. 0 modelo proposto por TRIOIOM:::, A. H. encontra -se 	na 

pesquisa iintAtuladar. Problemas 	e 	perspectivas 	na 

 supervis.:10 escolar no Rio Grande . do Sul. 

2. As cate.gorias4 estrutural, local de trabalho, formacgo 

prof iSSiO na l 	e did..'fico-pcdailMicac 	"l!ncontram-se 

definidu no capitUo IV4 

7u 	itQflz 	 26 da cate9oria eF.trutural foram 

in .11;7 	:,-4r4mQnte 	Por 	arresentarem 	uma 

correlaciAo muito baixa em relacao aos demais itens da 

cateqoria o que levaria a uma diminuico no seu qrau de 

consistencia 	interna. 

4. UIOHN(4, 	H. 	Testes em educaVlo. 	2.ed. 	S.:Io 

1976. 	P. 	1 66 . 

Paulo, 	Ibrasa, 

5. POU ,PH, DiKLEH- 	S.K. 	Qualitative research 	for 

education: 	ao introduction to theorg 	and 	methods. 	Boston, 

Allyn and 	Bacon, 	1982. 	p.74. 

6. TRIOD:10S, 	A.H. Manuscrito sobre metodologia da 	pesquisa. 

7. N: : 	 'I" E.. 1 	realizar em 	escol as  

,"'; 11 C C.,  1 

nesk.e caso, observar a 

escola que se encon -Lraya. o mais Prox::..roc ,  do que se definiu 



- 
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RESULTr:IDOS4 REALIDADE E PERSPECTIOAS 

Para efeito de int.erpreto dos resiAltados 	as 

dificuldades apresentadas pelos professores foram diyididas 

em quatro 	dg.! acordo com a :tun. 	aos quais 

chamamos 	 formaco profissional, 
	

local 	de 

trabalho e ditAtico -pedag6gico5H 

As dificuldades a nivel estrutural relacionam-se com 

a politica econ8mica do govern° e suas conseque.:ncias sobre a 

Fducacao Fisica. Manifestam-se atraves de pianos nacionais, 

incentivos financeiros e leqislacao. 

A formacao profissional refere-se as dificuldades dos 

estabelecimentos de ensino superior onde sao formados os 

professores de Educacao Fisica. Manifestam-se na organizacao 

curricular e conteddos programaticos. 

As dificuldades de Local de trabalho relacionam 	se 

co4; as oDindice3e.,;: dr,  local onde acontece a pratica concreta 

da 	 Eisica. Manifestam 	se na forma como 

o rganiza da nprofessor  

coo a direcao e colegas. 

As dificuldades a nivel didatico-pedagogico 	sao 

entr..2ntadas pelo professer no relacionamento dlreto 

ccm os 	 na zula de Educacao Fisica. Pelacionam-se com 

os expe ctati vas  d. is, 	polftdcas, 

f 	 c: 	 1:::1 
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a:F..: a U. 1 	„ 

Defi nid os  estes cj U. a CL niveis 	de 	di ficuldades 

passamos a primeira parte da arilLise
diz riz4zpeitcl a 

formago profissional dOS prQfess:re.; de Educaclo Fisica. 

L- 1 -1 	" 	A nd1k..11auos P 	C pantes da Pesqu isa,  1 22 

formaram 	em instituil7,10 pdblica e 12n em instituic:go 

pa. I." i 	1 r 	de Portn Alegt- e.,..„ 	32 	Et rA estabelecimentn ,... do 

i nterior 	e 	de 	outros Cif 	!Ds :. ,F..? 	1.1111Fe. E. pond E! 	rg,..! 	n:fio 

especificou o lo cal. 

Conforme os dados apresentados na Tabela I, 49,1% dos 

pi. ofessores considera.m que a 1:::: ...rmaqAo recebida nas escolas 

de Educa..,Au Ffsica esta de acordo com as exigncias da s
u a 

realidada de trabalho enquanto 44,9% rdo a consideram e 6,0% 

ficaram indeclsos ou sem 

Tabela I - Percentual de freql.JAncia das respostas dos 
em 	 aos itens 	do 	nivel 	formacAo 
(1) 

........................................... 	 ...................... 	..... 	....................._.................................. 
Item1....:11:1:111::i 	11:01-1(:::1111::::1:::,i11 	IIIDE11:1.!1:::111 	1:::,I'.11:1C:111F?.DC.1 	T 1:11- 1:::1L .. 	.... 	 . 	. 	. 	. 
2 	T.,....:!...:..,'T,....-.,1.1- 	53.5 	4.4 	4::::: . 	:1. 	100 

'...::; 	Humanist. 	33.7   	8.8 	57.5   	100 

16 	Did.Pedag 	51.3    	Ir.:, „ .::::1 	41.8 	100 

.,. . 	E.-.,..ol,.!:.,:.,i.c..a 	57.9   	--.:1 „ Ci 	38.1   	100 .................................... 	. 	 . . 	..................._............._.............. 	...... 	. 	 . 
49.1 	6.O 44 	 100 
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A analise individual dos itens demonstra que a area 

bioloclica com 57,9% de concordncia 6 a que OS professores 

consideram mais adequada a essas exigt:!ncias, seguida pela 

Area tecnico-profissional cm 53,5% e a didAtico-pedaciOqica 

A .lirea humanfstica e considerada a 	mc..,slo 

adequada, CCM W y 5% de discordncia. 

a . roa biolaaica num gyAremo 	a 	r.. ea 

humanlstica no .  outro. 

Para Lompreender porque apenas 49,1% dos professores 

acharam a sua formacAo adequada a realidade de trabalho 

podemos lek)antar, a partir das respostas dadas 	pelos 

profe....,ores no quet.ionario abert..0, 	algumas alternativas 

tais comor, 

- distanciamento da es ,...ola de Educacflo Fisica da 

o material 	didalA.co 	utj.lizado 	na 	forma cf:lo 

esta de acordo com o material enccntrado na 

realidade 	e.X.1 1 a r 

- ta de metockAogia de en ,,:inn adequada a real idade 

- prc...-)tissional; 

- programtirn..: desvinculados da realidade. 

Em relacao aos professon, ,...onsiderarem a 	area 

hio16....:.,;ica a qt.i.e mais de acordo com as e .. ,....igencias da 

realidade de trahalho e a. humanfstica a menos adequada, 

podemos justificar atrayes da entas.e dada as disciplinas 
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bioloicas e 	completa inexistncia de disciplinas da area 

humanfstica no currIculo mfnimo exiqido pelo 	Conselho 

Federal de Educaq..go n. 4 ray4 	Rescdm:gn Hg 119, 169 q1.1 

vigorou ate o infcio de 1987. 

A Resoluco estabelecia que o curso teria a duracAo 

minima de 1.800 horas-aula e fixava como materias blsicas: 

• Biologia, 	 Fisiologia, Cinesiologia, Eliometria e 

Hi9iene e Como matti?:Tia 	profissionai 	 Urgentes, 

Rftmica, Natacgo, Atletismo, RecreacAo e as 

materias pedage5gicas de acordo com o Parecer N2 672/69. Este 

/ parecer especificaa como materias pedaq6qicas: Psicologia 

, da Educacgo, Diddtica, Estrutura e Funcionamento do Ensino 

de 22 Grau e Pratica de ensino. 0 parecer especificava 

tambem clue a formacAo pedagogica deveria ocupar 1/8 do tempo 

\ re,:,:erYadu 	cursos respectivos. 

Porta.nto, sete disciplinas da area biologica, 	cinco 

da quatro didatico-pedagogicas e 

nenhuma na drea NAmasiLii:tica. Quanto ao aspecto da formaf.i .Ao 

pedagogica ocupar 1/8 do tempo dos cursos, isto representava 

225 hords-aula das 1.800 que constituia o tempo minim° de 

duraco do curso, ficando as 1.575 restantes divididas entre 

a area biole.Dica e 

Entretanto uma andlise da formacg.o profissional qUe 

se restringisse 	problematica interna do curriculo das 

escolas de Educaco Fisica n:Y.o nos permitiria visualizar as 

sociais e econmicas que o prOprio funcOes 
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currfculo traz implfcito uma vez que a educacao 

empreendimento neutro e a estruturaOlo do conhecimento nas 

instituic6es educacionais ec:ta intimamente 	 aos 

princfpios de controle social e 	cultural 	numa 	dada 

sociedade.(2) 

De5ta forma para a compreenso da5 	informacOez.:: 

relatiYas 	a 	formac .go 	profissional 	fornecidas 	relos 

professores e suas 	implicacoes 	educacionais 	47.1:4 	faz 

necessario contextualiza-las no quadro polftico-econ8mico 

brasileiro das Ciltimas decadas e 	verificar 	qual 	as 

repercuss6es desta politica na educac,Ao e na Educacg:o 

Fisica. 

Iniciamos esta analise a partir da crise politica que 

teve seu desfecho em 1964 e que apresentou, segundo SALGADO 

DE SOU2A, seu ponto crucial na estaqnavio econ6mica 

acompanhada de alia taxa inflaciondria, a partir do momento 

em clue cessou a possibilidade de desenvolvimento econ8mico 

baseado no modelo de substituico de importac6es.(73) 

0 modelo de substituico de importac6es se confiqurou 

apas a Revolucc de 1930 
	

ocorreu como consequncia da 

cr:se dc caf6, ocasic, nada pela crise econmica do 

capitalismo mundial, colocando o pais frente a necessidade 

de prc., duir as marmfai...uras ate ento importadas.(4) 

provocou a mudanca• de um modelo econ6mico 

baseado na exportacdo de produtos agricolas para um modelo 

ecoW:mico baseado na indUstria. 



NOTAHI destaca que 	industriali.za00 surge como 

elemento de interea.:e Para diferente5 forcas 	 OS 

empresarios riacions com 	 7..umentar o seu 

monopOlio econ8mico como dirigentes 	do 	proces50; 	DS 

empresarios estrangeiros we viam no Brazil, pela politica 

adotada pelo governo, uma fonte hicralUAra; as classes medias 

clue viam no pri:c.255Q de industrializa00 uma forma dgi 

ascens .do social ey  os opera.rios e as forcas de esquerda 

po rque  encarayarn o desenvolvimento como 	uma 	condica:o 

Liberta0:o naciorial.(5) 

Ern 1960, 	wando a indtl.liA.rializao 	hak)ia 	sido 

esses diferentes interesses entram em conflito 

provocando a crise deste model° econmico e levando ao golpe 

militar de 1564” 

partir de 1964, com a tomada do Roder, 	.loverno 

militar fak...orece ainda mais a entrada de capital estrancleiro 

como forma de promover a modernizacgo do pafs 

Este mode .. 1_° econlif.....c.c„ de acordo com SAUTANI, assumiu 

as caracterist .i.cas 	 capitalismo 	de 

rnercado 

anos de governo , os militares tiveram 

como preoci..i.pac° conter o process° inflacionrio para 

preparar a rHetomada do desenvolvimento econ6mico. 

vista 	 o primeiro programa do governo 

- Programa de 	.1v::*!:o Econmica do Governo (PAEG) 

1964- 1966 	rau dispensou rnuiUc 	 Segundo 
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SALGADO DE MO), a preocupaco com a educaO:o foi de 

carV.er quantitativo Yisando a expanso dos tr1.4.5 nfveis de 

alAtora completa 58a andlise do Programa afirmando 

" a t8nica 	do 	PW.!'17.i 	;01 	coloen&A 	no 
aspect() 	econ6mico 	do 	desenvolvimento, 

.7.1Abordinando -se a c,le 1 politica educacional. 
(...)as necessidades educacionais sti.o olhadas 

em funcAo apenas da funcionalidade econ60ica, 

11410)11-Kkre 	Q 	zeu. 	atendimento 	:L.E: 

caracterfsticas do esquema produtik)o do Pais. 

Esta relacgo da edu.caco com o 	desenvolk)imeniA 

ecor6mico vai ficar mais explfcita no sequndo piano do 

govern° militar - Piano Decenal de 1967/1976. 

Para FREITG (8), este 6 o primeiro 	Plano 	a 

intriuzir„ ainda em toda a sua pureza, a conceituaco 

econ8mica de educaco. 

Reproduzimos abaixo um trecho do piano onde estA 

expresa essa 

" 	oducac .:4o brasilera procisa... 	ieyar 
consolidaco da estrutura do capital hurnano 
do pafs para 	acelerar 	o 	process° 	de 

econico.“ (9) 

f.T.e piano lazia previso 	recursos 	humanos 

necessarios para a obtenco de um Produto Intern° Bruto e m 

e a educac .:J.o seria o element° basic° para a formaco 

Para FRElilf4G (1O), 	esse piano nu.rica cheqou a se 



concretizar atray6s de projetos ou proelramas de implantac .4o. 

