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RESUMO: O problema de estudo: quais as concepções dos integrantes (professores, coordenadores e diretores)
de uma escola pública municipal de Estrela de Alagoas sobre a importância da Educação Física como um
componente curricular da educação Fundamental do 1º ao 5º ano, e qual a importância do professor ser o
licenciado em Educação Física e não o polivalente ou regente nas referidas séries Nesse sentido, este estudo teve
como objetivo geral: Conhecer as concepções de uma representação de professores, coordenadores e diretores
de uma escola municipal na Zona rural de Estrela de Alagoas sobre a Educação Física como um componente
curricular obrigatório da educação Fundamental do 1º ao 5º ano, e qual a importância do professor ser o
licenciado em Educação Física e não o polivalente ou regente para trabalhar nessas séries. E como objetivos
específicos: verificar na literatura a necessidade das aulas de Educação Física nos anos iniciais visando um
melhor desempenho na formação do indivíduo; analisar na escola como é desenvolvido o processo de motricidade
sem a presença do professor de Educação Física; verificar como os órgãos diretivos e corpo docente da escola
compreendem a substituição do professor de Educação Física dos anos iniciais. Sendo assim, o estudo apontou
que a Educação Física nos anos iniciais contribui significativamente no desempenho das crianças, além de
funcionar na instrumentalização do aspecto motor que por sua vez melhora o aspecto cognitivo da criança, tendo
como perspectiva a psicomotricidade e a teoria do desenvolvimento da aprendizagem implicando numa forte
psicologização da Educação Física que tem a função de embasar esse movimento por meio da prática pedagógica
e da recreação baseada e objetivada no lúdico.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Componente Curricular. Ensino Fundamental I. Professor de Educação
Física. Escola Municipal.

ABSTRACT: The problem of study: the conceptions of the members (teachers, coordinators and directors) of a
public school Star of Alagoas on the importance of physical education as a curricular component of education
Elementary 1st to 5th year, and which importance of the teacher being the degree in Physical Education and not
versatile or regent in these series Accordingly, this study aimed to: Know the concepts of a representation of
teachers, coordinators and directors of a municipal school in Countryside Star Alagoas about Physical Education
as a curriculum component compulsory education Elementary 1st to 5th year , and the importance of the teacher
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being the degree in Physical Education and not the ruling polyvalent or to work in these series. And the following
objectives: to determine the need in the literature of physical education classes in the early years aiming at a
better performance in the formation of the individual; analyze how the school developed the process of motor
without the presence of a teacher of Physical Education; see how the organs directors and school faculty
comprise the replacement of physical education teacher in the early years. Thus, the study showed that physical
education contributes significantly in the early years in children&39;s performance, in addition to functioning of
the instrumentalisation motor aspect which in turn improves the cognitive aspect of the child, with the
perspective and psychomotor developmental theory of learning implying a strong psychologizing of Physical
Education which has the function to base this movement through pedagogical practice and recreation based on
objectified and playful.

Keywords: Physical Education. Curriculum Component. Elementary Education I. Professor of Physical Education.
Municipal School.

1. INTRODUÇÃO

A LDB em seu artigo nº 26 § 3º fala da inclusão da Ed. Física como componente curricular obrigatório da
educação básica, “a Educação Física integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da
educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar sendo facultativa nos cursos
noturnos” (BRASIL, 1999, p. 45).

Apesar da lei (que foi sancionada em 1996), a realidade da Ed. Física no nosso país é outra. Na educação infantil,
é frequente se ver escolas (privadas ou públicas), que não ofereçam a Ed. Física aos alunos.

Algumas escolas oferecem ao 1º ciclo do ensino Fundamental (1º ano ao 5º ano), porém, se vê disciplina
frequentemente, apenas no 2º e 3º ciclo (Fundamental II e Ensino Médio). A afirmativa acima não se dá
principalmente em escolas da rede pública, a qual deveria dar o exemplo. Estados e Municípios, através de suas
secretarias de educação, não interpretam a lei como ela realmente é.

Na LDB, encontramos de forma explícita a obrigatoriedade da Educação Física em toda a Educação Básica, isto é
da Educação Infantil ao Ensino Médio. Mais não diz qual profissional é responsável pela aplicação da disciplina
abrindo precedentes para na prática, essa disciplina ser ministrada pelos mais diferentes professores.

