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De uma coisa, qualquer texto necessita: que o leitor ou a leitora a ele se entregue de forma crítica, 

crescentemente curiosa. É isto o que este texto espera de você, que acabou de ler estas "Primeiras 

Palavras" 

 

(Paulo Freire, São Paulo, Setembro de 1996) 
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RESUMO 

 

Este trabalho faz uma breve análise do cenário das Escolas brasileiras, desde o surgimento da 

Educação no país, até os dias de hoje. São evidenciadas as diferenças entre as Escolas 

públicas e as Escolas particulares e são destacadas algumas Escolas públicas do Brasil, bem 

sucedidas, mesmo em regiões pobres. Estas apontam a interdisciplinaridade como chave do 

próprio sucesso. Então é considerado o papel da Educação Física em uma proposta 

interdisciplinar de ensino e, como essa possa trazer melhorias para a Educação brasileira. Foi 

difícil chegar ao título deste trabalho, pelo próprio processo da pesquisa, pelo tempo curto 

para escrever e, pela vontade de ir além.  

Palavras-chave: Escolas brasileiras; Interdisciplinaridade; Educação Física escolar. 
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Introdução: A ideia 
  

Eu estava em um quarto de hospital, ao lado da minha avó, que se recuperava de uma 

cirurgia complicada, após ter quebrado a prótese do fêmur, que ela já havia quebrado dez anos 

atrás. 

Era um dia de dezembro no final do ano de 2015, final de todas as atividades de 

trabalho e estudo, fazia um calor insuportável na cidade do Rio de Janeiro e toda minha 

família estava muito abalada e cansada com a situação, pois, além do mais, minha família é de 

Cabo Frio e todos ficaram revezando para estar com minha vó. 

Minha avó tem 84 anos, está em sobrepeso e tem problemas de pressão alta. Há alguns 

anos ela sofre da doença de Alzheimer e todo lugar ou contexto que não é familiar para ela, se 

torna delicada para seu equilíbrio emocional. 

"Dona Wanda", assim como é costume ouvir alguém se referir a ela, foi professora, 

uma pioneira na profissão naquela época, na sua cidade, Cabo Frio. Especializou-se em 

alfabetização, saiu de casa para estudar no Rio, se aprofundou para alfabetizar pessoas 

deficientes, começou trabalhando na própria casa, que hoje é a Escola Menino Jesus, empresa 

da família. 

Naquele dia, minha avó tinha acabado de comer, se assim pode-se definir engolir 

poucas colheradas de gelatina, e estava irritada por não conseguir se alimentar direito. Aliás, 

ela estava incomodada por não ter apetite pela comida que lhe era servida há dias, pelas 

pessoas desconhecidas e conhecidas que continuavam a tentar convencê-la de que precisava 

fazer isso ou aquilo pela sua saúde. Ela também estava com um dreno no pescoço, sem ela se 

lembrar o porque, quase não podia se movimentar, e pra piorar, o que realmente a estava 

deixando chateada, era não ver meu avô por perto.   

Dona Wanda sempre foi uma mulher que prezou muito pela sua independência e 

dignidade, ela estava vivendo dias de muita impotência, se não totalmente consciente, 

subconscientemente com certeza. 

Assim olhei a minha volta no quarto, a procura de ideias para aliviar um pouco a 

tensão da minha vó. Tinham algumas revistas na bancada da janela e me veio à memória uma 

cena familiar: a vovó na casa dela, com os pés pra cima do sofá na sala, perto da varanda, 

lendo o jornal por horas na luz do sol da tarde. Inúmeras são as lembranças assim, que eu 

tenho dela.   

Peguei uma das revistas, levantei a proteção da janela do quarto, para ir sentar bem 

perto da cabeceira da cama e comecei a ler em voz alta para vovó. 
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A sorte foi achar um artigo que tratava o tema da Educação e, mais especificamente, 

de como algumas escolas públicas do Brasil, com recursos bem inferiores a outras escolas 

particulares bem renomadas, conseguem resultados melhores dessas últimas, no nível de 

aprendizado dos alunos (PORTILHO, 2015). 

Minha avó não só se acalmou, como se interessou. À medida que eu ia lendo os 

parágrafos, ficava felizmente surpresa com as testemunhas e os dados que eram descritos, e 

minha avó devia estar com um sentimento parecido, pois me interrompia para repetir algumas 

frases que a tinham marcado e as explicava com palavras mais simples, para ter certeza que eu 

as compreendesse. Aposto que estava quase se sentindo em uma sala de aula, algo familiar 

para ela... Pensando bem, algo familiar para nós duas. 