Entretanto pode -se afirmar we 	ideia de Pduca0i:o comn 

inctrumento para n dPc.AnunlYimPntn econ60ico contida nele 

serviu para embasar os pianos posterioresy como yeremos a 

sequAr” 

Finalizado 	O 	periodo 	inicial 	de 	contenc&D 

em 	consonancia 	com 	a 	politica 	de 

deSenvOlv10ent0 eCOn60iCoy o governo elabora outros pianos 

du5 
	

td 1.!.C.VOQ Qi f:,QtQriQrmQnte, a Ed8ca0o Fisica 

fizeam pare de forma mais efetiva. 

No Programa Estrategico de Desenvolvimento 	(FED) 

1968/1970 a €:]!(11.1.fic..t:o vai ter papel relevante na 	capacitacti:o 

da m:f:1".o..-de-cdDra. De acordo com SALGADO DE SOLID:.:1 (11), 	os 

objetivos a atingir com a educaqAo neste programa so os 

mesmos do Plano Decenal porem a estrategia 6 bem mais 

precisa" 

:::::.pesar do piano decenal 	nao ter 

como rsferiu. FREITAG, 	 rontinuaram 

no 	Programa 	Estrategico 	de 

OoLro 	aspecto 	importante 	a 	destacar 

ao RFD o governo jA vinha tomando algiAmas 

	

a slJa 	 econmica 

E os Acordos NEC/USAID 

• 	 „ 
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Essas 	 segundo SWIANI (12), entraram em 

wnflito com a orientacgo sequida pelas reivindicacijes 

estudantis acabando por desembocar na crise de 1969. 

crise de 196e foi a impulsionadora da decisgo do 

go.)erno em fazer 	a 	reforma 	universit&ria 	rea 1 i2Adn. 

juE,...Unlente para frear as manifestaceJes de descontentamento 

estudantil. 

Hesse conte .xto politico 6 que a Educacflo Fisica, a 

EducaVio Moral e Civica e outras medidas posteriores como 

Decreto-Lei N2 477/69 	(13) 	serk2iram 	como 	elementos 

importantes 
	

dentro 	da 	estrat6gia 
	

govern° 	para 

deswobilizar as massas estudantis. 

idia 	 a populactlo atraves do 

esr.7Di.te r:fo se reLringiu a realidade uni ■)ersitria, foi uma 

constante durante o ,24overno militar principaimente nos anos 

mais diffceis da .ffladura. (14) 

denomina essa estrategia utilizada 

governo Hil.i . !...ar para excluir deliberada e sistematicamente 

ampios 	setores 	da 	p,... ,pulaco 	de 	"autoritarismo 

dai,....ro ,. ......i.f .,....'..' 	%.13). 	Segundo ele 	.:, 	Lei 	H2 	 , :-...1 Lt. ,..?. 

:it?. :H.: f.. a 1.,  ■•::-.... 1. ,::-. ,.. -.:.. 1.1 	a 	' 	'.... 1 .• :: , r" '.':•1:::. , 	de !::.... 	c..! i I ::::' ::. n: -...: 	.::?,:::!: ...3. 1 ..' 73 	3 rri Li t..... 1 (.1 : :. :3 	CI iii'.*:.1: 1.. :: .3. 

'.:::::::: +. 1 ..  :Fi .1...f.''...',;',1 i a ,, 

0 nrtigo 40 	Lei W 5.540s68 foi uma das primeiras 

medidas (16) de natureza politica do soverno em relaq.o 

Edui,:.:.ao Fisica 	cientro da e:::...tratgia 	do 	autoritarismo 

7 



desmobib.zador. 

As Alfneas b, c e d do Artigo 40 desta Lei dizem que: 

AS institui0es de ensino 

a) ... 

b) assegurarao ao corpo discente meios para 	a 

realizaVio 	pro ,3rawiL culturai* 	 civicos e 

de5pOrt iV03 ;! 

c) Fz.tLrffularo as atividades de educacg.o fisica e de 

de spOrt05, para o ci.l.mprimento 	desta 	norma, 

orientaco adequsada e inst.alacOes especiais; (17) 

d) estirm..,..laro as atiyidades ,..:lue yisem a 	formaco 

consdt..,...i.da 	indi:s1.1Ei -1.1:A..... , ei 	.::I 	criac:ao 	de 	uma 

consci6ncia de direitos e deveres do 	cidad4.o 	e 	do 

profissional. 

Esta medida do governo contida na Lei, de atribuir as 

insU':.uic ,ff, es de ensino superior a funcao de assegurar meios 

e esUmuar as aU ,..)if.lades culturais, a r tisti cas, civicas e 

d 	1 	 . ;: i 	f oi  uma medida corn o intuit° de 

.aenco do .,,,,:ludante para outras atiyidades ,:Aue 

relacao com a politica e ao mesmo tempo, de uma 

forma Jissimulada, de,enYrilYer uma 	 naGional nos 

moldes propostos pela ditadura- Esta Ultima 	promooida 

pr:.ncipalmente peJ.a Educacao Moral e Civica clue no ensino 

assisi:Jrcia 	a 	denominacao Estudos de Problemas 

Brasileiros. 



CUNHA se refere ao assunto da sequinte formm 

0 	Ce...:irmuciente 	[ON 	 orientaco 

cons .?.ryadora da educacti:o moral e cfyica, a 

ditadura enfatizou tamb6m a educacgo ffsica, 

k dull; 	 fcrmvam 'Am Par 

coerentemente conservador no Estado Novo e 

foram retomadas ap65 o clolpe de 1964. 

P ideia-forca da enfase na educaco 

ffsca era a seguinter, o estudante, cansado e 

enquadrado nas regras de um esporte, 

teria disposicao para entrar na 

Esta id6ia era, alias, adaptada de outra que 

os militares desenvolveram para os recrutas e 

os alunos das escolas militares." (18) 

A analise do context° politico, social e econ8mico 

que realizamos ate agora permite cc4...., re.:ender as de 

natureza politica, dentro da estrategia do autoritarismo 

que levaram a inciusao da Educacao Fisica na 

legislaco referente ao ensino superior. 

Ent..reta.nto„ essa incluSao se refere mais a Educac,Ao 

Fisica a nlYel de Pratica Desportiva (19) do que de formacao 

profissional„ Uejamos ent .f.fo  como iESO se deu a nivelde 

formaco 

Lei 	 como medida de adaptaco 	ordem 

orQem econ8mica cumprir a curto prazo a 

as manife.iisi...a. 	 desta 

forma, o intuiLo de restabelecer a ordem social para com 

isso permitir a um prazo mais :iongo as condice'ie ,: do 

reproduc -4o da ordem econ8mica, 

:-ortanto.- dentro desta Lei 	formacAo profissional 

humanos para o era um proces.:::o de capacitacao de rerrse -. 



desenvolvimento ec0n8mico do pals nos moides capitalistas 

adotados polo governo. Conyem lembrar que esta 	ideia 

constitufa a ineta principal da educacAo no Plano Estrat6clicc ,  

de Desenvolvimento de 1968/1970. 

Para entender como isto ocorreu a nivel de curriculo 

das escolas de EducavIo Ffsica iemos que verificar qua} a 

refaco da Educacao Ffsica e 	dos 	desportos 	com O 

c 	rii:::irra ;:::: eta rela0o PPADO DI; 

SILI)EIRA nos dj..:L o seguinte: 

" se por um lad° o desenvolyj.mento e a 
Jiyulgacgo desportivos, dependem diretamente 

da economia, 6 ffierfOS verdade que o 

desporto tambem dor:U11:0.d para a evoluc .S.o 

...acon;::.., mica dos povos, porque: 
- Contribui 	para 	o 	aperfeicoamento 
l'fsico-orgnico de seu praticante. 

- Aumenta sua resistncia As 	 e 

df,..sposicflo para o 
- Funciona como elemento recuperador da EalAde 

e mesmo 
- 

- Fornece distraco sadia a grande nUmero de 

pessoas. 
- (...) 

incentiva e mantem uma poderosa 	rede 

	

de 	 .ilasportivas, 

	

o 	 dentro da 
engenharia de 

- Jncertiva a 	 do turismo. 

:! ..ncenlAya e promove a maj.or circulaco de 
mercadorias." (20) 

anali:Fe das relac6es entre Educac.:Ko Ffsica, esporte 

econ6mico apresentadas acima mulLo se 

aproxima da 	 do 	 que era a 

seDu .:. 1 .-ItE 	a popi!.....i,cao com melnor 	 ffsica 

	

h umana de 	ma ior 	qua lidade IT, 	!I :E! nc .. , 1".  

..•!e 	 aumentando com i.zso a produco de bens e 
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seriAcos e provocando menor investimento em assisUmcia 

medica e preYid0Incia social. 

Para 	cumprir 	as 	funOes 	de 	aperfeicoamento 

aumentar a 	para o trabalho e a 

doencas com a finalidade de aumentar a 

produM era necef 

tiQesse umn. forulao adewada na area bic16gica. 

Da mesma forma., para incentivar a rede industrial de 

confeLYjes dt,:spQrtivas e do toxismo e possibilitar 	a 

distraco de grande nUmero de pessoas 	atividades que 

lidavam com um grande contingente da populactio, era 

necessario que o professor tivesse uma capacitacAo na area 

tecnico -profisional que permitisse desenvolver no aluno o 

gosto por diferentes atividades ffsicas (principaimente 

pelos desportos), fosse como assistente ou praticante. 

Isso de preferencia num ambiente onde a imagem do 

professor fosse um model° a ser copiado, explorando ao 

maximo a associaco Educa,,J:j:o Ffsica-Esporte com beleza 

e sucesso. Desta forma, professor de Educac:',ilo 

Fisica deveria adqu:.rir na sua formaco 	uma 	t6cnica 

deportii)a apu.-ada e um condicionamento fisico aprimorado. 

Alem desses dois aspectos econmicos, havia 	os 

aspectos politicos. :::' au.la 	 Fisica era um espaco 

de disciplina 	de V ,.....?. rffi . ::.;. c .:,1 ,..... , 	e 	 de 	atleta..:H: 	que 

1... ,. ....,Lde...., 	bom 	(1 ,2sempenho 	em 	competicoes 

iril...r . r . L:..:.'.i.c. , i - a .j.......*, 	pr:....:o , ... , er a imagem 	do 	pais 	e 	legitimar 	o 

'',1Q we O prQfe5sor de Educacflo Ff5ica 



regime politico insi.amrado. 

Ha analise cme SOUZA LOPES realiza sobre a Ed 

Fisica, ela diz que:: 

" A prdtica da Edacacao Fisica no Brasil 6 

permitida 	pela 	ideologia 	da 	ordem 

estabelecida 	e 	praticada 	segundo 	uma 

pedagogia 	autorittia. 	A 	formac4o 	de 

profissionais dessa area nas Escolas 	de 

EdtAcaqAo FL,,jk_d.„ leva 	aprendizaqem 	de 

que uisam a eficincia da atilAdade 
ffsicap recreatiYa e desportiYa e a fw-roaco 

de 	atitudes 	 irrestrita, 

passividade e su.bmisso. Essas 
mesmas atitudes conse ,:qiientemente, 

jesenvolvidas entre os alunos nas escolas 

entre atletas nos capos esportiyos. 
A import:Incia da pratica da Educaca:o Fisica 

6 justificada quase sempre como promoctio da 
saUde da populaco. (...) Entre os 

trabalhadores, 	ela 	possibilita 

adestramentoe a manutenco da forca de 
trabalho para que os mesmos resistam a fadiga 

e mecani .zaVlo do trabalho alienado, 

tornando os mais prAotivos." 

Feita esta arnfilise podemos entender porque o Conselho 

Federal de EdIACa.ri.. C. 1 , cumprindo determj.naco do Artigo 26 da 

Lei 5.540zen e baS, ...... , ado no Parecer 094/69 de'/ 

rld 

• r::La;a 	 de Edu ,::aco Fisica. 

d 	 isarmos (7! curricul o 

das dc= escolas de Educaqgo Fisica em funcionamento no Rio 

Grande do Sul em 1975(27) 

Nestes curriculos a .Area t6.cnicc...-profissional (yer 

Tabela 	apresenta em todas as escolas o maior nUmero de 



disciplinas e a carcla horaria mais elevada corn uma media de 

11 	horas-aula. 

TADELA II - Carga horLria das disciolinas tecnico-profissio- 
nais que 1ntegravam o curriculo das escolas de Educagao 	Fi- 
sica no Estado do Rio Grande do Sul en 1975. 