Na Educação Infantil e no 1º ciclo do ensino Fundamental, é costume que haja apenas um professor para as
disciplinas, o chamado professor atividade. E não um professor de história para lecionar história, um de
matemática para o ensino da matemática...

Sendo assim, as aulas de EF, nessas séries específicas, ficam relegadas a um segundo plano e vistas muitas
vezes como um momento de brincadeira sem importância, sem objetivos, um brincar por brincar, logo se pensa
que qualquer um pode fazê-lo. E é daí que surgem alguns questionamentos: Mas será que esses professores
estão preparados para ministrarem as aulas de Ed. Física Ou dito de outros modos: como um profissional com
outra licenciatura, sem formação superior em EF, tem condições de desenvolver um trabalho com os seus alunos,
com fins de atingir sequer uma pequena parte dos aspectos propostos pelo PCNs de EF

Diante dos questionamentos postos surgiu uma curiosidade de sabermos quais as concepções dos integrantes
(professores, coordenadores e diretores) de duas escolas públicas municipais de Estrela de Alagoas sobre a
importância da Educação Física como um componente curricular da educação Fundamental do 1º ao 5º ano, e
qual a importância do professor ser o licenciado em Educação Física e não o polivalente ou regente nas referidas
séries

Para o estudo a pesquisa utilizada para a coleta de dados foi definida como pesquisa bibliográfica e estudo de
caso de cunho exploratório e descritivo.
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2. METODOLOGIA

2.1 PROCEDÊNCIA DOS DADOS

2.1.1 Tipo de Pesquisa

A pesquisa, inicialmente, consistiu-se de uma consulta bibliográfica, a qual é caracterizada por dirimir dúvidas.
Esta procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Nesse caso, foi
realizada como parte da pesquisa descritiva, pois busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou
científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. Além disso, é feita com o
intuito de recolher informações para o qual se procura resposta (CERVO e BERVIAN, 2002).

Após o levantamento bibliográfico partimos para o estudo de caso, que de acordo com André e Lüdke (1986, p.
17), “é o estudo de um caso, seja ele simples e específico”. É a pesquisa sobre um determinado indivíduo,
família, grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de sua
vida (CERVO e BERVIAN, 2002).

Foi realizada uma coleta de dados através da aplicação de um questionário aos professores, coordenador e
diretor de uma escola municipal de zona rural de estrela de alagoas.

QUADRO 2 – Caracterização do perfil dos Professores da Zona Rural

P. Sexo Idade Curso Ano de conclusão Tempo de conclusão

Grad. Esp. Grad. Espec. Grad. Esp.

P.1 F 25
Sistemas
Elétricos - 2013 - - -

P.2 F 27 Pedagogia - 2009 - 4 anos -

P.3 F 37 Pedagogia Psicopedagogia
Escolar 2005 2008 8 anos 5 anos

P.4 F 40
Ciências
Biológicas - 2011 - 2 anos -

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Dos quatro professores que responderam ao questionário, somente dois, possuem sua formação em Pedagogia (é
o tipo de formação adequada para quem lida com a formação inicial das crianças e são os denominados
professores atividade), no entanto, dois professores possuem formação em outras áreas, totalmente desconexa
com a Pedagogia (Sistemas Elétricos e Ciências Biológicas).

Com relação à formação continuada, apenas um professor tem especialização, enquanto os outros três só têm a
graduação. Dessa forma, pode-se verificar que a formação desses professores não os habilita e nem proporciona
melhores desempenhos por parte do professor quando tenta ministrar as aulas de educação física nos anos
iniciais do ensino fundamental I.

Outra característica comum é que todas as professoras são do sexo feminino, com uma faixa etária mais jovem,
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entre 25 e 40 anos.

QUADRO 3 – 1. Você considera a Educação Física uma disciplina importante para o desenvolvimento
integral (físico, psicossocial e cognitivo), nas séries iniciais

Professores Não
Sim,

Imprescindível
Justificativa

P.1 X Pois consegue desenvolver habilidades que até
então na sala de aula não é possível.

P.2 X
Pois é importantíssima tendo em vista que o
individuo precisa se desenvolver integralmente,
pois faz bem para sua aprendizagem e saúde.