Acredito que o ensinamento seja um movimento característico da maioria das culturas: 

os mais velhos ensinam aos mais novos, os pais e as mães ensinam aos filhos, os mais 

experientes ensinam aos mais leigos e por aí vai. Talvez, porém, essa questão seja tão comum 

para mim, pelo fato deu ter crescido na minha família, além do que nessa sociedade. 

Sei pela história que me é contada, que desde minha bisavó, se tinha a ideia de uma 

escola. Minha avó conseguiu realizá-la começando na própria casa. 

Minha mãe e seus irmãos lembram-se da infância, de quando chegava o verão e eles 

precisavam dar a tinta nas cadeiras e nos banquinhos que vovó Wanda juntava, com o intuito 

de melhorar sempre mais esse projeto, antes deles poderem ir para a praia brincar. Assim, de 

ano em ano, a escola foi sendo construída. 

Hoje tem duas sedes na cidade de Cabo Frio, a Escola Menino Jesus atende da creche, 

ao ensino médio, é a maior fonte de renda da família, dá emprego para várias pessoas, forma 

um grande número de crianças e adolescentes. Duas tias minhas estudaram pedagogia e estão 

na frente da coordenação, meu avô e meus tios advogados cuidam da parte administrativa e 

cada um teve ou tem seu papel na escola. 

Meus avós são integrantes ativos da Igreja da cidade, eles ajudaram a construir inteiros 

bairros em áreas próximas, carentes. Muitos cabo-frienses, hoje sucedidos profissionais 

renomados na cidade, são ex-alunos da escola da minha avó: quando a encontram na rua, a 

cumprimentam com carinho, pois foi ela quem os alfabetizou. Outros, ainda, foram alunos 

dos meus tios, professores de Educação Física, e lembram-se deles com gratidão por ter 

ensinado eles a nadar. 

Acredito que tenha sido esse, um dos maiores pontos de encontro entre a cultura da 

família da minha mãe, e a cultura da família do meu pai. Eles se conheceram em Niterói, para 

onde eu fui pela primeira vez, com vinte anos, começar minha vida de emancipada. 
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Os pais do meu pai sempre incentivaram os filhos a viajar, a conhecer lugares e 

populações novas, perto ou longe, estudar quanto mais possível, aprender a respeitar e 

valorizar nossa cultura, assim como a dos outros também. 

Meu avô Lezir se formou em dois cursos universitários, o que era pouco comum na 

época dele. Meu pai e suas irmãs, em algum momento da vida, estudaram fora do país. Uma 

tia e seu marido trabalharam na área da diplomacia na embaixada dos Estados Unidos, a outra 

tia fundou uma empresa de traduções que possibilita até hoje, o diálogo entre instituições e 

pessoas, promovendo encontros e acordos. Hoje, cada filha e filho dos meus avós (por parte 

de pai) mora em um continente diferente, e todos os netos e bisnetos deles falam, no mínimo, 

duas línguas. 

Por isso acredito que, o que eu mais tenha herdado e aprendido com meu histórico 

familiar, tenha sido esse sentimento de espalhar, de alguma forma, a cultura que temos, para 

melhorar a nossa qualidade de vida, aquela de quem está ao nosso redor, a dos nossos filhos e 

das gerações futuras. Compartilhar o conhecimento, encontrar pontos de comunicação e 

união, descobrir e trocar para desenvolver sempre. 

Esse sentimento me influenciou quando escolhi o curso de Licenciatura para minha 

graduação. 

No Brasil vivi as cenas do povo do qual descendo, vivi as leis desse país, seus 

preconceitos, suas contradições, suas festas, seus projetos e toda sua criatividade. Durante 

essa formação tive a oportunidade de estudar em uma faculdade assistindo a um 

funcionamento de sistema diferente àquele que eu estava acostumada: a aplicação e a divisão 

das responsabilidades, o relacionamento e a distância dos funcionários nos ambientes de 

trabalho, principalmente a dos professores, que são referência para quem, como eu, faz um 

curso de licenciatura. 

A faculdade foi meu maior cenário, a UFF me proporcionou tudo isso. Ao ler textos 

escritos por autores com um raciocínio sintático-gramatical diferente do meu e ficar confusa, 

cresceu a necessidade de confrontar e compartilhar, acrescentar cultura, contribuir para a 

formação das pessoas, assim como da minha. 

Hoje entendo que a maior herança que, as famílias do meu pai e da minha mãe 

deixaram para mim, seja um desafio maravilhoso e complexo de busca constante pelo 

desenvolvimento do ser humano. 