Escola 
Disc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 

Atletismo 120 180 150 180 120 130 285 120 240 180 175,5 

Dascuete 60 90 150 60 12C 90 135 90 51 75 92,1 

Esgrima - - - - - - - 30 :3,0 

Futebol 90 60 90 90 120 45 90 120 51 135 89,1 

Ginistica 270 255 360 360 240 320 285 285 210 250 283,5 

Handebol 60 90 120 60 90 90 30 51 30 62,1 

Jude 90 30 - - - 45 - 60 51 30 36,6 

Natagao 120 150 150 120 120 120 90 120 135 150 127,5 

Pecreacio 60 60 90 90 60 60 60 60 60 75 67,5 

Remo - - - - - - - - ?o 1.3,0 

Ritmica 150 120 60 120 105 135 135 120 60 180 118,5 

Timis 45 60 - - - - - - 51 30 18,6 

Voleibol 60 90 150 60 120 90 135 60 51 105 92,1 

Arbitragers - - - - - - 150 15,0 

TOTAL 1125 1185 1320 1140 1005 1175 1305 1065 1161 1300 1178,1 

	

1st° 	representa 	<yer 	Tabela 	III) 	51-9% 	da 

	

carga hory 	de currfculo dos cu.rsos. 

TADELA III 	- Percentual da carga horaria por area das 	dez 
colas de Cducagio Fisica do Estado do Rio Grande do Sul cm 

es- 
1975. 

Escolas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ;: 
Areas 

Tee. 	Prof. 44.6 57.2 52.1 59.4 52.3 53.8 56.5 50.0 41.3 56.7 51.9 

Humanistica 6.5 5.8 3.6 3.1 6.3 6.2 6.5 7.7 4.3 6.6 5.6 

Did. 	Ped. 18.5 23.0 22.5 21.9 26.1 11.2 14.9 13.3 25.9 15.7 20.1 

ZiolOgica 25.0 13.0 18.9 15.6 13.3 24.7 22.1 18.3 28.5 17.0 20.1 

Complemcntar 5.4 2.9 4.1 5.6 3.9 2.2 

TOTAL 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 

V 
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Em seQundo aparecem as areas bioloqica ciabi ,da P.) ) e 

didVico-pedagogica (Tab ► la V) cnm uma media th2 4f.T. 7J , C,  

55,!? respectik)amente, o representa 20,1% da carga 

horria dos'curriculos. 

TADELA IV - Carga hcwaria das disciplinas biolOgicas que in-
tegravan o curriculo das escolas de Educagio Fisica no Estado 

doRio Grande do Sul em 1975. 

Cscola 

Disc. 

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 

Anatomia 90 45 45 45 45 90 120 90 152 90 61,2 

Biologia 45 30 60 60 30 45 45 30 152 30 52,7 

Eiometria 60 30 45 30 30 60 60 30 60 30 43,5 

Cinesiologia 90 45 60 60 45 60 60 60 60 60 60,0 

Fisiologia 90 30 60 45 30 60 120 60 152 90 73,7 

Higiene 60 30 60 30 30 45 60 45 45 30 43,5 

Socorros 60 30 60 30 45 30 45 45 30 30 .40,5 

Trein.Desport. 105 30 90 - - 60 - - 150 30 46,5 

Massagem - - - - 60 - - - 6,0 

Nutrigdo 30 - - - - 30 - 30 - 9,0 

TOTAL 630 270 480 300 255 540 510 390 001 390 455,6 

TABELA V - Carga horiria das disciplinas didatica-pedagOgi-
cas que integravam o curriculo das escolas de Educagao Fisi-
ca no Estado do Rio Grande do Sul em 1975. 

Escola 
Disc. 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 

Did&tica 120 120 120 120 135 20 90 120 135 90 107,0 

Estrutura 45 60 90 60 30 45 60 9-0 60 60 60,0 

Pritt.Ensino 150 240 240 120 300 120 60 60 473 120 100,3 

. 
Ed.Vis.Antrop. 90 - - - - 45 60 - - 19,5 

Psico. 	Edu. 60 75 120 120 75 60 90 60 60 90 01,0 

TOTAL 465 495 570 420 540 245 345 390 728 360 455,0 

Educagdo VisAo AntropolOgica 



Opesar destas du.as areas apresentarem a mesma media 

de carga horari.a„ a area biol6gica apresenta uma quantidade 

maior de disciplinas e, se analisarmos individualmente 	as 

escolas, veremos que o provavel motivo Para a 	Area 

didatico-pedagagica possuir a mesma media da area biol&ilica 

Q fatQ de d8a5 	 apreentarem uffla elevada 	car9a 

horaria na disciplina de Prltica de Ensino. 

Das quaCro areas, a humanfstira (yer TabPla 

que apresenta menor carga 	 corn uma media de 127,5 

, horas-al..1.1a, 	sL j a, 5,6% do totll de horas dos curricular., 

sendo clue aproxiadamente a metade desta carqa horaria se 

deve a disciplina de EPB.(24) 

TABELA VI- Carga horAria das disciplinas humanisticas que in- 
gravam o curriculo das escolas de Educagio Fisica no Estado 
do nio Grande do Sul em 1975. 

Escola 
Disc. 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 

EPB 45 60 60 60 60 60 60 60 GO 60 58,5 

Evolu;'io EFI 60 GO - - 60 30 90 45 60 30 43,5 

Sociologia 	' 60 - 30 - - 45 - 60 - 60 '25,5 

TOTAL 165 120 90 60 _120 135 150 165 120 150 127,5 

que a maioria dos 

..:.rofessores parUcipantes da pesquisa formaram-se a partir 

de 1973 (yer Tabela dentro da ideia do 

currfulo minfri!o insUtuldo desde 19E9 (25), os resultados 

apresentados no infdio deste 

bastante C:PErEi!nt.e. 

capftulo forma um 	quadro 

V 
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Tabela 	- Freq1Ancia de formaturac. pnr ano dos 

ptufors 	 que participaram da pesquisa. 

<26) 

ANO 
	

FREQUgHCIA 

FONATURA 

1950 - 1965 	 15 

190; - 197 ) 	 4".3 

1973 - 1987 	 208 

Has observaceJes de aulas que realizamos podemos 

corIstatar este fatc .... A maioria dos professores preocupa-se 

em desenvolver apenas os aspectos biolOgicos e reproduzir 

modelos esportivos, sem levar em consideracfio os aspectos 

afeti..)os, cognitivos e sociais que envol...)em ato 

A esse respeito apresentamos abaixo alguns trechos 

de ob.z,i:erk..,a(itie.F.!s de aulas clue consideramos significati.Ds .4 

1:1:11::::!::::E:RI.. 1 1:::!E:1::10 	.1. 

"Cih.„ vai ter treinu 
para.! Treino?" 
Prof.: "Uma coluna aqui por favor. Tres 
yoltfnhas la em cima." 
Alunor. "Quantas?" 

Em virtude do calor Eu diminuf 

oesERIJAc...,:4o 

Prof„:: "Eu disse frente para a praca, 	nt:o 
sabe o que 6 frente para a praca?" 

"E n:!fo 6 isso que fau 
"Htlo, 	 frente 	para 	a 	praca 

entendeu agora?" 
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Outro al8no2 "Asclim 6." 
Prof.: "Parada qurias, paradas° 	 fazer 

isso aqui 6" 
Aluno: "Ai psora, caminhando!" 

Prof.: 	"Lb, 	-I • - 4 r6s... 	Atc.ineo, 
caminhando, direita eu falei, 56 direita" 
Aluno: "Psora, incomodando aqui psora" 
Outro alunog "t mentira" 

Prof.g "Npido 	cfrculo FAra que a ta 
serie na:o sabe fazer circulo? Um passo atras. 

Saltitando no 	luclar 	as 	pnrnas 	unidas 
saltitando no luqar. Sem botar o p6, sem 

botar o pe." 

Aluno: "6 2eli, faz. Leomirdo, :ell, 	Zen. 

n .g.o ta fazendo 

"Ta, deixa que eu cuido". 

	

0 rhwift tr0cho d0 uma aula de volcibrA 	w04 

escola estadual de 12 Grau e o segundo de uma aula de 

ginastica de 52: serie de uma escola estadual de 12 Grau 

Incompleto. Como podemos yer, a postura pedagóqica assumida 

pelos professores carece de uma fundamentac:qo na area 

didatico-pedaqogica e humanistica- 

Poderfamos enquadrar a postura pedaqoqica deste 

profes sores numa if..ndgi!!nria descontextualizada, ou seja, uma 

te.:::ndencia a e: -icrar a Educacqo Fisica como um fim em si 

mema. A Onfase es1 .4. 60 apecto anatmicc , -fisio169 

p'ofesso.es tendem a perceher a Educaco Fisica desYinculada 

da aIJ.a realidade social geradora ,  acreditar:1 que ela seja uma 

at interesses politicos, 

 

e 

PRW::HT se refere a e3ta postura pedag6 ,zlica 	da 

seg~iot~ forma: 

'Entre os 	 da Fducaco Fisica no 
existem diferentes ent.endime.!ntos do 

pa pel da E.du ca o Fisi ca escolar. Pod e r amos 

• 



dizer que um grande grupo pensa e age de 

acordo com uma visfio biol6qica a partir da 
qual o papel da FducariAo Fisica seria 

melhorar a aptido 'Fisica dos indiofduos, com 
D que estaria authmaticamente, contribuindo 

para o desenvolvimento social, uma vez que os 

indivfduos estariam mais aptos a atuar na 

.z.ociedade e pori"anto, 	 tamb4m mais 
Uteis a ela." (27) 

corqu&lcias ponticas desta postura que podemo .5 

consi.derar como fu.nci.onaiista, 
	 i0t.r0d87ir CI 

ind'Avfc.'uo 	sc(..:Aedade„ 6 que 	 essa posicqo levam A 

cia ordem esta beleci d a,  

rela~~es de c, xploacao capitalista. 

Uma outra postura pedagogic:a que pudemos identificar 

atravgi-,1 das ribserva0es pude ser enquadrada numa tendencia 

reprod1.HAtal: 

OBSERWICO 

Professor:: "Porque o coleqio Fla° da nada pro 
cara, ne. Infelizmente o cara pensa assim, 

ne, clue o colegio nao vai dar nada. E na 

realidade, no final da histOria nao vai da 
nada mesmo. Porque nao adianta cara. Talvez 

um, dois, trit:!s consiga Chegar em cima, ne. 
has a elite 6 que vai ter acesso. Eles nao 

sao elite. No fundo um dia eles vao ser 

consu.mithx ,  0 Brasil se continuar nesse 

esquema nao vai ter mudanca nunca, ne tche. 

Esse depo:i.mento foi feito de forma espontanea pelo 

professor de uma escola municipal de 12 grau de periferia. 

Consideramos a poslcao desse professor como uma posicao 

reprodutivista porque embora o mesmo consiga perceber que 

educacao 6 um fator de marginalizacao e e inserida 

dentro de um quadre polftico -social mals abrangente, nao 



percebe su.a pratica pedagOgica como capaz de al.ofiliar na 

trasformaco desta realidade. 

E5ta concepOo partQ d O  princ1piQ de we a EducaVio 

Fisica formou-se a partir de uma realidade social 	pronta 

rocta rorodirlir 	forvWfoo H Ldu,cdrih 
	

1.1:1 
1111 

percebida como um aparelho ideolOgico do estado reprodiAtor 

legitimador da exploraco capitalista. Acredita 	os 

daWl.flar! 	atri.o6 da rflP.diao do Ec.tadoy utilizam a 

Edi.).caco Fisica para transmitir a ideoloqia blArquesa. 

Embora essa tend4:!:ncia tenha aspectos importantes como 

c.owreender a Edacac .S.o Fisica como parte da totalidade 

social e destacar o seu carAter de clasae, demonstrando que 

a Edu.caco Fisica serve mo.ito mais as classes dominantes do 

Huminada'Ei., n .Y.J .. o 6 capaz de demonstrar 	como a 

Ffsica pode atuar como elemento de transformacflo 

leva a uma 	 parcial da EducaciAo 

Fisica e pode 	 tambem a uma posic!..ii:o de imobilismo e 

estrutura social. O professord 

se assume como ser capaz de transformar 

pudemoa 	identificar 

outras 	 emhora nae 	tenham 	aparecido 	na 

das aulas y  podem auxiliar na compreenso 

1,1 	1 :..; 	 ;:• 	 1"! ,:D i nicio desse cap1tulo. 