P.3 X

Pois possibilita aos alunos terem desde cedo à
oportunidade de desenvolver habilidades
corporais e de participar de atividades culturais
como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças,
com a finalidade de lazer, expressão de
sentimentos, afetos e emoções.

P.4 X Pois eles gostam muito, traz benefício para o
desenvolvimento profissional no dia a dia.

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Todos os professores são unânimes em acharem a Educação Física uma disciplina importante para o
desenvolvimento integral (físico, psicossocial e cognitivo), nas séries iniciais. Os informantes têm justificativas
bastante parecidas, e veem como importante meio de desenvolvimento do ser humano, mas não abordam suas
justificativas de forma esclarecedora o que se espera de quem conhece o papel da Educação Física Escolar,
principalmente nos anos iniciais.

As escolas enquanto meio educacional tem por função ofertar oportunidade de uma boa
prática motora, pois ela é importante e primordial no processo de desempenho geral da
criança. Sendo muitas vezes o único espaço que as crianças têm para viverem em
harmonias com outros desenvolvendo os aspectos cognitivos, afetivos e motores, sendo
nessa fase que o individuo desenvolvem de forma saudável suas habilidades.
(RODRIGUES, 2005, p. 3)

QUADRO 4 – 2. Na sua escola existem as aulas oficiais de Educação Física nas séries iniciais Se
existem elas são ministradas por qual tipo de professor

Professores Sim Não Professores de
Educação Física Professor Atividade ou Polivalente

P.1 X X
P.2 X X
P.3 X X
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P.4 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Analisando os resultados das questões propostas na alternativa, fica claro que apenas 1 dos 4 professores
responderam que existem aulas oficiais, enquanto que 3 responderam que não existem essas aulas e entre esses
entrevistados, 3, dizem que essas aulas são ministradas pelo professor atividade ou polivalente, que
normalmente é o professor de sala e que como foi visto na questão anterior, apenas 2, dos 4, possuem formação
em Pedagogia e outros quatros têm formação em outras áreas e nenhum tem habilitação de ministrar aulas que
trabalhe o motor, o físico, o social e o cognitivo a partir de uma perspectiva da psicomotricidade onde o indivíduo
deve ser visto holisticamente.

Sob essa ótica devemos entender que o profissional que possui uma habilitação mais específica para lidar com
essas perspectivas é o professor de Educação Física Escolar, pois segundo Sayão (2002), falta ao professor
polivalente à vivência de experiências corporais lúdicas através da brincadeira e dos jogos, para completar a sua
ação pedagógica com as crianças.

No que diz respeito aos cursos de Formação de professores (Ensino Médio) Ayoub (2005, p. 144) afirma que:
“temas relacionados à área da educação física raramente são estudados nos cursos de formação de professores,
ou, quando são, acabam sendo abordados equivocadamente de forma reducionista”.

O curso normal do ensino médio e o normal superior são frágeis e na maioria das vezes não instrumentalizam os
futuros professores a atuarem com a Educação Física no primeiro segmento de ensino (FREIRE, 1992).

Muitas vezes, inclusive, as aulas destes cursos reproduzem aulas tradicionais, em que o aspecto motor, com
ênfase no esporte como conteúdo central, a execução de fundamentos esportivos, a performance técnica e o
ensino de regras são os objetivos finais, balizando critérios de avaliação (BARBOSA, 1999).

Além disso, o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), junto com os CREF´s (Conselho Regional de
Educação Física) traz em seu estatuto, que as atividades físicas devem ser ministradas por profissionais
graduados em Educação Física, sendo considerado exercício ilegal da profissão quando ministradas por não
profissionais da área.

Deixa claro em seu capítulo II 8º artigo, as atribuições do profissional de Ed. Física.

Compete exclusivamente ao profissional de Ed. Física, coordenar, planejar, programar,
prescrever, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir,
treinar administrar, implantar, implementar, ministrar, analisar, avaliar e executar
trabalhos, programas, planos e projetos, bem como, prestar serviços de
auditoria,consultoria e assessoria realizar treinamentos especializados, participar de
equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares.

Devendo-se ainda acrescentar que o professor de Educação Física deve ainda estar atento às fases do
desenvolvimento motor, para criar aulas cada vez mais atraentes e conseguir assim obter êxito nos objetivos
propostos.