Por isso que, naquele dia quente de dezembro, no quarto do hospital, além de ter 

trazido de volta, a pessoa que minha avó é, mesmo que por pouco tempo naquela situação 
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incomoda, aquele artigo deixou alguma coisa em mim. Por alguns dias ele foi o centro de 

meus pensamentos e gerou várias questões de reflexão. 

Na cultura popular ocidental, são consideradas escolas de ponta, as escolas com as 

melhores tecnologias e estruturas, as mais organizadas, com alunos disciplinados e um corpo 

docente repleto de títulos. Entre as mais famosas, ficam as mais tradicionais, com um 

histórico notável. Isso significa que na maioria das vezes, são consideradas escolas 

renomadas, as escolas que trabalham com uma verba considerável. 

Lendo o artigo da revista, pude invés descobrir que existem escolas públicas no Brasil, 

que, mesmo dispondo de recursos precários, conseguem um resultado de aprendizado em 

pesquisas nacionais mais satisfatório que outras escolas ilustres, devido à um sistema 

pedagógico que envolve toda a comunidade no dia a dia da escola. 

A segunda edição de pesquisa Excelência com Equidade divulgada em dezembro de 

2015, revela que existe excelência onde não se espera: há 147 escolas públicas fundamentais e 

31 de ensino médio com nível de aprendizado superior à média de Canadá e Suíça 

(PORTILHO, 2015). 

Mais eu lia o artigo, e mais eu me apaixonava pelos fatos que estavam sendo contados. 

Fiquei pensando sobre como essa realidade poderia existir do lado de nossas casas, não 

entendia como isso pudesse ser possível. Existem escolas no Brasil tão simples e tão boas na 

funcionalidade delas, que são de sucesso verdadeiro. 

Por que eu não sabia disso? Por que eu não tinha estudado isso no meu curso de 

graduação? Como era possível que esses exemplos incríveis não fossem divulgados? Se o uso 

de recursos que essas escolas faziam era muito baixo, por que esse método não estava sendo 

aplicado em todas as escolas mais necessitadas do Brasil? Seria tão fácil conseguir melhores 

resultados para todos! 

Para isso escrevo esse Trabalho de Conclusão de Curso. 

Percorri um longo caminho de aprendizado na UFF para terminar pronta para dar 

aulas de Educação Física. Hoje, no meu entendimento, continuo sendo eterna aprendiz, como 

fui e como sempre gostaria de sempre ser. 

Agora, porém, estou sentindo a responsabilidade de uma formação universitária. A 

responsabilidade de usar o conhecimento adquirido, de espalhá-lo, confrontá-lo, questioná-lo, 

como se faz na família do meu pai. Sinto a responsabilidade de ajudar o aluno, o pai dele, a 

minha vó, a minha tia e a comunidade, como se faz na família da minha mãe. 
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Por fim, sinto a responsabilidade de fazer esse trabalho da forma que aprendi na 

faculdade, pois sinto que, independentemente da influência que esse texto terá, é minha 

responsabilidade fazê-lo. 

Para realizar este projeto foi necessária uma pesquisa exploratória, a fim de criar uma 

maior familiaridade com a metodologia dessas escolas bem sucedidas; isso significa que foi 

feito um levantamento bibliográfico e uma análise de dados e informações digitais. Para 

averiguar melhor as notícias, foi interessante passar pelo procedimento de coleta da pesquisa, 

diretamente com o grupo de interesse. Então foi selecionada uma bibliografia e por fim foram 

usados os dados recolhidos para raciocinar e tirar conclusões a respeito dessas Escolas.  

O curso de Licenciatura em Educação Física me permitiu ter acesso a maior herança 

da minha família, pois ela é a responsabilidade que tenho hoje. 

Hoje o desejo de terminar os estudos, o desejo de ter um título na mão, o desejo de 

começar minha carreira no mercado de trabalho, o desejo de dar qualquer satisfação às 

pessoas quanto minha formatura, se transformou na responsabilidade social de fazer esse 

Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Capítulo 01: Breve história da Educação no Brasil  
 

A palavra “Educação”, em português, vem do verbo “Educar”. A origem deste, por 

sua vez, é do latim “Educare”, que é uma junção de “Ex”, que significa “fora” ou “exterior”, e 

“Ducere”, que tem o significado de “guiar”, “instruir”, “conduzir”. Ou seja, a Educação 

nasceu com o significado literal de “guiar para fora”, que pode ser entendido com referência 

tanto para o mundo exterior, quanto para o mundo fora de si mesmo.  