OALTLR 	 por exemplo, refere se a forma de 



pensar e a9ir de um grupo de profissionais de Educactin 

Ffsica da Le?uinte formw,', 

"Esta... 	 clue 	denominamos 

"bio-psicologica" reconht!ce como papel da 

Educaco Fisica a melhoria da aptid:go 

0 feenvolvimento intelectiAal e a man8ter6lo 
do 	equilibrio 	afetivo 	ou 	emocional; 

uma abordagem sistmica, diria -se 

we a EducavIo Ffsica atua sobre os dominios 

piccocitor/ co%;:mitivo e afetivon" (28) 

Esta yiso apresentada por CRACHT 	 como o 

proprio autor enfatiza em outra parte do texto, uma 

puramente biolOgica da Educacgo Fisica, acrescentando novos 

elementos como os dominios psicomotor, cognitivo e afetivo. 

Entnnt.anto, essa %)islY.o tambem se situa, assim como a da 

observac:go n2 I, numa thricM!!ncia descontextualizada pois w4o 

6omfnios com os aspectos politicos, socials 

e eccimicos. 

Pode -se concluir desta andlise clue 	a 	formac:go 

profisslonal dos professores de Educacfgo Fisica conduz 

tend 	').F.;: 	uma descontextualizad a  

~tual~z ada reprod 	 do 1' 5. ill i 

diferentes, biologlco 	e 	outro 

se enquadra dentro de 

funcionalista pois visa preparar o  individuo 

para desempenhar seu papel na produco e no consumo mantendo 

necess~ri as para desenyolvimento do 

model° econ8mico adotdda a partir de 1964 e se mant4:m que 



1 

A visf:i:o contextualizada 	reprodutivista 	e 	mais 

recente;! deu 	se pela aproximacAo da EducaglIo Ffsica 

educae.r.g.o ocorrida nos Uitimos anos 	e, 	embora 	tenha 

representado um avanco na compreenso das funOes polfticas 

e 	 da. EducacAo FfsiCa y 	 e[.;:!u i nstrumentos para 

a ::u.paraiV10 	 da posl:Alra funcionalista adotada pela 

" 	 :"! 	 !..1 . 	 2.: 

Fort...ani...o... se Yoltarmos aos dados obtidos atrav6s da 

es ,. ala de opiniao poderemos entender porque apenas 49,.1% 

consideraram a sua fc.irmacao adequada, ja que a mesma 

baseia -se fundamentalmente na area t6crlico-profissiona1 e 

la.do 

humani.:::.i.icos necessaries A .co ,opreenstio global 	da 	acao 

principalmente gu:ando se trata de Educ -a ,VTo 

Ffsica a nf. ,.. , e1 

foraece o.s 	rxinteudos 

e 	permit 	 compreensao 	da 

pr6b1:::::roAtica motora, afetiva, cognitiya e social da crianca. 

area hunanistica fernece os conteUdos necessarios 

par .a a 	cempr.:! ,..i:!nsao das 	func,:Cies politicas e sociais 	da 

Desta forma, dentro da polftica adotada pelo governo 

partir de 1964 no sentido de utilizar a 	forma(iAo 



profissional Como um instrumento para a preparacflo de 

recursos humanc, s para o dr., nyimento econmico uu 

o.e! dados da pesuisa se mostram bastante coerentes. 

A sequnda analise que realizamos esta relacionada 

05 a5p 	05 fL5 1,110. 1.3 O reult:ado 	 a.e9uintes 

yerifl.cou-se diferenca significatia entre 	as 

respostas dos professores das escolas particulares de. 12 e 

2!7: graus Erfl reac .4.o aos professores das escolas plAblicas. Os 

escolas particuiares consideraram 	suas 

estrl.!..turais ma's adequadas do que os das escolas 

ptAblicas. 

- no ensino superior a situ.aco se ilwerte.u..,: os 

professores da, 	 ron...:ideraram suas condicOes 

esturais mais ;ole;:quadas clue 	profeore:::. 

particulares. 

Para coc(Ipreenderfrios esses aspectos 6 

conflito entre o ensino 

par!-.ir 	 analisar 	a 

do 	ens .j..n,..7. , 	adotada 	pelo 	gok)erno 

;;:.; 	, 

O C. ,-. -. , PF.HD entre (7. ,  ensino privado e o enslno 	publico 

S •• 	 r l 	1889 

;1.n 	 6;:fr%tre 	 e a 	.f.gr(,.;;..7.a.„ 	e 

• 11 	••:s. 	 t. I"' 	 ■- ■ 	 :‘• 	 r;;";: 

a 1889 a igreja Catolica estak.Ja ligada 

com 

o 
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monarquia e a direvilo do o ensino estava inteiramente na5 

mg,o da Igreja. (29) 

0 covKno rf:publicano ado 4 l!1 uma postura de promover o 

• • ensino • • 	 i atitude consta, nclusivP„ no Panigrafo 

1 
t!,:/2 do Arilgo 72 da Constituicao de 1891 que dizia: 

• 

leiqo o ensino mInist.rado nos estabelecimentos p6b1icos." 

Entretu top de acordo com WRY: 

"Hem a separar..:Ao Igreja/E....71. ado implicou 	na 
7»;, f 	1-4j. f.*. ■ 	d 0 	tad 0 	na 

( . onsi..ituico de uma rede p6blica de ensino. 
Ao contrrio„ na pratica„ o ensino privado 

sob a hegemonia catOlica 6 um ensino e1itista 

que se implanta corn° um desafogo de uma 

obrigadao p6blica rcao realizada." (30) 

Desta forma, apesar do rompimento Igreja/Estado, o 

ens ino 	 nao se caracterizou como uma ameaca ao ensino 

privado defendido, pricipalmente pela Igreja, ate os anos 

26. 

A partir dos anos 20 6 que esse conflito (omega a se 

:1.n 
	

nete perfodo fc.6. 	criada 
	

Associadao 

1. 1 . 	 (1. 1.: 1•1: 1: 11 : ,•1 1) que se caracterizou 

G 	 de d .i.scussao sobre a educadao brasfleira 

.1.cidade da escola pUblica.„ 	postura esta 

com os interesses da Igreja Baj.OlAca. 

ci6EE se reere a este fato da seguinte forma: 

cresciento do pensameto moderno em favor 

gratuita e laica , desperta 
a readao cat6iica que , em oposidao a ABE, 

Confederadao CatOlica de Educadao 
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(CCE) em 	 (31) 

Porem o conflito se tornou realmente acirrado no 

debate em torno da elaboraco da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educaco Nacional. Na analise que 	 realiza do 

contexto politico do siArgimento 	 ele assim se 

e'xpressa 

"6 a partir do final de 1956 	que 	os 

defensores da iniciativa privada em Materia 
de edtAca0:o, a testa a igreja Catolica, se 
mostram 	decididQs 	a 	fazer 	Yale[ 
heg ,:::.! mcinicamente os seus interesses no text° 
da futura Lei de Diretrizes e Bases da 
Educav4.o Nacional. (...) Desencadeia se, 

o conflito entre a escola plAblica e a 

escola particular que ira polarizar a opinig.o 
pd.blica no pais ate 1961." (32) 

0 grupo privatista acusava os defensore-7 da escola 

	

cflmunistas 	enquanto tal, 

peLtendentes•aos partidos radicais„ extremistas de escluerda. 

E foi esss mesmo grupo clue, a partir de 64, encontrou 

um campo 	 para por em pratica as suas 

o golpe de 1964, subiram ao poder 
defensores do priyat -ismo na 

aqueles que dsfendiam a desmontagem ou, pelo 
a desaceleraco do crescimento da rede 

pUblica de ensino. Em compensaqAct, as yerbas 
pUblicas destinadas ao ensino deyeriam ser 
'! ...r -arcisz..feridas as escolas particulares que, 
:2ntgo, se endarregariam da esccia'rizaco das 
criancas e dos.joyens. So onde a iniciativa 

tivesse interesse em abrir 
6 que a 	escola 	p6blica 	seria 

repercutzu 
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Fisica [ON um crescimento no ntImero de estabelecimentos de 

ensino superior particulares principaimente de 1960 a 1971. 

Este crecimento pode ser constatado na an .)ilise dos 

dado 	aprose:niados 	ri0 	bicir..(3stico 	de 	rducavk 

Ffsica/Desportos no Prasil. 

Para o ensino superior o diagnostico apresentou ez 

escolas de EducacAo Ffsica em funcionamento em 1964 (35). — 

sete e tr&z particulares, o que representava em 

termos percentuais 70% e 30%, respectiamente. 

Em 1971 a situaco era a seguinte:; 51 escolas em 

funcionamento ou em fase de or ,Danizaclo - 17 p0.blicas 

(7:::::3„3!..,;) e 34 particulares O66„7:!0 sendo que das 41 ezcolas 

cr iadas de 1968 a 1971, eram particulares. 

.:,mportante destacar ainda, que das 17 escolas pUblicas em 

funcionamento en; 1971 apenas 3 (5..9%) eram federais. 

No Rjo Grande do Sul, de 1940 a 1969 hayia apenas a 

Escola de Educav4o Ffsica da Universidade Federal do 	Rio 

Grande do So. 	 De 1970 a 19771 esse niAmero auffientou para 

dez escolus, 

 

I. 	federais e sete paticJiares. 

	

E nt re taoLo esse crescimento continuou 	de 	fo rma  

Diag ndstico  

de*cnstraram
estabelecimentos  

instalaceJes 

pOr 	 despo rtivas  

de 	natureza 	diyersa. 	Segundo 	o 
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diaCInoS t i CO 

as 	eacolas 	em 	orqanizaco 	por 

iniciativa eatadual e federal constroem suas 

prOprias instalac6es em graus variados de 

lmporncia dando marqem a diferenciacejes de 

monta nos investimentos unit;drioc:, fato 

dolorgtir7IF 	 ana. 

improvizac:!lo sequida por particulares e pelas 

manicipalidades, na organizacg.o de 	novos 

estabelecimentos o 	 SE 	somaria 	as 

peculiaridadez: 	 quanto ;;;J baixa 
walidade do en....ino." 

C:omo pojemos perceDer 	0 	e.;overno, meamo 	tend° 

o ensino p0.blico apre.4,entava melhor 

quaiidade de ensino que as inatituic6ea particulares„ 

continuou sua polftica de estfmulo a lniciativa privada. 

FTI....o.is! „ havia 	em 1984 DO 

94 eacola::::. de Educacao Ffalca em fin -lcionamentog 	39 

pablicas e 53 priva.das. 

No Rio Grande do Sul, em 1986 a aitaagfao era a 

aegainteg 13 eacelas de Edacacao Ffsica, sendo 3 federais 

10 partzcolares. Das 1145 vagas oferecidas em 1986 apenas 

25% eram em inaUtalcOes pJblicaa. Cate salientar ainda qUe 

F~r t i cular  de 	 431 

	

7i , ....J. , -....... 	::::. 	.,.::. 	....:: rio 	anterior, 	37.....] A . 	r..........::::: . 1 .  ::::, 	1 ; .:::::: .!.. it. ii..i. e:,::!I. , ::: , 	no:,..::: 

se. ,  :::'. 	: -: I :... 	o 	pylmeirGa 	aft:is 	le 	existe.ncia 	formou 

	

i 	 na.mero 	de::: 	1 .....,,..":: . ,t1:::::::::::ronal:s 	,..:11.1 , :::: 	....ii. 

1.1H:i . .,. ■:::1" 	dad ,...! 	1:::: ,, , ,..i ,,:: . 	-. 1. 	do 	1:::::!,.::t 	 ( 1,(..: 	 nos 	altimos 

na 	 Pr.ofeasoFes dos 

se enccntravam as principals 
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razeies para a melhor qu.alidade de ensino erit instituiceies 

verificou-se que estas estavam relacionadas com 0 

material didtico, n6mero de alunos por turma, sal7drio, 

local para a realizaco das aulas e carga horria de 

	

trabalho <ver nas Tabelas 16 e 17 os itens n2 1, 4, f;, 	4. e 

Isso esta de acordo [ON D arqumento apresentado por 

CUNHA. S@gundo c!lo 

.nu o clue explica o custo medio mais baixo 

de muitas escolas privadas 6 o nivel de 
ensino sacrificado 	e 	a 	exploravio 	do 
professor. Salas super lotadas, wisAncia de 

recursos didAticos que nlo o quadro-neqro e 

9:17, paqamento dos professores abaixo do que 
6 registrado 	na 	Larteira 	profissional, 
djspensa nas ferias..." (40) 

Porta.nt.o, pode-se concluir clue naquelas instituif6es 

particulares que n:go apresentam as onndic6es estruturais 

necess76.rias para um bom desenvolvimento academico isto se 

deve fundametalmenth ao seu interesse lucrativo. 