QUADRO 5 – 3. Para você, como um profissional de educação, sem formação superior em EF, tem
condições de desenvolver um trabalho com os seus alunos, com fins de atingir sequer uma pequena
parte do que é proposto pelos PCNs de EF
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P. Respostas
P.1 Não.

P.2 É meio que contraditório, no entanto percebe-se um esforço dos mesmos com o
intuito de fazer uma aproximação do que é imposto pelos PCNs.

P.3 Sim, o professor polivalente pode realizar ou administrar essas aulas é só se
aprofundar mais nos conteúdos antes de ir para sala de aula.

P.4 Sim.

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Em virtude das respostas listadas acima, fica claro que 1 dos professores diz que com a sua formação não é
possível ministrar as aulas de EF, com a mesma desenvoltura como o profissional que estudou para passar de
forma clara e objetiva os conhecimentos que contemplam a disciplina, porque cada formação possui suas
especificidades, já 2 professores dizem que é possível sim, desde que o profissional busque o conhecimento para
realizar as devidas aulas, embora não consigam realizar por completo como um profissional da área pode fazer.
Sobre isso Rodrigues (2005, p. 10):

assim a Educação Física nos anos iniciais de 1º ao 5º Ano é tida como uma das
disciplinas mais importante da grade curricular das crianças, pois é esse profissional o
mais preparado dos professores para atuar no desempenho da psicomotricidade e da
formação pessoal do mundo externo de cada cidadão para o desenvolvimento motor e
para a aprendizagem geral do individuo.

QUADRO 6 – 4. A proposta de Educação Física como consta nos PCNs de Educação Física são
discutidos no PPP da escola e nos encontros pedagógicos

P. Sim Não
P.1 X
P.2 X
P.3 X
P.4 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Observando os resultados fica comprovado que quatro ( P2 e P4) dos 4 professores dizem que a EF é discutida
como enfatizam os documentos que as norteiam, enquanto 2 (P1 e P3) dizem que não é discutido nada nas
formações pedagógicas que as escolas propõem ao seu corpo docente.

Os PCNs de 1997 colocam que a prática da Educação Física na escola poderá favorecer a autonomia dos alunos
para monitorar as próprias atividades, regulando o esforço, traçando metas, conhecendo as potencialidades e
limitações, sabendo distinguir situações de trabalho corporal que podem ser prejudiciais a sua saúde.

Por esse motivo deve estar integrada em todos os planos da educação. No PPP da escola, nos planejamentos de
secretarias de educação e em todas as outras áreas que tenha por finalidade a educação. “ao longo do
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desempenho da criança no ambiente escolar, a Educação Física tem sua grande importância, uma vez que as
atividades, exercícios, brincadeiras e jogos, realizados nas aulas, promovem o desenvolvimento e aprimoramento
das esferas cognitivas e motora”.

Contudo é nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) que surgem as tendências pedagógicas no contexto
escolar por meio das abordagens psicomotora, construtivista, desenvolvimentista e critica proporcionando aos
educando novas perspectivas de ensino/aprendizagem na obtenção de novos conhecimentos, quando não ocorre
isso acaba comprometendo o trabalho com essas crianças.

QUADRO 7 – 5. Você considera importante que as aulas de Educação Física Escolar sejam ministradas
por um professor graduado na área E que essa disciplina seja obrigatória no currículo das séries
iniciais

P. Sim Não Para mim tanto faz, pois não vejo muita contribuição dessa
disciplina nessa fase de ensino.

P.1 X
P.2 X
P.3 X
P.4 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador

Parafraseando com o que está exposto nos resultados fica claro a forma como pensam os 4 professores ao
dizerem que a Educação Física nos anos iniciais é de extrema importância para o desenvolvimento
biopsicofisico-social do indivíduo, além de trabalhar a psicomotricidade, sendo conhecimentos ligados ao
profissional da EF por está mais preparado e apto para atuarem com mais desenvoltura e sucesso nas suas
atividades.

Sobre o exposto Brandão (1980, apud JERÔNIMO, 1998, p. 4), diz que a Educação Física escolar:

é importante, pois educa pelo movimento o individuo por completo. Por isso a Ed. Física
não educa o físico, educa o movimento que o corpo realiza. [...] Através da Ed. Física
escolar o individuo poderá se tornar capaz de pensar, sentir e realizar os movimentos.
Poderá ser capaz de criar meios para satisfazer-se de maneiras prazerosas em seus
momentos de lazer. Por isso também a Educação Física é educação.