Não existe apenas uma interpretação da palavra “Educação”, mas acredito que para 

tratar qualquer assunto, seja importante iniciar do começo. A história da palavra indica para 

mim então, a ideia de disseminar cultura, e se a Escola foi criada para “Educar”, ela também 

tem esse objetivo.  

Com o passar do tempo, a sociedade evolui e a cultura com ela. Mais autores tentaram 

achar as palavras para descrever esse processo, e sempre lembrarei da ideia de Maturana que 

acredita que a Educação existe simplesmente pelo contato com o Outro: 

Com o passar do tempo, a sociedade evolui e a cultura com ela. Mais autores tentaram 

achar as palavras para descrever esse processo. Por exemplo, o professor, biólogo e filósofo 

Humberto Maturana, acredita que a Educação existe simplesmente a partir do contato com o 

Outro. Essa definição, apesar de não ser completa para a ideia que eu tenho de Educação, foi 

importante na minha formação, pois me fez refletir e me lembra, até hoje, que a pessoa que é 

professor e professora, sempre é aluno/a também. 

 
O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 

espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 
progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de 

convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de  

                                                      maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural                     

                                                    contingente com uma história no conviver, e o resultado disso é   

                                                que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura       

                                                             de acordo com o conviver da comunidade em que vivem. 
(MATURANA, 1998, p. 29) 

 

No Brasil, a Escola nasceu de uma forma singular. 

O Brasil, o único país da colonização portuguesa do continente americano, é o maior 

poder econômico, demográfico e territorial da América Latina. A forte disseminação da 

escravidão, abolida apenas em 1890, que negou a Educação aos afro-americanos, juntamente 

com a grande dispersão da população em um vasto território, influenciou fortemente o 

desenvolvimento do sistema educacional no país. 
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Na chegada dos portugueses nos anos 1500, as etnias que habitavam o território 

brasileiro, tinham seus próprios modos de difusão oral do conhecimento prático e filosófico-

religioso. A Educação, de acordo com os padrões europeus e portugueses, foi introduzida ao 

longo do século XVII, sistematizada na obra “Ratio Studiorum atque Institutio Societatis 

Jesu”, publicada em 1599 para divulgar os saberes a serem ensinados e condutas a serem 

seguidas, em um conjunto de práticas e normas com o fim da incorporação dos 

comportamentos e valores jesuítas. 

A historiadora Mayra Poubel, no artigo “A primeira Missa no Brasil” reporta que, 

após apenas cinco dias da chegada ao Brasil, Pedro Álvares Cabral e seus tripulantes 

organizaram uma missa para comemorar esse encontro por novas terras (para muitos, 

descoberta). Esse simples gesto mostra como os lusitanos não tinham somente um projeto de 

caráter econômico no Brasil: Portugal trouxe membros da Ordem de Jesus, com a intenção de 

ampliar o número de fiéis no Novo Mundo. 

 
A principal cousa que me moveu a mandar a povoar as ditas terras  do   

Brasil  foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica     

(POUBEL, disponível em: www.infoescola.com/historia/primeiora- 

missa-no-brasil. Acesso em 17/03/18). 

 

A relação entre Estado e Igreja nessa época era próxima, na medida em que ambas 

empreendiam medidas que colaboravam com seus interesses mútuos: enquanto os jesuítas 

tinham apoio na catequização dos nativos, o Estado contava com auxílio clerical na 

exploração do território e na administração. Era interesse da Igreja ocupar e evangelizar o 

Novo Mundo, pois nessa época as religiões protestantes surgiam como uma alternativa ao 

milenar poder religioso católico na Europa, assim, pregar o cristianismo nas Américas foi a 

solução encontrada à significativa perda de fiéis.  

Fundando colégios e missões pelo litoral e interior do Brasil ao longo do período da 

colonização, os jesuítas passaram a, não só tratar da conversão dos nativos, bem como a 

administrar as principais instituições de ensino da época, e auxiliar os mais importantes 

órgãos de administração e controle da metrópole. 

 A herança religiosa dos jesuítas ainda se manifesta em vários setores da nossa 

sociedade. Muitas escolas tradicionais do país, bem como várias instituições de ensino 

superior, ainda são administradas por setores dirigentes da Igreja Católica. A Escola 

particular, principalmente católica, ao contrário do que está acontecendo no resto da América 

Latina, tem um peso crescente na paisagem brasileira: em 2008 a participação da rede privada 

http://www.infoescola.com/historia/primeiora-
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no total de matrículas da educação básica foi de 13,3%, em 2016 de 18,4%. No ensino médio, 

esse declínio é ainda mais pronunciado (INEP, 2017).  