Ern 	 ao 11:?. e 22 graus a situago se mostra 

particulars apresentam 	melhores 

est ruturais as escolas par t i cul a res  

nil 	 Elf; 	rela 	o 74 .  material 

p7:H -a cursos , informes med?..cas sobre os 

alunos apresentarn prf::]! ..... requisitos para CI 

aulas , literatura existente no local de 

tn;balho, local e nUmero de professores -  para a realizar,Ao 
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das atMdades relacionadas com a EducaO:o Ffsica (ver 0a5 

Tabelas 11, 12 e 13 os itens n2 1, 3, 5, 6, 8, 21, 22 e 25). 

Este aspecto elitizante do ensino 	leva 	um 

distanciau;ento das camadas 	populares 	(10 	conhecimento 

produzldo socialmente. A apropriacAo deste conhecimento 

lAteis os 	luta polfticas e 	6 KN dns elementos 

Ni.sicos Para a manutencalo da estrutura 

Dasta forma a privatiza0:o do ensino serve tamb4m 

COMQ elemento de marginalizacao social ja que melhorPs 

estruturais permitem um melhor niyel de 

Na Educacfio Fisica a politica de elitizacqo assumiu 

csuJAa... fnrmns. Se fizermos uma 	 da leqislactio 

atual so b j Educaco Fisica no Drail k.)eremos que ela 

fundamenta -se no Decreto -Lei N2 69.450, de 12 de marco de 

1971 (esta Lei regulamenta o Artigo 22 da Lei 4.024/61 e a 

Alinea c do Arti ,jo 40 da Lei H2 5.540s68) (41); na Lei N2 

6.251, de G de outubro de 1975 (institui normas gerais sobre 

os dEspoi- tOs); no IDecreto H2 80.228, de 25 de agosto de 1977 

j H2 6.251/75) (42) e nas trs leis Basicas 

da 	 brs -i1eirag Lei H2 4.024/61 (Leis de Diretrizes 

Nacional), Lei H2 5.540/68 	 da 

Reforma 	 e Lei H2 5.692./71 	de Di re.t.r izes 

duas origens distintasg uma 

!.1 .H 1 	 outra 	ao 	sistema 
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difrenciacgo tem sua origem no Estado Novo. Ate 

1941 a legico aobre Educa0o Fisica 	e 	Desportos 

restringia—s 	ralidad ce2olar. 	partir dcal..ta data, 	com 

CrifV:k dO CQ110hc.1 	 1-)12pcIrto:;=:. 	E5t5A1  

passou a intervir tamb6ro em outros espacos desportivos: 

. 	 ligas e federaes. 

[Om o desewoMmento esportivo ocorrido a partir da 

criac .:40 do CND essa legisla0:o acabou provocando 	uma 

dicotomizacAo entre a Educae..,.Ao Fisica escolar e o desporto 

competitivo o que era natural que os seus objetivos e ram 

completamente diferentes. 

EsSa dicotomia foi constatada quando da elaborac:rio do 

Diagnstico da Educacf:f.o 

"f) Educav4o Fisica e os Desportos foram 
dicotomizados 	 juridicamente 	• 	pela 
f.::Idrkinistraco 	. 	rO.blica 
principainte para solucionar problemas de 
ordem politica relatiYos 	eprica do DL 3.199, 
i.e., 	1941, 	tendo 	sido 	diluidos 
progressiyamente os objetiyos genericos do 
setor obseryado do 	aspecto 	integral 	e 

. F . !: siscirlal." 	(44) 

Esta dicotomia entraYa em cobflito com a politica do 

ie util.,7al... a Educaco Fisica escolar como um espaco 

de preparacc...: para as equipes de:Fporti ,..Jas racionaj.s e para a 

melhoria da tfslca que, (oi .no vimos anteriormeote y  

a slAa polfti.ca de desenk)olyiffiento 

	

IJAYla descontinuidada aritre 	a 

e c esporte (1,2 
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Um dos objetivo da Lei H2 6.251/75 era promover a 

inteqraO:o entre estas areas. Da Politica Nacional de 

Educacao Fisica e Desportos elaborado em consowIncia corn 

f.7.!:=.'47..d. lei retiramos o seguinte trecho que expressa esse ponto 

de vista governamentan 

"A opco da presente polftica e dinamizar no 
Pais a educavk ffsica estudantil, o desporto 

de maffa e o defporto de alto nfvelk A 
escolha destas pioridades• justifica -se pelo 

objetivo qeral da melhoria de aptid ..4o ffsica 
da p0piAla0o T  cpe aQ tcirmar'i Yi4YQ1 91.1,andc ,  
tres areas convergirem adequadamente. 

Cumpre, no Pntanto, dar realce aos riscos 

de desarticulaVlo entre estas prioridades. A 
major distorcIlo institucional identificada no 
setor tem sido a dicotomia entre a educac:!Io 
flsica e o desporto. 	 Entende -se a 
educacti.o fisica escolar como causa e 
desporto de alto nfvel como efeito, tendo o 
desporto de massa como intermediario. Nestas 
circk.!.nstancias, o ideal de relacionamento 
entre os tres elementos e o de possibilitar o 
crescimento proqressivo da escala 	e 	da 
qualidade das atividades ffsicas, orqanizadas 
de acordo com as potencialidades do Pais." 
(45) 

Portanto, para o perfeito funcionamento da estrutura 

esportiva clur ,  podesse efetivar a polftica do governo, era 

necessario uma integracao entre .assas tres 

poderf:os constatar na 

sentido corffpeitivo clue ela atribui ao 

O 	 no seu f)rtigo 22, considera 

d esporto como 	 atividade "predominante4;ente ffsica, com 

exerciiada 	segti.ndo 	re9ras 

destacar 	 yiso do desporto, 



embora possa servir para esporte profissiona1, 

adequada quando se trata de esporte escolar. Entretanto, 

esse Decreto abrangia tamb6o, atraves de seu Capftulo III, a 

realidade escolar. Na realidade esse Decreto regulamentava a 

Lei H2 6.251/75 e portanto estaia imbufdo da mesma ideia de 

integracAo entre o esporte escolar e o esporte competitivo 

que 'Amos acima. 

A comp4tie;.0 6 .rpr. (,:fgintada por muitos autorP:5 COW IA 

eleoento Visico para desewolver no ind:i.k)fdtw, atrav6s do 

respeito as reras pre-estabelecidas, um sentiment° de 

obediencia a ordem estabelecida. 

Esta ideia esta apresentada na Plano Nacional de 

Educaco Ffsica e Desportosr, 

"Inegavelmente, uma das caracterfsticas mais 
evidenciadas do desporto, e que recomenda sua 

utilizacgo como meio educativo por 

exceMncia, 6 o espfrito de disciplina e 

lealdade que sua pratica inspira. 0 desporto, 
praticado sob a ,--:: mais diversas formas, tem 
contribuldo„ atraves da histdria, para a 
,::onsolidaco dos valores - morais e culturais 
dos po ,..):Ls." (47) 

r- 	 podemos concluir deska analise sobre a 

a mesma 	expressa 

- como o respeito as regras - e 	de 

desenvolvinento capit.alista.„ como as ideias de rendirciento, 

tempo, trabalho, producdo trazidas pelo esporte 

que retratam o ponto de vista governamental que conduziu 

nas 0.1timas decadas. 

que 

analise 	cabe 	apresentarmos 	algumas 
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alternativas clue possam auxiliar na tranformacio da prtica 

educativa e social da Educaco Ffsica: 

A nivel de formacflo profis.zional remmmiulos 

acrscimo de di5ciplina5 na area Wmani.li.tica 	permitam a 

aquisiO:o de conhecimentos mais • aprofundados sobre 	as 

questeJes politicas e socials que enyolvem a prtica do 

proe55Ir de Edu.co N5iu 

nfil de local de trabalho, a integrav:i.o dos 

conte0.dos das aulas de Educaco Ffsica aos contelAdos das 

outras 	discplinAs 	curriculares, 	principaimente 	nas 

primeiras series do 	grau. 

Em aos aspectos 	didatico 	pedagogicos 	es! 

importznte que o professor forneca conteildos teariros sobre 

a Educaco Ffsica clue permitam aos seus alunos desenyolyer 

atividades ffsicas e desportioa:L,„ mesmo fora da escola, de 

forma conscinte <sobendo o que e para que e 

.condiOes de iJeotzficar os beneffcios 

maleficios que - 	 Fisica pode trazer, sem auxflio do 

Em 	 aos aspFictos estruturais r  6 necessario 

concentrav maior 	 ja que esta Area se encontra 

diretan'iente ligada A polltica econ8mica do governo. Neste 

6 necessdrio a militncia em espacos que permitam uma 

i nt 	 mas d .ireta 	nas 	questOes 	pollticas 	e 

do 	 tais 	 e 

partilios 
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CONCLMr.S 

Feita a analise do objeto especffico deF.:te trabalho 

que era ider- j.fif.:ar as dificuldades da priitica da Educakv!i!o 

Fisica na cidace de Porto 	 e apresentar alqumas 

alternativas para a superaco dsetas dificuldades, podemos 

chegar a algumas conclusejesr, 

- r101 1. 	(1 rik;IMO 1,1111111 1 10411 

rc! 	.!!!:; 
	 t~cnico -profissional 	e 

bioloica„ Isto .!m rio.ito se deve ao cur!-fculo mfnimo fixado 

pelo Conselho Federal de Educao:o e que t  sequindo as 

diretrlzes do qoyerno para a forffiacao profissional a nfvel 

superio r, 	 A 	k,1.1.- , acitaco de uf:S,o-de-obra para 

desenvo:i.vitclento do paf.s nos moldes f -apitalistasy 

- 	 o regime militar, principaimente nos seu.s 

priroeiros 	 Ffsica junto com outras medidas, 

deptro da d0 autoritarismo desmobill:nlcjor . , 

serviu a nivel de ensino superior para canaiizar a atenciAo 

dos ,,,,,stLdantes para ok:..tras atividades relacionadas coffl a 

polit i ca;  

- 	 do ,..,:loverno a 	 Ffsica 	tinha a 

1v/. 	!.! 1.•.: 	we) 	I 	 !!!!o 	1 	:!. 	! 	1.!.! ■ .!!!!!.! 	 :::!. ...!!!!..1.e 

a aula de Ed ,..i.caqAo 

corf!o 	um 	espaco 	de 
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disciplinaco e de selecilo de atietas que pudessem,. tendo 

bcm de.mr54.!!!rho 7:H! compc!tic&; 	 promover a 

imagem do palsy. 

- a postura pedagogica do profe5sor de Educacgo 

rfsica assume 	Las,icaroente fA!rid80ci 	urfla 

contextualizada reprodutivista e outra dr-srnntextualizada. 

consinci.as dessas posturas uma 	posicgo 	de 

imobilismo e inpot0.!ncia frente a estrutura social e de 

preparaco do iNii , ..ifduo p .8.ra 	 da melhor forma 

possfvel 0 SEU papel dentro 	dos 	padreJes 	da 	ordem 

estabelecida; 

- as escolas de Educacilo Ffsica plblicas de Porto 

Alegre apresentam, de acordo com a opinio dos professores, 

melhores condicoes estruturais do que as particulares; 

- no 12 e 22 graus as escolas particulares apresentam 

melhores 	 estruturais para o ensino da Educaco 

Iso repreenta um proceso de rwargi.nalizac:5.0 

ttelkre 	 estruturais fak2or ■i:i!cem um enino de 

- a legislacao de Educacao Ffsica em vigor ainda 

mantm os princfpios elitistas e competitivos gue nortearam 

a sua pratica durante o regime militar. 
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ANEXO I 



Prezado Colegar. 

Estou realizando uma pesquisa que tem como probleviitica a 

EducaqAo Ffsica. Pretendo e::::.clarecer„ atrave.s desse trabalho, 

que serH.r~ como dissertacao de rk,,str, alquns aspectos da 

pWica cisciplina na escola. Para atingir esse objetivo 

';*:C 	 de 	 colaborav 	Por 	solicito que me 

(-; rs fe* 7:1 algAma . 	informacOe 	a 
	

respeito 	e 	responda 

detalhadamente 	pergunta bAsica que lhe coloco. Muito Obriciado 

Alberto Reppold. 

1.Sexo:: EJ Masculino 	2. [] Professor 3.Hfvel de Escolaridade 
13 Feminino 	 Aluno 	 E3 32 Grau 

E3 EspecializacAo 
U3 Mestrado 
El Doutorado 

i 	 r n 	 ern qve 	1 ,;2cioni 
Home 

C-Anos 	 profisional  como 
professor de Edu....:acgo Ffsica:: ”..,... 

lecona em ydrios 
niveis assinale-os):: 

[] 	Pr.. ..-.E.Ecola 
[] 
[] 

[] Especializa~~o 
[] 	leciona 

CuArE„Especifi 
,...1 1 .1, es. e u a n..cusg u ss 

Reporida pc, r geileza a sequinte per9!Anta: 

1.7,11..JE 4TUALMENTE HA 

PE . :11.I7ACe.i0 DAS :::;1..jAS AULAS DE EDUCACO FISICA? Effiscrn.E.--As. 