2.2.2 Análises dos Dados dos Coordenador

QUADRO 8 – Caracterização dos Coordenador da Escola da Zona Rural

C. Sexo Idade Curso Ano de
conclusão Tempo de conclusão

Grad. Esp. Grad. Esp. Grad. Esp.

C. 1 F 46 Pedagogia Psicopedagogia
Escolar 2005 2008

8 anos
5 anos
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Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Foi realizada também uma coleta de dados com o coordenador das escolas que participou do estudo, a coleta foi
feita através a aplicação de um questionário (ver Apêndice B), com o coordenador pedagógico de 1º ao 5º ano.

No primeiro momento, procuramos traçar um perfil do coordenador. Como podemos ver ambos é do sexo
feminino têm entre 46 anos. É pedagoga como, hoje, exige-se para ser coordenador

Têm especialização condizentes com a função que exerce, o que é bastante positivo.

QUADRO 9 – 1. Você considera a Educação Física uma disciplina importante para o desenvolvimento
integral (físico, psicossocial e cognitivo), nas séries iniciais

Coord. Não
Sim,

imprescindível
Justificativa

C.2 X

Pois visa melhorar o desenvolvimento integral da
criança e estimula as crianças com baixa-estima a
tornar-se mais ativas e participativas nas atividades
propostas.

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Respondereu sim, imprescindível porque ela acredita que a inserção desta disciplina para essa clientela
contribuirá diretamente no desenvolvimento dos aspectos físico, psicossocial e cognitivo, além de melhorar
outros aos quais está atrelado ao indivíduo que será trabalhado por completo (holisticamente). A coordenadora
corrobora e compreende essa importância como podemos ver em Rodrigues essa mesma concepção:

a introdução da prática dos movimentos nas series iniciais do ensino fundamental é de
extrema importância para que a criança possa compreender com facilidade suas
habilidades e possa conciliar a outras dentro e fora do contexto escolar. A Educação
Física tem por objetivo tomar consciência do quanto é importante a utilização do
movimento humano e suas causas criando estratégias para que o aluno possa
desencadear as diferentes formas dos movimentos onde cada um apresenta seu próprio
significado em relação ao seu dia a dia. (RODRIGUES, 2005, p. 2)

QUADRO 10 – 2. Na sua escola existem as aulas oficiais de Educação Física nas séries iniciais Se
existem elas são ministradas por qual tipo de professor

Coord. Sim Não Professores de Educação
Física

Professor atividade ou
polivalente

C.2 X X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.
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Os dados apontam a comprovação das aulas de EF nos anos iniciais, oficialmente, apesar de alguns professores
dessas escolas dizerem não ter, no entanto as aulas não são ministradas por professores de Educação Física
Licenciado para esse fim, e sim pelo professor de sala que não tem a habilitação necessária para está atuando,
nessa área que envolve conhecimentos mais específicos em desenvolvimento motor, coordenação, socialização,
ludicidade, jogos e brincadeiras com objetivos definidos para cada situação, além de todo o desporto.

O trabalho da Educação Física é de suma importância nos anos iniciais do ensino
fundamental proporcionando desde cedo e oportunizando ao desenvolvimento das
habilidades por meio das práticas corporais e da participação diante das atividades
culturais relevantes a disciplina como jogos, esportes lutas, ginásticas e danças além de
trabalhar os aspectos de sentimentos, afetos e emoções apresentadas pelos alunos.
(GUIMARÃES, 2008, p. 1)

QUADRO 11 – 4. A proposta de Educação Física como consta nos PCNs de Educação Física são
discutidos no PPP da escola e nos encontros pedagógicos

Coordenadores Sim Não
C.2 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Se comparadas as respostas dos professores, surgem divergências, pois professores dessa mesma escola
afirmaram não serem discutidos, só 2 afirmaram discutir. Aquio coordenador diz que são discutidos. Isso aponta
para falhas na organização do PPP, pois demonstra que nem todos participam dessa construção, ou que não se
trabalha a proposta.