O primeiro movimento político-cultural para construir uma educação secular, 

universal e gratuita no Brasil remonta ao ano de 1830, quando foi criado um Ministério da 

Educação. Mas, somente na V Conferência Nacional de Educação, realizada em 1933, que se 

refletiu, pelos seus resultados, na Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu no mesmo 

ano, reforçou a ideia de responsabilidade do Estado com a Educação. Assim, na Constituição 

Federal de 1934, foram estabelecidas as competências do Governo Federal em quanto criador 

e promotor da Educação Nacional, com o estabelecimento das competências da União em 

traçar as diretrizes nacionais e fixar o plano nacional de educação. Além disso, pela primeira 

vez, uma constituição criou a vinculação de recursos à Educação: 

 
Art. 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 

desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, 

proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, 

bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. 
 
Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 

pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 

estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 

da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 

consciência da solidariedade humana. (BRASIL, 1934).  
 

No entanto, somente em 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN - Lei 4.024 / 61), posteriormente reformada em 1971 (Lei 5.692 / 71), sancionou o 

papel do Estado na promoção da Educação Básica entre as camadas rurais, que sempre foram 

marginalizadas pelo sistema educacional. Hoje temos uma versão mais atualizada, aprovada 

em dezembro de 1996, na qual é declarada uma “garantia de padrão de qualidade” (Art. 3). 

Além da legislação, é referência, quando se pensa na Educação Brasileira, Paulo 

Freire, que atuou desde os anos 60, mas que transcende todos os tempos.  

Ele veio de uma das regiões mais pobres do Brasil, o Nordeste, onde nasceu em 1921. 

Trabalhou inicialmente nos serviços sociais de empresas industriais onde, como professor de 

português, estava envolvido na alfabetização de adultos, logo descobrindo que seus estudos 

não eram úteis para ensinar português aos trabalhadores.     

Ele então começou a estudar e abordar a linguagem popular e foi capaz de desenvolver 

uma metodologia que lhe permitisse abordar adultos como próprios e parar de tratá-los em 

sala de aula como crianças, como ainda era prática comum nos anos 50.  
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Paulo Freire tornou-se conhecido por essas ideias e, acima de tudo, por uma 

abordagem psicossocial que pode rapidamente transformar adultos em pessoas conscientes 

das razões da pobreza. Isso compreende uma educação política, pois um analfabeto que não 

conhece as razões de seu analfabetismo, mesmo que comece a adquirir noções, retornará ao 

analfabetismo.  

Em 1991, Paulo Freire propôs a criação de um organismo, que em breve assumiria o 

nome de Instituto Paulo Freire (IPF), com sede em São Paulo, durante encontro de educadores 

em Los Angeles. Então, hoje, as ideias de Paulo Freire são a força motriz por trás de uma rede 

internacional frutífera que tem agora o IPF como seu principal centro. Brandão, no livro: “O 

que é método Paulo Freire”, explica como o método Freiriano parte dos temas do processo 

educativo, das necessidades e problemas como fome, desemprego, doenças, de uma pesquisa 

sobre os temas que as pessoas enfrentam com maior frequência. 

Fora do Brasil, Paulo Freire é hoje o mais famoso educador brasileiro. Seu 

pensamento cruzou as fronteiras da ciência, é o pensamento transdisciplinar. Como 

educadores atentos às singularidades de seus alunos, devemos continuar a divulgar e estudar 

seu trabalho: não venerá-lo como se fosse um santo, ou segui-lo como um guru, mas 

considerá-lo como um dos principais educadores críticos do século XX. Honrá-lo significa, 

acima de tudo, estudá-lo e revisá-lo criticamente, retomar seus temas, os problemas que 

identificou, suas questões. Por isso Gadotti (2001), já dizia que “o legado de Paulo Freire não 

pertence a uma pessoa ou instituição, pertence àqueles que precisam” (p. 15). 

 

1.1: Algumas pistas da Educação no Brasil hoje 

 

Sempre ouvi falar do meu avô, que é advogado e um grande estudioso, que, do ponto 

de vista legislativo, o país está na vanguarda da América Latina.  

A Lei Federal 9.394 de 1996 (BRASIL 1996) definiu os objetivos do ensino 

fundamental e superior e os papéis dos vários órgãos estaduais, federais e municipais. As 

tarefas do governo central, através do Conselho Nacional de Educação, continuam sendo as de 

dar a orientação para a organização dos projetos de ensino, e co-financiar a Educação.  

Os vinte e seis (26) estados membros da federação escolhem seus próprios conselhos, 

que têm a tarefa de definir políticas regionais, financiar e verificar a qualidade da educação 

básicas e superior em seus programas.   