ANEXO II 



0.1 analise dos. resultados do qu.estiorAxio aberto 

aplicadn 	professores de Educan Fisica de 	2.!72. e 

graus teve as seguintes etapas 

1. Separou-se os questiom!irio -s de acordo com a oriqem 

dos profere Kmagisterio de 12 e 22 graua: e ma9isterio 

2. .D.O.hr , hcm....-se cada uma das ideias apre5entadas 

7„ Fez-so uma listagem das idelas sulainhadas; 

4. Elimino-se as ideias repetidas e fez-se +Ewa nova 

list aq ern; 

Class .iticou -se as ideias de 	acordo 	com um 

6,, 	 aqui 	 :ill 1'10 	 C rci 	as 	id 1:!:!iasdo 

primei.ro as do magisterio de 12 e 

g, -au e em 	 as 	ma,„..:Aster.to superior. 	Assim, 

partir destes, elaborou 	se um novo 

pos -.i.ci::imilto dos profesores 

em oDajlAnth. Para isso elaborou. -se !Alla 

das respostas, eliminando as ideia:E. repetid 

7” 	 dos resultados 



•ANEXO I I I 



Prp7adr, 1"Wpga 

realizando uma pes(luisa que tem com° prohlemtica a 

Educacf;.o Ffsica. Fretendo esclarecer atrayes deste trabalho que 

.zervir CQMO dis5erta0o de mestrado, alquns aspectos dizs.sa 

disciplina no 12, 22 e 7/2 ,Jraus Para atingir esse objetivo 

preciso de sua colaboraco. Neste sentido solicit° que responda 

xom a maior exatid:ao o instrumento d OS 

informa0es fornecidas Er.lo mantic,s de forma absolutamente 

colocar seu noroJ. 

IMPORTf:;H:E;: Responda as perguntas levando em consideraO:o a 

realidade da 	..:cola :rd e 	 recebeu o questionario para 

nesta escola (caso 

em mais de um 

J 12 Grau (12: a 42,  serie) 

J 12 Grau <52,  a 82: serie) 

E 	:22 Gra.k.f. 

E J 	Grau 	irenciatura em Educac:40 Ff- 

j 	GrakJ (Pratica Desporti 

- 



1.2: PARTE - DAD% PESSOAIS 

1.SEXO E ] Mascuino 
] Feminino 

2.IDADE:..... anos 

7.HfOEL DE FoRmAw PPOFISSIOHAL.; (Indique apenas o nft)e1 mais 
elevado alcancado por vou:4!) 

] Licw:iatura em Educaqo Fisica 
[ ] P6s -6 radUacf10:', Especializavlo 
[ ] 	 Mestrado 

] P&,..-raduaOlog DrflAtorado 

4„AHOS DE UTERI,n0I(...1 ppolavd111.  Ho rmlni;;RI0L” . _ 
(Se for 

o caso, inclua os anos de ati,idade antes de :se formar) 

EM QUE SE 

6.AHO EM WE SE FORMOU:;........ 

JP2,  PARTE - INFORMAc6ES SOBRE EDUCAc40 FISICA 

Nesta parte do instr/Amento voci.!! encontrarzli v ..6rias frases 

assuntos relacionados 

1::iostaria 	 con hece r 	S I). 	grau 	d 

dis cordancia 	com cad 	rfl:Fl. delas. 	Para 	isso 

•i. 	.. 	
:::!. 

Concordo Plenari;ente (CP) 

Concordo (C) 

Cerri Opinio ou Indeciso (I) 

Discordo (D) 

:.)iscordo Plenarw.iimte (DP) 

com 



-- 	1E 1 171 -- 

0 fria.t.erd. didtico clue .)oc4 diap6e atende :As necessidades 
das 	auias de educaco 

A formacao na Area tecrTicc-pr,....rissional<futebolivoleibol,qi-nosticatnat..aetc.) que 	recebeu DO curso de educa ff.sica atende 	
exigOfncias da sua realidade de trabalho.

co 
 

	

4 	 DP 

	

disponfyel 	para 	realizar 	cursos 	de aperfej.e..,..oamento em educac .4o 

C: 	
1.)P 

A form 
ff 	

a como est:Y.0 COR.E:tiWfdaS as suas Wrmas de educacg:H.ca es+..A 	acordo com o 	
o 

considera apropriado Para 	deserolvimento do seu tra.banv.D. 

	

CP 	C: 	 1 	 D 	 DP 

5. Voce possui informa0es medicas sobre as condicies de s aUd 
e dos saus alunos, 

	

CF 	 :r 	D 	 DP 

A rerfluneracqo (..iue vo....... 	recebe 6 suficiente para a[..end r 	 er•suas ,.ii: ,.... ,.. ,.!::::.:::,..i.d .a.c.:: 	I-As i cas 	(w:,  r ..i ,.i.d :La y  z .l. J. ..i. me rl...a ,:,....!.: 	s a !Ad (1 ). 1 -.iii..z.e ii. e t c. ) . 

	

C.:P 	L: 	 1. 	 DP 

0 	,. ,... ,.stabele ....'..i.roento 	de 	ensino 	onde 	,....oc.:A 	trabalh p 	 a possui I .a.!:''E..j ..il.rf; ,,.::.f rit.:... -. ,  o..I.-ri ciilar que ateHda LH .. necessidads 	de 	seus :::i. 1 IA r ,  C. ::::.  

P 	
DP 

P 

I 'a f:f.sica 	
no 	curso de 

idade de 

1 	 DP 

em aspe ctos 



C 
	

D 	DP 

das stf.as aulas de 	 ffsica 
: ... oalizaco do t.!-aLalho” 

— 101 — 

No sstabelecilnento de ensino onde ;..)ocA trahalha OS conteAdos 
das suas aulas estao inteqrados aos conterAdos das outrac 

curriallare 

, n, 	alunos mostram-se compr ometidos com as aulas de 
\—j  educalTAo ffs'6c.a. 

DP 

Os r ,?.sultados das pesquisas realizadas em educacgo ffsica 
auxiliam voce nos seus problemas de aula. 

E)P 

professores de educa0b ffsica do seu estabelecimento de 
ensino ream interc:ambio de frifOrMaie5 com professores 
de edu.caco risica de oustros estabelecimentos de ensino. 

.1 	 D 	DP 

No estabelecimento de ensino onde vo02! 	trabalha 
realizadas reuni6es para discutir assuntos ralacionados 
a educaco 

1 	D 	DP 

A 	fortfia0c, 	na 	drea 	didatico-peda6Ogica 
psicologia, prdtica de ensino„ etc.) we voce2 recebeu no 
curso de sducac..,Ao f1sica atende exigncias da sua 
realidads de traball .w:. 

CP DP 

A 	C. crma0.c, 	na area 	bioloy„;lca 	(ana.tc.mH.a, 
socorros, —ine ,T.iologia, etc.) ql.fe yov:i!! recebeu no cu.rso de 
educaqqo flfca atende 	 da sua realdade de 

D 	 DP 

'iitoratu.ra em edl.fcalo ffsica atende 	necessfdades da 

19. Os metodos de ayaliacgo dizponlyeis na area de edtfcacgo 
ffsica atendem as su.as nereidades de t,nflm.lho. 

• 
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21. A escola onde voc trabalha possui literatura sobre educacAo 

ffs: 

C: p D 	DP 

0 local onde se realizam az suas aulas de educac ..!Io fisica 

atende as suas necP ,,,,, idades de trabalho. 

CP 	 DP 

Os objetivos da educacAo fizica no seu estabelecimento de 

ensino atendem aos objetivos dos seus alunos. 

:r 

1R.A dipOe de tempo para preparar 	aula5 de ediAcactio 

CP 	C: 

O nO.mero de professores de educac,Ao 	ffsica 	do 	seu 

estabalecimento de ensino atende as exige.Incias de trabalho 

do mesmo. 

CP 	C 	 I 	 D 	 DP 

O nO.mero de aulas de educacg:o fisica semanais atende as 
necessidades dos seus alunos. 

CP 	C 	 I 	 D 	 DP 

27. Uoc::!: tem autonomia para reali7ar suas aulas de educace 

P 

sua carga horaria de trabaho 6 adeQ.u.ada para a realizacqo 

profisor:al. cempe!t.entr,,.:. 

DP 

PORTE 

tr4::!!s it..en.s, des k)inte e oite apiesentados acima, 

qu.e voc& eons:Hera mais importantes para o desenvolvimen
^
io das 

ffsica (co .l.equ.e somente o niAmero dentro 

a?alxo). 
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Home do observadol Alberto Reppold Filho 

Aasunto observado: Aula de EduracAo 

H2 da observacao 05 

Esccia E5f.a.dUal de 	Grao. Incompleto (Periferia) 

Dia: 19 	MLE: Movembro 	Ano: 1987 

Mora: 10 horas e 40 min. Duracf;o: 40 Min. 

Nomenclatura: 

F = Professor 	 = Pausa na fala 

= 	 = Fala 	identificada 

1..JaH.os alunos 	Prii = Som de apito 

A: "Cal;:i a bocau” P: "Aquele pessoal de la levanta, peqa a 

cadeira do .!.u ,Dar"-, 	"Eeeeeee"” P: "Cwc:inhando. 	No meio. 

Guarda a cadelra no liDar". Ag professor. Quero falar 

contigo". Pg "abia quem 6 esse aqui? Esse aqui 6 o sobrinho 

do Rer.ato Port:Aupi. Ele fala com sotaque de italiano. Al jd 

apelidaram ele jE cHl.chcwro. Paulo yamo ld". Ag "Ai olha 

"Pera af por"„ "Essa menina tem 

uma baLta duma aluna. Has 

o 	 :•.. 1 tio em 	 Ag 	"Distncia". 	Pg 	"Td 

baixa o 	 13oquinha mais ou 

meno 	 Alexa ndre, a rflozinha como e que fica? Ta? 

Fa bricio, Fabricio, en t ra na fila. Luis Paulo.r t 

w~oz inh~ 	.1 	 : 1 : 11  ' 1 : 11 	antes 	de 	111+1. 1.1 1 : 11 ■ 11 1.1 11.1. a. 1 	a 	1- 1 1 ... 1 1:1 1. 11.111 1 .111. 	au la 

sobre o dia de hoje". A!:, "A 7  

"Hoje 6 	 5andejra"” 	 6 	 "Da 
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bandeira". 	"Dia da harideira. 	 .. 	 infelizmente na 

nosa 	 ha.,:teamuz, 	 bandeira hojE, 	n6. 

Ta? Por que exi2e a bandeira, 	Marcelo?" A: "Pra botar". 

P: 	pra botar?" 1JA: "Hi, hi, hi ° . 	PN "E o clue que a 

bandeira e? A bandeira nacional". "Hi, 	hi, 	hi". A: 

• 5 ' mb 	naci6nal", 	 nacional, 	taf 6, 

,Aha al. 0 Luis Paulo ta bem. Para.bens, o Lui. S Paulo ta 

CaCIV.DrrO, Portalupi, diz cachorro". 

P:"Calr;ia, deixa que ele vai aprend, ate o fim do ano ele 

vai 	 Tq 	 Entg.0 olha aqu i, 	(!i„ 	A: 

"Oamo para corn a brincadeira. Vamo 

fazer u nosso aquecimentu 	 do nosso amigo aqui que ele 

vai correr bem c....:.rtinho sem atropelar 	 Mas nessa 

ordem"."Um, dois, tr 	quatro,qua 	r 	d o 	Ift 

Angelo". 	"0 psor 	mandou". P3 "Uai, vai. 

eu 	botando neles na cabeca uma coisar, clue eles tem que 

assumr todas as ati...., idades porque eu 	 sei com essa 

	

,i. II. a. r 	 „ 	F.' 	t " 	t err '  

••••• „ 	„", •„„ 	.„:„• i••• 	 •••,. " 	 C:
,--- 

	 professor . 	 1"..'„'4.(.7.1 

• ;7..1 „,,„ 	I 	 „ 	 i 
	

IcaLalhou 

' ' 	 • 

tam 

' 	,„ tz, tem 

problenIas 

e mudo, 	ne. 

ela 	tem 	tinda ,,.. 	as 



condiOas na educacqo ffslca. Ela a:e equipara aos 	outros. 

Por e -:.emplo no volei, all ela 6 melhor do que o pessoal da 

srie. Porque.na quarta serie todo mundo repete, n4. 