[...] Nesta percepção é preocupante a ausência do professor de Educação Física na
realização das atividades, usufruindo das práticas pedagógicas e do conhecimento
cientifico ao qual está atrelado, ressaltando dessa forma as atividades coletivas,
permitindo alcançar a personalidade de cada aluno visando o desenvolvimento das
capacidades e habilidades físicas, psicológicas e sociais neste processo sendo essencial
na melhoria da inteligência múltipla. (GUIMARÃES, 2008, p. 1)

QUADRO 13 – 5. Você considera importante que as aulas de educação Física Escolar sejam
ministradas por um professor graduado na área E que essa disciplina seja obrigatória no currículo das
séries iniciais

Coord. Sim Não Para mim tanto faz, pois não vejo muita contribuição
dessa disciplina nessa fase de ensino.

C.2 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Sendo assim fica evidente na sua resposta que o professor de Educação Física nas series de 1º ao 5º ano é
importantíssimo para realizar seu trabalho desde que seja um profissional capaz e preparado para trabalhar com
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esse publico facilitando no aprendizado e na perspectiva de melhor desempenho diante das atividades que são
propostas para cada serie, mas respeitando as limitações de cada criança. Por isso,

a educação física na escola nos anos inicias do ensino fundamental é essencial para o
desenvolvimento do individuo, pois além de atuar como caráter preventivo, ainda pode
atuar na melhoria da qualidade de vida por meio de atividades que trabalhem nos
diversos aspectos ao qual está presente no desenvolvimento contribuindo na educação
que tem por finalidades legais e pedagógicas aprimorar no desempenho, tendo como
objetivo interpretar as relações contidas nas práticas educativas por meio de suas
reflexões. (GUIMARÃES, 2008, p. 1)

2.2.2 Análises dos Dados dos Diretores

QUADRO 14 – Caracterização dos Diretores da Zona Urbana e Zona Rural

D. Sexo Idade Curso Ano de conclusão Tempo de conclusão

Grad. Espec. Grad. Espec. Grad. Esp.

D.2 F 40 Letras
Docência no
Ensino
Superior

2004 2008 9 anos
5 anos

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

De acordo com os dados coletados o perfil do diretor da escola é de um professor qualificado, graduado e tem
especialização em Docência, formado em Letras e é do sexo feminino.

QUADRO 15 – 1. Você considera a Educação Física uma disciplina importante para o desenvolvimento
integral (físico, psicossocial e cognitivo), nas séries iniciais

D. Não
Sim,

imprescindível
Justificativa

D.2 X
Pois, quando bem ministradas fazem a diferencia na vida
dos estudantes. Estimula-os, inclusive, a melhorar o
desempenho acadêmico nas demais disciplinas.

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Considera importante a execução de aulas de educação física para as crianças dessa faixa etária, pois é nesse
período que as crianças precisam desenvolver suas peculiaridades perante as atividades que lhes são pertinentes
ao desempenho físico e posteriormente aos movimentos do individuo.

Baseado na teoria de Jean Piaget que focaliza o desenvolvimento humano como seu
principal estudo enfatiza que é nessa fase que o individuo atinge um padrão intelectual
que permanecerá por toda sua vida passando por cada estagio de desempenho.
(GUIMARÃES, 2008, p. 1)
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QUADRO 16 – 2. Na sua escola existem as aulas oficiais de educação Física nas séries iniciais Se
existem elas são ministradas por qual tipo de professor

D. Sim Não Professores de Educação Física Professor atividade ou
polivalente

D.2 X X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Na referida escola são ministradas aulas de Educação Física nos anos iniciais pelo professor polivalente, pois de
1º ao 5º ano ainda não tem esse profissional devido à falta de importância que se tem com esse público que
necessita assiduamente dessa base para que possa obter melhores performance.

O surgimento da falta de professor de educação física nos anos iniciais se dá por não ser
obrigatória a presença desse profissional em sala de aula deixando a responsabilidade
para o professor em atividade que normalmente tem formação em pedagogia, não
atendendo as necessidades que são primordiais na execução dessas aulas, sem contar
que ainda são muito pouco o número de pessoas com formação especificas na área, mas
que atualmente devido à demanda se faz com que mais pessoas busquem a formação
que lhe habilita a atuar na devida especialidade, sendo extremamente importante o
devido profissional que atenderá os alunos nos seus respectivos estágios e que permitirá
no direcionamento das atividades por meio de sua faixa etária e de suas capacidades de
desempenho nas aulas. (GUIMARÃES, 2008, p. 1)

QUADRO 17 – 3. Para você como um profissional de educação, sem formação superior em EF, tem
condições de desenvolver um trabalho com os seus alunos, com fins de atingir sequer uma pequena
parte do que é proposto pelos PCNs de EF

D.2
Não há a mínima condição de um profissional que não esteja habilitado atuar na área
porque além de um bom embasamento teórico, legal é preciso conhecer as normas
que regem essa área de conhecimento. Além disso, é a disciplina que trabalha o corpo
humano em sua totalidade, isso requer conhecimento da área de saúde.