Os municípios podem integrar-se ao sistema educacional regional se tiverem os 

recursos, concentrando-se principalmente, na Educação pré-escolar e elementar. 
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A vastidão do país, a grande diversidade cultural e de desenvolvimento entre as 

diversas áreas, as enormes desigualdades econômicas entre a população e a gestão 

descentralizada das escolas refletem-se nos serviços educacionais e na qualidade da Educação 

oferecida na Escola. 

A nova Constituição Federal do Brasil de 1988 (BRASIL 1988) sanciona o direito do 

cidadão a ser educado nas mesmas condições, sem discriminação racial ou de outro tipo, 

gratuitamente, pelo Estado, ou pelas autoridades locais. Ao mesmo tempo, nas diversas 

regiões, especialmente nas zonas rurais, o calendário escolar é organizado tendo em conta as 

características climáticas, sociais e culturais locais. 

Os programas da escola primária são divididos entre as lições comuns a toda a 

federação (decididas pelo Conselho Federal de Educação) e as específicas para cada sistema 

escolar estadual e para cada instituição. Os programas oferecidos pelas escolas devem ser 

aprovados pelos respectivos Conselhos Estaduais de Educação. 

O Ministério da Educação estabelece diretrizes para programas nacionais e ensino 

obrigatório. Os assuntos de ensino comuns em todo o país visam garantir um denominador 

cultural comum entre as várias regiões. No próprio site do MEC é possível ter acesso à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve 

nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também 

as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base estabelece conhecimentos, 

competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que 

direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br). 

Além disso, existe uma política indígena de Educação Nacional para crianças 

indígenas (0,18% da população), que prevê a criação de escolas específicas onde a cultura 

local, a língua materna e o bilinguismo são promovidos, cujos programas são estabelecidos 

com os conselhos das organizações comunitárias indígenas, mas a desvantagem escolar entre 

as crianças em grupos sociais desfavorecidos, nas áreas rurais e nas favelas da cidade, está 

entre as mais altas da América Latina. 
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Segundo as notas estatísticas do censo escolar de 2016 realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os alunos da escola pública na 

educação básica, representam quase 80% do todo (61,7% Municipal, 16,5% Estadual, 0,4% 

Federal e 21,5% Privada), o que torna o ensino particular insignificante, diante das demandas 

do país.  

Hoje o Brasil ocupa o 53º lugar em Educação, entre 65 países avaliados (INEP, 2009). 

O IBGE reportou no mesmo ano que, até com o programa social que incentivou a matrícula 

de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola. Entre as 

crianças matriculadas, há taxas muito altas de repetição e abandono. 

Mais de 63% das crianças tem idade superior à esperada pela classe na qual estudam, 

as taxas de repetição atingem 44% e excedem 70% nas regiões norte e nordeste. Para terminar 

8 anos de escolaridade obrigatória, os alunos brasileiros passam 11,2 anos em média na 

Escola. 

Alguns destaques do módulo temático da Pnad-Contínua sobre Educação, com dados 

para 2016, são que cerca de 66,3 milhões de pessoas de 25 anos ou mais de idade (ou 51% da 

população adulta) em 2016, tinham concluído apenas o ensino fundamental. Além disso, 

menos de 20 milhões (ou 15,3% dessa população) haviam concluído o ensino superior. Entre 

as pessoas de 60 anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo chegou a 20,4%. A mesma 

pesquisa mostrou que 24,8 milhões de pessoas de 14 a 29 anos não frequentavam escola e não 

haviam passado por todo ciclo educacional até a conclusão do ensino superior. Desse grupo, 

52,3% eram homens e mais da metade deles declararam não estar estudando por conta do 

trabalho, além de 24,1% não terem interesse em continuar os estudos. Entre as mulheres, 

30,5% não estudavam por conta de trabalho, 26,1% por causa de afazeres domésticos ou do 

cuidado de pessoas e 14,9% por não terem interesse. 

O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano 

de 2009 (IBOPE); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não 

conseguem ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental, e 

que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da escrita (Todos pela 

Educação). Nessas mesmas referências, encontramos que os Professores recebem menos que 

o piso salarial. 

Olhando todos esses dados, não é preciso ser um graduando em um curso de 

Licenciatura para perceber as grandes lacunas da Educação no Brasil. O que um curso de 

Licenciatura acrescenta ao/à aluno/a sobre essa situação, é a orientação para um olhar voltado 
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à todo o contexto do país, um olhar mais amplo e crítico; e ainda, a orientação para 

compreender como atuar nesse cenário. 