Saiu os NaiS op:H„ safram... de 45 tem, acho we ntio chega 

a 30. n 	 pra trabalhar. 	 daquela menina ali 

amarelo fci uma que saiu pra trabalhar. Parou na quarta 

54rie. Boa aluna. Dessa turma a sequnda de vermelho tem 

LciprQ 	 .4:opro nusital WI° impede eduraco ff5ica. 

E tem mais. Uma clue tem problema 	aquela magrinha. Aqueia 

tem problema. So temos uma classe especial. Agora, o 

problema aqui qLem tem de quatorze anos tem qae ter 

problema 6 que o nosso aluno aqui tem muito 

problema eimocional. 	pai separado, e... com muita crianca 

pe ,11.fena e mexe muito com a estrutura da famflia e 	da 

criar; ento..„ Ta r  caminha. Cmflil-d-ranckD. 	 uma 

	

do Ferra ,, dc. Respira fundo. Quanto mais 	 falarem 

„ A: "Ai". 	P: 	"Cade a„.„ 	perqunta pra 

1 . 1 	 1,- 1 	r 	 o 	Var lete, eu 1114.0 

aqu i ;.. I 	 " "Eu Rosso pegar um algodo?" P: 	 A: 

com 	acondido depois ele atirou..„ pegou aqui 6r " 

PI 	 A: "Ficou a marca aqui". P: 	 o 

resto ccntinoa correndo. Olha aqui pra mim. Primeira coisa, 

mais susto io quo dor, vai 	e 	 0: 

r cad 	o 	 P: 	sei". A: "A, p;....."„ Pr, 

Entra na fila. 	Oai 	 'figeirinho 

1)..„ 	 S: "Professor, caminhar?" 

nd 	 „ 	 1::: 	 „ 

0.1t7H1 .1a 	 "Faita mais 
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essa 	, nda" 	Ar, "Aqui 	6", 	Pr, 	 M4rcio. 	17 :11bio, 	la 

.Lnci;111,  rc.m 	Hnild". A: "H's 	jo9ar 	volei, 

Pr "Ham 	 11.11.11.11.4". A: 	"n 	win 	profeEsora". 	A: 

"C'. A!' "0 wal.rc,  'olho". P: "Hi, (.. , lha 	fr2foca 	ai. 	6. 	Tl, 

y::Imo la, 	uao 	toda a 	gua -.' 1„):A0o 	Lui:;.,  Paulo, 

Alexandre toma 7igua e vem. As meninas aqui. Passa (7.1 s: quri 

pra ca t  }ado de di. os 	Lado de d. os quris. Luciano. 

Psiu. Luciano. Fabio„ vamo 	que tomou :iqua vem. Luis 

onde 6 que 6 0 lugar da caneca, 8 Luis Paulo" 	Alexandre. 

Fabio e Alexandre entrem aqui na frente. Luis Paulo, Luis 

Paulo. Frenie pra ca. Presta atencgo 	 Oarlete e 

Luciano. Dd intervalo pra ginstica". A: 	pra la". P: "Pra 

pra A: "Pra id". P: pra f rente.  

Mariana, pra frente. Alexandre yem taElt.4.m. Angela dois 

passos pra Margot, Cintia. saltitando no 

LtAcia 	 A: 	"Agora joqo 

vai pular". 

P: 	 P: 	 c3.ntura". 	A: 

"Ym- 	 P: "Cinco 

Lom 

p! 	 IHapAo Marcato„ 

atencao. 	 na 

horizontal, rota~~o do tronco olhando pra 	 pra 

pra cada lado. Olha pra 	 qu.e vai pra trds 

gante, Isso. '..!arete yem cd, 	 OarieU2. 	Olha aqtAi 

v(Ata". 	"1„2„:5 e volta, 1„2„:3 e 



1OR 

1„2,3 e iolta, 1,2,3 e volta, 1„2„3 e volta". P: 	"Olha pra 

cara. Ta, ces5ou. Pernas afastadas, 	 na cintura, 

flexiona o tronco a frente primeiro tocando no p6 direito, 

ta. Oolta encima e p6 i..sequerdo. TrIfs pra cada p4. 	Um...". 

00z "Dois, tres". Pz "Opa, volta 56 um pouquinho. 	Prii. 

Cintia, presta atnc .go. Mg,o na c'intura r  flexiona O tronco a 

frente tocando primeiro no p6 direito, volta, depoi5 no p6 

escp.erdo, Entllo olha aqui 6: embaixo... vamo id. Pe 

direito, embaixo. Embaixo, a qUi 
	 olha aqui 6. 

Embaixo, encima, embaixo, encima, af". A: 	"Ai". P: 	"L'Acia 

tem que voltar encima. Embaixo, encima, embaixop encima, 

Ldcia". A: "Olha eu r  professor. Pr. "1.1:: as duas m:gos 

Ai L6.c.A.a, Ai 6. Todo mundo tem que 	fazendo, td todo mundo 

olhando. Ta pessoal olha aqui 6. Polichinelo, vinte pra cada 

um, 1..)am(D 	 nc., fez nenhum ainda. Ella das qurias 

aqui. RquA 6, arcelo e pra tomar dgua e nflo pra tomar 

banhc:, , agcra tu vai comecar a brinca.r--. Faz a fila. Larga, 

lar ,;:la". A: "Lar9a". P: "DA a bola aqui. 	Luis Paulo, 	Luis 

oLdem que eu te dei? H .So mexer no material. 

Mdro .)em 	 Fdbio. Oariete escolhe dois, 

:I. 	 1::f 	 .1 	" „ 	" 

" 	
E. 	 " F 

1.. !' 1:2! 	 Var l e te pren d e a bola aqui. • 	 d01:F„ 

Paulo. 	 " 	 :I 0 " „ 

F" 	" 	 „ 

	

Hals?" 	"0 Marc , .... ,1„o". 

"0 	 os dois 

cornecou a 	 da linha ld 



• 

atras". A: "0 professor deixa eu dar o saque". A: "Toca 

aqui, aqui"” A: 	"Marca na areia". P: 	"Marcou la?" A: 

"Marquei". P: "Oarlete so falta tu. TA? Pos....o apitar?" A: 

"Pode". P: "Prii. Boca fechada entao. Fora, prii. Alexandre. 

Dois". A: "Aqui". A: "Tres, peq6 aqui". P: "Uamo Alexandre, 

vamo. Dols toques". A: "AqUinn P: 	"Um, 	dois...". 

"Eeeeee". P: "As presta atenO:o gente. Prii. Um... um„ dois„ 

trAs". OA: "Eeeeee". A: "Sai da frente". P: 	"Se tu qritar 

nulo tu cf::!neg 	 direitirho. 	Presta aten0b, 

dois“.. Um, dois, tr.s. Dots, trs). pra frente. 

Dois toque, tem que dar mais um. Ai, um. Prii. Dois to que . 

N6bia". 	"Dols toque". P: "Uamo presta atenco, o time da 

Uariete ta brigando muito e ta menos com a bola:. 

"Eeeee". P: "Frii. Ponto la". A: "Pros guri de novo?". P: 

"A, eu 	sa5ia que era guri contra guria. Ta pessoal. 

Oariele 	 falarem menos e joqarem mais Yoces 

consequlr fazer reverter a situaco. Um, dois, trei!,s, 	la no 

fundo, isso. Ai, Fabiane, Marcelo. Dois... 	dois... 	dois... 

"Eeeee". 	P: 	"Prii. 	 aqui, 	pra 	f.7.A o 

1 1 	". 	
pra 

•!' 	 !Hr 	 „ 	 „ 

um pouquinr::!. 	 pela lhgica tr24: dois que jogam bem 

aqui— Aqui te c:,uatrcJ„ 	 rate.!ando". 	"Quern 
	qUe 

!,}:i.rp;:ipiAro". Pr, 	 dois, tres, um, 

tres. tu deu o saque antes. Luis Paulo 

onde e que e 	 Paulo 	 la enc ..!.ma, 	Luis 

1 .- ! c! 	 0.1 

Sd 

"Hm ar:a4za". 	A: 	 deia, - t " “ A : 
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p n "Tu ali do lado do LUi5 Paulo, TV Tem 9ue 

orgalvLzar. Mais pra tr:iis um pouquinho. 	 nfao tiao se 

or ,manizando 	rateando. Phi". 1:4,1 "0 professor, empresta o 

bon6". P: "Rotaco aqui". A: "5:: rotacti.o ali 	cara". 	P: 	"Tu 

quer entrar ou 	jamall-6:o, aqui. Luciano no lugar do 

acma emkaxo Tamalhgo n . 	H E 44.1 

professor?" 	"Tu vai pro 1u9ar do Luciano. Tania entra 

aqui do lado. Espera al, atencgo, bola no Luciano. Presta 

atenco. Prii". 	"Eeeee". P: "Ponto do lad° de ca". 

"Empresta o chapeu". A: "Ta dez a um". 	"Prii". 	"Td 

onze a Jm". "Um. 	dois. 	Prii". 	A quria bem 

hoCa- aberl.a. " . 	"Fica do lado de cd, 	 n ..!Yo, do 	lad° de 

isso. Luciano, Alexandre. Pessoal olha aqui, 6. sO 

um minutir -lc. , . Pessoal, olha aqui Luciano. Se vocs pegarem e 

resolverem jogar o time de 	6 melhor do que o deles... 

6 que 	 pegando junto. TA, presta atencAo. i)amo 

Portalupi, pra id. Pegou tem que passar pra frente. Dois, 

tr0.!s. Um". "Sai da .frente". OW.; "Eeeee".. "Ai pessoal, 

cada um fica no lugar que 

"Luciano, Custa;o, pra trds, Varlete ld encima. 	Marcelo 11-4. 

do ;.ado da 

Marcelo "4::41 

mais 	 cd 

Dra:Fa x  manda ID!..a:.....4anc A.4 "kid nao 

sim, pode deixar, torca 	 "Eeee". 

"rorc„a 

id". ,,4 "Ai, ese time vai perder". r" 	"'Jai 

pra la, Luciano. aqui, Fabiana no lug -a:- do Rodrigo. 



A 

Marcia dd a bola la. Hflo, pra tras nlirc . pra trds.Fabricio 

..„v0 pra baio, TJ. Marcia pra 	Qu.em .6 we td no 5awt? 

6. f)corda Viviane, td? Prii. Ponto deles. Presta atencllo 

IJariete. 	Pra frente Lucia. Um, 	trs. 1.Y1 "Eeee". 

"Rodrigo. 	M::!, 	vamo ld. aula deveria iF 

normaimente ate as nove, ne. Um, dois, 	 "nqo, deu 

'.1vQ,IHr cky, 	Froffirb Dtu. 4J:C.'..i - O m  0 Luciano pegou. 

depois a L_Iiana pegou". 	"Prii'. 	"0 profr„ e ponto 

P.!!i.Ho 	 Prii. 

e joga con :tnteligencia. 

pra 	ente". 	"Eeee". 	"Prii". 	"*yatro a 

quatorze". P2 "La em cima Angela, Marcelo la pra frente 

Marcelo. Embaixo Marcio. Prii". 00.4 "Eeeee". Fr, "Uai a 

Fal:Jiana pro sague, Rodrigo Id emiDaixo, Fabiana„ vem Rodrigo, 

4tenc4o. Luciano onde e que 6 o teu no fundo 

perto do Rodrigo. Fabian° aqui, Luciano no meio dos do's, 

Liliara la atr. 	 fl -;,, u1r,  pro 

Oariete 

Angela. Mais pra 

psor?" 	 "Oai 	;:luanto 

Oai at6 vinte". meihrou". 

!,1 

aui 

Fahrf ,- ic, 	 pra 

la. aqu z embaixo Angela. 

ugal. 	I. 	 pra 

do Iado da coisa IS". 	"E eu?" 	"Na 
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frente, tu 6 na frente, 	cara. Prii. Ta vai, vai, Ta 

Marcelo". A.:: "Desesei::::: a cinco". 	"Oariete nao grita, ng.rt 

adianta. Prii. La Marcio". OA: "Eeee". 	"Marcelo, Marcelo, 

Marcelo, vamo la Marcelo. DOiF...". flU a i Oarlete, pra 

frerte Ijariete". 	"Al. Rota0:o" Varlete pro saque, fu 

Oarlete. Luis Paulo la em cima, Portalupi aqui. Aqui O. Ta. 

Marcelo, Luiz:: Paulo mais pra tras, mais aqui no meio. Oai 

Oarlete. Ba, tuck errado hoje hejh !Jariete. Rotacff.o. Marcio 

pra ca, Lthana. NO.bia. Luciana pra tras. Liliana ali 6, 	no 

Luciano 	em cima, Tania Prii. 	Pica ai 

01-lete":: A: "1:1 uma negona". P: 	"Passa Oariet.e„ 	pra 

frente". A: "Pnnly .,  nosso, deu mais que cinco acho". 