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Diante as resposta dos diretor é possível comprovar que ele enfatiza a preocupação que tem ao ver o professor
atividade ministrando aulas para essa clientela, pois os mesmos não têm nenhuma formação que lhe habilite a
executar essa prática, pois para a diretora é necessário que essas aulas sejam realizadas por um profissional
específico, que possa inclusive conhecer que o desenvolvimento da criança se dá por meio dos movimentos, da
ação, da experiência e da criatividade própria. Além de atuar na composição corporal expressando sentimento e
pensamento ao qual faz parte do desenvolvimento do ser humano. Sobre isso Guimarães (2008) ainda afirmam
ao longo do desempenho da criança no ambiente escolar, a Educação Física tem sua grande importância, uma
vez que as atividades, exercícios, brincadeiras e jogos, realizados nas aulas, promovem o desenvolvimento e
aprimoramento das esferas cognitivas e motora.

QUADRO 18 – 4. A proposta de Educação Física como consta nos PCNs de Educação Física são
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discutidos no PPP da escola e nos encontros pedagógicos

Diretor Sim Não
D.2 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

O D.2 coloca que a proposta da EF não é discutida causando, assim, um grande déficit desta disciplina que é tão
importante no desenvolvimento da criança e do jovem.

QUADRO 19 – 5. Você considera importante que as aulas de Educação Física Escolar sejam
ministradas por um professor graduado na área E que essa disciplina seja obrigatória no currículo das
séries iniciais

D. Sim Não Para mim tanto faz, pois não vejo muita contribuição dessa
disciplina nessa fase de ensino.

D.2 X

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Partindo das respostas apresentadas nos questionários pelo diretor é contundente a prática dessa disciplina para
os anos iniciais, sendo essencial que as crianças sejam bem orientadas para participar das aulas com sucesso e
com isso obter melhores resultados tanto físicos como cognitivo, e que possa participar das aulas de forma
prazerosa na obtenção de melhoria da qualidade de vida.

É fato que a Educação Física, seja ela na escola ou em qualquer outro local, deve ser aplicada por um profissional
devidamente graduado em Educação Física. Porém, se analisarmos, não é o que acontece na educação infantil e
nem no 1º ciclo do ensino fundamental. A função de introduzir as “brincadeiras” acaba ficando para a o professor
regente da classe.

Os PCNs da EF dizem que o aluno deverá ser capaz de enfrentar desafios corporais em jogos e brincadeiras,
respeitando regras; interagir com os colegas sem discriminar por razões físicas, socioculturais ou de gênero;
enfrentar situações de competição respeitando regras; estabelecer relações entre a prática de exercícios e a
saúde; valorizar e vivenciar manifestações da cultural corporal de maneira receptiva.

Quando analisamos a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB 9394/96), a Educação Física
deve estar presente em todo o Ensino Básico, sendo componente curricular obrigatório da Educação Infantil ao
Ensino Médio (LDB, art. 26, § 3º).

Com relação à formação profissional exigida para lecionar na educação básica, a LDB admite nível superior para
profissionais de Educação Física, como formação mínima. Para o exercício do magistério na educação infantil e no
1º ciclo do ensino fundamental a modalidade Normal, oferecida em nível médio (Art. 62).

Sendo assim, o texto da lei acaba gerando uma brecha nela, possibilitando a atuação de dois profissionais nesta
função o professor regente ou atividade com formação em curso Normal e/ou com nível superior em Pedagogia, e
o professor especialista, graduado em licenciatura plena em educação física, também em nível superior.

No entanto, na prática isso ainda extrapola o que já é um absurdo, ou seja, além de não ser o professor com
licenciatura em Educação Física, o responsável por essas aulas, ainda encontramos na nossa coleta de dados
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outras formações como: Geografia, Sistemas Elétricos e Ciências Biológicas. Demonstrando o total descasco com
e desconhecimento sobre a importância dessa disciplina nessa fase de desenvolvimento da criança.