Após ter estudado “A Pedagogia do oprimido”, de Paulo Freire, percebo quanto esta 

continua sendo válida, não só porque no mundo continua a haver opressão, mas também 

porque responde às necessidades fundamentais da Educação de hoje. Escolas e sistemas 

educacionais estão enfrentando novos e grandes desafios no contexto de uma "generalização 

da informação" em uma sociedade baseada no conhecimento, onde as próprias cidades 

tornam-se educadoras e aprendizes, multiplicando seus espaços de formação. Nesse novo 

contexto impregnado de conhecimento, a Escola não pode se limitar a ser um espaço 

educacional entre qualquer outro; é necessário que esta se transforme agindo mais para a 

“formação” e menos para a “informação”, deve-se tornar um "círculo de cultura", como disse 

Paulo Freire, capaz de administrar o conhecimento social, em vez de dispensar de lições. 

Acredito que as dificuldades que a Educação brasileira enfrenta hoje, estejam 

diretamente ligadas ao momento político, social, cultural e histórico do país. Por isso presumo 

que, melhorar essa área, melhorar a Educação no Brasil, pressupõe, nos dias de hoje, um 

movimento complexo.  

Ainda assim, não impossível. 

Podemos iniciar por conhecer e compreender a história como um espaço de 

possibilidades, sonhar com outro mundo possível, sonhar com o futuro e, como professores e 

professoras, trabalhar no presente, sem perder de vista o passado. 

Atualmente existem escolas públicas espalhadas pelos estados do Brasil, que, mesmo 

dispondo de recursos precários, conseguem um resultado de aprendizado em pesquisas 

nacionais mais satisfatório que outras escolas renomadas, devido à um sistema pedagógico 

que envolve toda a comunidade no dia a dia da Escola.  

Por exemplo, no artigo “Quatro escolas públicas, excelentes e pobres” da revista Super 

Interessante (PORTILHO, 2015), é destacada em Pedra Branca, uma cidade no Ceará com 

pouco mais da metade dos 40 mil habitantes alfabetizados, uma Escola, como uma das 

melhores do país. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais 

da EEF Miguel António de Lemos é consideravelmente alto. 

A “Escola de Amaral”, como é conhecida, fica em um sítio a 18 km da cidade, no 

meio do sertão. Porcos, jumentos e bois rodeiam a Escola, e a agricultura local é de 

subsistência, com vários alunos ajudando os pais, os quais na maioria, não são alfabetizados, 

na lavoura. “Se você chegar à nossa escola não vai ver nada de anormal. Salas e laboratórios 
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são pequenos, a merenda é simples e não há grandes eventos. Mas a educação daqui marca a 

vida de quem passa” diz Amaral Barbosa, diretor da Escola. 

Desmistificando a ideia de que o mau desempenho do ensino está ligado à baixa 

educação dos pais ou ao nível socioeconômico local, a escola tem um dos melhores 

desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Brasil, com nota 

8,9 para o 9º ano. A média nacional é 4,2. A média das escolas particulares brasileiras é 5,9. 

Amaral atribui os resultados à estreita relação entre a Escola e a comunidade. Ele 

próprio carrega a escola no DNA: é bisneto do seu Miguel, que nomeia a escola – outros 15 

professores também são descendentes do seu Miguel. A eles juntou-se um time de voluntários 

da comunidade, que une esforços para tornar a escola mais agradável. Cada um ajuda como 

pode: o motorista do pau de arara (transporte escolar da maioria dos alunos) dá aulas de 

baixo, um dos pais ensina sanfona e o professor de história e geografia empresta a bateria para 

os alunos aprenderem.  

Nos finais de semana, a quadra esportiva vira salão de festas para batizados e 

casamentos e recebe em troca pequenos serviços, como um reparo feito por algum pai que 

seja pedreiro, ou um desconto nas roupas de formatura dado por uma mãe costureira. Tudo 

isso ajuda a fechar as contas da escola, que se mantém com apenas R$ 4 mil anuais de 

orçamento para compra de materiais didáticos e de limpeza. 

Para a coordenadora pedagógica Bruna Barbosa de Lima, além do apoio material, a 

proximidade com a comunidade envolve os alunos e os faz respeitar os mestres.  

“A escola é tratada como algo muito importante. E isso se reflete no índice zero de 

evasão. Todos entendem a importância de estar aqui”, diz ela. Os pais também apoiam essa 

ideia, são tão participativos, que decidem com coordenadores e professores o currículo 

pedagógico a cada ano, apesar da maioria não saber escrever o próprio nome. Esse grupo 

aprendeu a importância das avaliações e das etapas de ensino, conhecem e compreendem o 

IDEB para acompanhar, da melhor forma possível, os filhos na Educação.  