"Prii. Ta. Gurias aqui, quris do lado 	 os 

guri que vao tomar aqua sem correr e depois volta pra ca". 

A: "0 professor, vai ter mais?" P: "1-Mo. 	 A: 

"Professor botei a bola la". P: 	 Fabio tu vai tomar 

aTua? Oai pra filu ali. Oai la ligeirinho. 	Portalupi, 	n .A:o 

sacol. Do meu lado ligelrinho aqui". A: 

crrc!, 	 fila aqui 

a se 

ndo. ;.*go 	 gurias. 	Deu Faii)rfcio, 



1 
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TABELA VIII 
tegravan o 

Rio Grande 

- carga hordria das 

curriculo das escolas 

do Sul em 1975. 

disc iplinas 

de 	Educagao 

complementares ques  in-
Fisica no Estado 	do 

Escola 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 

Disc. 

Het.Cient. 60 30 - - 4S - - - - 13,5 

Portugues 60 - 45 - - 4 - 60 - 90 30,0 

Religi3o 15 - - - - - - - - - 1 ,5 

• Lingua Est. - - - - - - - GO - - 6,0 

TOTAL 135 75 90 120 90 51,0 

• Lingua Estrangeira. 
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n ci a de Respostas po r 	 0, 

~ ndependen 	de 	 ,..)e „ 

[ 
.2 
:::. 

:I 
5 
;:::.: 
","' 
.,:::., 

10 

11 
1:2 
13 
14 

15 
• 16 

18 
:i..•::: 

20 
21 

:;.....,.1 

25 

, 
, 

', 

I 

i 

, , 

, : 

', 
,  
', 

: 

,..:1 f.: : ■ 

::::"' :..... 

.... 	.,...... 

31 
, i. 

l'.. , ': 
:::•::::. 
14 
10 

23 
i.. -... , 1:::: 
35 
17 

4 4 
::::::]. 
::...!,:::: 

:::.:."":.::.; 
66 

4 	: -.'i 

C~ 
1:: - 	,---.: 

94 

108 

',...:','......? 

';'':::::. 
70 
::;::.::I. 

129 
••••••: , "'. 7...; 
-,:"::::: 

86 

,..,•••,. , 1,:::. , 
 140 

123 
f: ::: ;::,....; 

107 
117 
130 
120 

116  
111 
86 

•••••.:".'..."..̀, 

.'. 	, 1 	:::.! 

121 
134 

. 

f.: ,  

1 ::;... 

14 

9 
:I. 	1::::: 

4 
'.,..?.f.E , 

 25 
:',.:::• ,, :i 

:25 
:2:2 
21 
49 
45 
14 
19 
11 
?6  

 7.7::::::: 
12 
::::::::: 

E., 

41 

'..•••••: 

::0 

. 

1.) 

'::..) , :l. 

77.:1  

•-:.)::: 

75 
7i 
E...‘iE., 
1."."....;‘-::: 1 

 94 
''..;:.:•.::: 

108 

113 
44 
47 
::::'::::*, 
62 

73 

66 
-,:',:::-., 
■ :::..,!::::', 
9:::: 

9::::: 

48 
',"' 1:::.! 
41 
47 

DP 

, 1 	',7...1 
... 2.  ...., I... ,  

i"...-.. , 	1 

r.,(..... ,  
:Ei:" 

173 
•:::" 	..1'. 

::•.: 	',"' 
59 

46 

••••••••, 1 
7 

16 
44 

39 
41 
•••_., 	• ••• 

' 	' 
24 
•::::::::: 
24 
,:,..,,... 

:•••• 
16 
„I„ 1 
::::.1'.."'..! 

17 

i d. 
. 
... 

....T,  

:!. 

4 

:;•::: 
•, 

0 

CI 
3 
.:'...', 
1 
......., 
:::: 

:::::: 
.I. 
:::.,., 
:2 

., 
., 

4 
ii. 

2 
2 

, , 

il 

', 

| 
1,  
1 

' 
', 
1  , 

, ' 

, ' 
. ' 

' 

1  ) 
, ' 

: 

, , 

! 
, , 

. , 

T 

:275 
,..11r.:7 

275 

275 
:::?..;:" 1::::.; 
275 
'..,::',..".••••••••., 

275 
275 

275 

275 
275 
:275 
275 
275 

:27"5 

275 

:::::"."'":::: 
275   
?75 

 275 

::::75 
275 

1 .1f.!:.:() I 1:::1 

:"..!: 	., 	',......) I:I 

3., „ CIIS 

:....!,, 	;E:',.........,  
:::.?. 	„ 	''::::.i' ...:;' 
1.60 

3.34 

2.89    
2.60 
2.66 

2.63 
3.74  
3.42 
2.80  
3.18 
3.03 
3.16     

3.30    
3.16 

 2.75 
:::-... 	„ 	r;: :::;- •:.; 

3.75 
3.67 

„ 



TA1DELA 	Frewricia de rezposla 	por 	qui:::2EtqOy 
o nfvel 12 e 22 gram.... 

QUESTO 

:I. 

:2 

::: 
,.:1 

I.:T.:, 

i*:::‘ 

.... , 
f„,...., 
,:-.....: 

10 
:1:1 
1? 
1J 
14 
15 
16 
17 
:If::: 
19 
20 
21 
:::::!:::::: 
23 , 

24 
25 

1 

1 

i, 

I 
I 

1 

1 
, , 

| 

', 
! 

' 
! 

CP 

29 

7 1,::...",  

18 
7:!...9 

"„, 

::: , ,::.:1. 
20 
13 

::::: 
19 
56 
:::::":::••.; 
15 
37 , 

• , 	,•,. 

30 
21 
t•'.'...i •••.*:,:, 

9 
,:::, 20 

0 

66 

8 ,1,  

68 
1:::....:1. 

!:.:.:i5 

.::::. ■ 

.•:::, , c.:::: 
74 
ISE 
64 
!::: ■ ::!: 

113 
97 
65 
:::::1 

98 
112 

''.•••.) 5 
91:" 
84 
58 

• 1:: ',,, ::: , 66 
112   
104 

9 

, , 

1 

4 

11,:i 

10 
7' 

14 

:1 

:::,...1,.•::.1 
18 
1 '::.•1 
15 
:1:2 
13 
4:2 
31 

.", ,•., 
12 
10 
21 
:20 

t,.:::: 
17 

5 
 26 
 ....I 

:::: 

3 

D 

03 

61,..2.1 

7 4 

1..:;',•.:::: 

IE...:1. 

47 

54 
74 
75 
'DO 
'..".)::::; 
3:2 
38 
7:2 
55 
!:..::::`•:::-. 
4E, 

 55 
59 
52: 
90 
8:7: 

61 
29 

4 

DP 

39 

-..:1, 1 

49 

'.'..51,...'.. ,  

l'..::. , !'..:..; 

158 

1 ,....•:! 
:::.:,':::::: 
47 
45 
41)5 

IT:i 
:12 
39 
3:::::" 
•::::• .1. 
2 ':::::: 
20 
22 
23 
45 
48 
16 
17 ' 

HR 

:1. 

'.,...... 

7....r., 

:1 

1 

.,:l. 

:1 ......; 
: i .  

:::::: 
0 
1::::1 
3 
':::::i 
0 
......, 
:1 
2 
1 
3 
:::::: 
3 
C.; 
4 

1 

, , 

1 

1 
, , 

c, 
I 
1 
: 

1 
, , 
i 
t 
, 

I 
, ) 

. ) 
! 

TOTAL 	1 

22:2 

.1.. .1... J... 

:2:2:2 

22:2 

::::::22 

::::!:::,:.*:::::. 

•",....::':,?.:::?. 
::::22 
:2:2:2 
222 
222 
222 
:2:22 
:222 
222 
:::::2::::: 
2:22 
222 
222 
22:2 
:222 
222 ::' 
222 

MEDIA 

2.83  

3 II 1 5 

:2 „ 6,9 

2,77 

:2. „ IE , :'2. 

1 „ 41:2.1 

di.' 	'''' .1 '4 
2.86 
2.65 
2,55    
2.59  
3.84  
3.41 
2.75 
3.11 
3.09 
3.26  
3.27 
3.16 
3.42     
2.53  
::-..„ , ::::.•T.” 

::::: 	.. 	'':::: ■ ::: 
et 	e 	tet 

, 
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TABEL 	XI - 	FrequAnc1a 	de 
das escolas partioAlares de 12 

QUESL40 	I 	CP 	C 	I 	D 

	

1 	' , 	15 	25 	1 	10 
I 	6 	22 	2 	li 

	

3 	. 	5 	17 	4 	16 

	

4 	 15 	12 	2 	13 

	

5 	 11 	18 	5 	11 

	

(..-., 	 0 	6 	0 	16 

	

;. 	
12 	27 	5 	5 

	

f,..! 	 16 	15 	4 	15 

	

....... 	 11 	5 	11 , 

	

10 	. , 	., 	16 	3 	22 

	

11 	, . 	9 	17 	6 	16 

	

12 	' , 	18 	24 	5 	5 

	

13 	, , 	8 	19 	14 	9 

	

14 	, . 	5 	19 	G 	17 

	

15 	' , 	12 	25 	4 	8 

	

16 	 F:.; 	22 	1 	16 

	

1-( 	. . 	6 	20 	7 	11 

	

l'..-...; 	 5 	26 	5 	12 
, . 	..,i, 	23 	4 	13 

	

20 	, 	!-:, 	it::: 	2 	13 
1 	6 	20 	14 

	

22 	 ';' 	22 	:11 

	

27 	 25 	7 
DI 	-, 	20 

; 	..•': ;. 	240 	6 

	

27 	! 	 19 	0 	1 

	

28 	I 1 	 7; 	18 
O 

----------- ..... ----------------------------------- 

reEpostas 	por 
e 22 graus. 

	

DP 	HP 	I 	TOTAL 

	

1 	0 	52 

	

10 	1 	52 

	

9 	1 	52 

	

JO 	0 	52 

	

7 	0 	52 

	

29 	1 	52 , 

	

.e.... 	1 	52 

	

2 	0 	52 

	

16 	0 	52 

	

7 	0 	: 	52 

	

4 	n 	52 

	

0 	0 	52 

	

2 	0 	: 	52 

	

3 	0 	52 

	

2 	1 	52 

	

2 	0 	. , 	52 

	

12 	0 	52 

	

4 	0 	52 

	

6 	n 	52 

	

2 	'.'..1 	 52 

	

5 	ii-1 	, 	52 

	

1'Z! 	0 	I 

	

, 	t 	, 	52 
3 	
2

; .1 

--.. 

	

11. -..1 	, 

' 

quest!ilo 

I 	MOLDIA 

3.83 

7.06 
2 ..06 
3.17 
3.29 
1.67 
3..82 
7.54 
2.50 
2.77 
7.21 
4.06 
3.42 
7.12 
73. 7 3 
7,00 
2.94 
3....... , 1 
3.19 
7.71 
3.15 
7.69 
3.60 
- 15 



TABELA XII - Frequncia de respostas por 	quesUio 

daS ecolas estadu.ais de 12 e 22 grau.s. 

- 	 - 	 - - 	 - 	 - 	- 	- 	• 	. 	----- 	-- .-- 	- 

1-..,11.A:::::.J0 .40 : 	CP 	C 	I 	C. 	DP 	HR 	: TOTAL : W.:DIA 

2 
...., 

4 
......., 
..::::, 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
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27 
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„..". 
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71 
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5 
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6 

22 
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5 
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27 
76 

11 
? 

•... 

1 
1 
2 

1 
1 
....., 
.--., 

1 •...., 

0 
0 
3 
5 
0 
2 
1 
2 
1 
3 
2 

11:.": 

1 
2 
1 
1 
0 

, , 

1 
' , 

! 
, , 
, 

, 

, , 

1 
! 
; 

. , 
! 

! 
' , 
,. 

! 
! 

, , 
. , 

| 

- 

140 

140 
140 

140 
140 
140 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

- 

2.42 
-2,:.oe 
2.67 

2.65 
2.50 
1.30 
3.07 
2.7!..1 
2.61 
2.44 
2.35 
3.72 
7.38 
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TABELA XIII - FrecilAncia de re.Eposia.L por 	q8est6:0 
das escolas wnicipais de 12 e 22 9ra8s. 

D 	DP 	HR 1 TOTAL ! MDIA 
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0 	17 	3 

	

4 	10 	4 
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TAKLA 	 de respostas por 	questo 

das escolas particulares de 39 grau" 
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.1*er.LA 	Frequ6!ncia 	de 
da LicenciaWra em Edlicacgo 
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