QUADRO 20 – 6. Você gostaria de inserir as aulas de Educação Física em sua escola

Diretores Sim Não •

1. I.

Gosto muito das atividades organizadas por estes profissionais
principalmente quando os professores gostam do que fazem. Os
jogos internos as aulas, a auto-estima dos alunos, os torneios e
etc. fazem toda diferença numa escola, pois são umas das áreas de
conhecimento que os estudantes mais gostam, até pedem pra sair
de outra aula para ir pra aula de EF. Mas ressalto isso acontece
quando o profissional é comprometido e competente.

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo realizada em duas escolas do município de Estrela de Alagoas
pelo aluno pesquisador.

Parafraseando a resposta do diretor questionado é primordial a execução das aulas nesta faixa etária da criança,
pois é durante este período que a criança tem mais mobilidade de movimentação para praticar qualquer exercício
desde que seja bem orientado e realizado por um profissional competente e que possa proporcionar o
desenvolvimento de seus aspectos para que dessa forma a ausência desta disciplina seja preenchida
possibilitando aos alunos a interação de mais uma disciplina que compõem a grade curricular do aluno.

Em virtude das respostas apresentadas nos questionários pela diretora da escolas que atendem aos alunos de
ensino fundamental I e II foi percebido que os gestores sentem muito a falta do profissional de educação física
nos anos iniciais de 1º ao 5º ano para realizar as aulas, pois o professor de sala passa uma recreação, mas não
passa a aula com todos os pontos pertinentes a que se espera de um professor licenciado em Educação Física.

Desta forma pode-se perceber que enquanto a disciplina educação física não for
oficializada como obrigatória desde os anos iniciais a pendência na realização destas
aulas continuaram existindo e prejudicando no desenvolvimento das crianças que muito
se tem perdido neste processo de ensino-aprendizagem. (GUIMARÃES, 2008, p. 1)

Pudemos ver que as representações consideram a Educação Física uma disciplina importante, vimos que os
diretores e coordenadores concordam que o professor que deveria atuar é o professor de Educação Física, por
estes terem uma formação específica para lidar com esse tipo de atividades. Tanto professores regentes, quanto
coordenador e diretor dividem suas opiniões quanto ao professor polivalente ter habilidades para ministrar aulas
de Para que essa realidade possa sofrer uma alteração que possa beneficiar os alunos dessa etapa de ensino é
preciso mais clareza na Lei e uma reflexão por parte dos gestores sobre a necessidade dessas alterações estarem
acontecendo. Sobre isso circulam dois Projetos de Lei no senado um de Ivo Cassol e outro de Benedito de Lyra.

Já se encontra no senado um Projeto de Lei Nº 103/2012 de autoria do senador Ivo Cassol (PP-RO) que
estabelece que as atividades de educação física nas escolas somente poderão ser ministradas por profissionais
qualificados na área, pois o projeto já está sendo analisados pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).
Entretanto o referido projeto tem como característica assegurar que somente professores capacitados ministrem
aulas de Educação Física nas escolas.

Temos também um outro Projeto de Lei importantes que tem como relator da proposta na comissão, o Senador
Benedito de Lira (PP-AL), que diz que independente da série, todos os alunos precisam de um professor
qualificado em Educação Física. Caso contrário, corre-se o risco de comprometer a saúde das crianças, uma vez
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que o curso de Pedagogia não aborda o ensino da Educação Física com profundidade necessária. Daí surge à
preocupação com tamanho descaso que essa disciplina e os professores vem sofrendo por durante muito tempo,
comprometendo a formação das crianças nessa fase do ensino e com a entrada do profissional habilitado para
realizar essas aulas e dessa forma as aulas podem trazer melhores contribuições.

Em virtude da grande importância que a Educação Física tem é possível constatar que existem dois Projetos de
Lei que está sendo analisado no senado e que se preocupou com o descaso vivido durante todo este tempo e se
for aprovado será um grande ganho para os alunos e os professores desta área. Então se percebe que até leis
estão sendo propostas para que se que se efetive na prática o que já se constata-se nas teorias que a educação
física é disciplina extremamente importante para a formação da criança diante de seus aspectos
bio-psico-fisico-social.
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