Maria Neci Lira Lemos, mãe de seis filhos, é agricultora e cursou até a quarta série. 

Hoje trabalha com a produção de mamona para biodiesel, e mesmo morando longe da Escola, 

faz questão de acompanhar o desenvolvimento dos filhos: “Como é que posso mostrar para 

meus filhos a importância da escola se eu também não estiver presente dentro dela? ”, 

questiona. 

Para os alunos que não tem a sorte de contar com a participação dos pais, a Escola 

promove o programa “Adote um Aluno”, em que cada professor anonimamente se 

responsabiliza por acompanhar o desenvolvimento de uma criança cuja família não seja 
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presente. O diretor Amaral acredita que a Escola, ao invés de reclamar a falta da família dos 

alunos, pode criar mecanismos para minimizar as consequências dessa falta para que o aluno 

se sinta acompanhado, o que é o mais importante. 

Outro projeto que sempre está no currículo escolar, é o de leitura. Anualmente, ele se 

renova, mas o objetivo permanece o mesmo: formar alunos críticos. 

Pelo desempenho, a Escola recebeu por sete vezes o prêmio estadual Escola Nota 10, 

que gratifica com R$ 2 mil por aluno os melhores colégios do Ceará. No entanto, só recebe 

em mãos 75% do valor, o restante só vem quando a Escola ajuda uma outra da região a 

melhorar seus índices. “Todos têm que crescer juntos, em rede. Se eu ajudo uma escola que 

alfabetiza, melhoro também a qualidade do aluno que chega à minha, e assim toda a 

educação se eleva”, sustenta Amaral. 

Ainda no artigo da revista Super Interessante, tive acesso a outro exemplo: a EMEF 

Deputado Ulisses Guimarães atende crianças do 2º ao 9º ano em Maracanaú, a 20 quilômetros 

de Fortaleza. Pela segunda vez, a instituição obteve o melhor resultado no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em uma escola pública do Ceará, sem 

parcerias ou vinculação a outros órgãos, que não a uma Secretaria Municipal.  

Valdelice Barbosa Lima que dirige a EMEF há seis anos, não tem dúvida sobre o 

segredo para a evolução dos índices de aprendizagem nesse período, ela atribui tudo o que 

atingem, ao sentimento de colaboração entre a equipe e à vontade de trabalhar junto. 

Essa conquista é o resultado do trabalho dos profissionais e vem para contradizer os 

números estatísticos de todas as pesquisas: “Mais que mostrar que é possível driblar as 

adversidades, queremos identificar as boas práticas das escolas e mostrar como podem ser 

replicadas”, explica Ernesto Martins Faria, coordenador da EMEF.          

Estudando a história da colonização do Brasil, na graduação em Educação Física, 

identifiquei como o conceito de “Escola” foi implantado no país, teve um formato a tradição 

dos países europeus, de forma que a Educação brasileira fosse construída em cima de uma 

cultura de importação. Até hoje existem vários projetos inspirados nos modelos das Escolas 

dos Estados Unidos, ou ainda são introduzidas no sistema escolar, inovações a espelho das 

escolas mais renomadas de fora.  

Grandes cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, ou Brasília, são sede de escolas de 

outra nacionalidade. Só no Rio de Janeiro foram implantadas as escolas americana, francesa, 

alemã e britânica. Em São Paulo tem a italiana também. 

Isso traz um ótimo exercício cultural ao país, em termos de diálogo, abertura social, 

intercâmbio, renovação, modernização e etc. Dessa forma as instituições se acostumam à 
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mudança e se mantém preparadas a introdução de melhorias; pois o progresso necessita do 

constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, portanto, qualquer incentivo com essa 

finalidade, deve ser bem-vindo. 

 Mas essas Escolas brasileiras, citadas acima, encontraram um sistema pedagógico que 

envolve toda a comunidade e que consegue resultados excelentes, com a união de todas as 

partes sociais, justamente graças às características locais. Isso significa que essa dinâmica 

pode atender as reais demandas do país, sem ter que por isso moldar ou adaptar a cultura da 

Escola em questão. Em um país propenso a adotar métodos avançados de outras realidades, 

pensar nesse projeto como lugar e estratégia de aprendizagem é uma ousadia, mas também um 

ato criador, que mobiliza a cultura para achar os elementos de crítica e a transformação.  

Infelizmente há uma escassa divulgação dessa filosofia pedagógica, provavelmente 

devido aos poucos recursos dos quais essas Escolas fazem uso.   
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Capítulo 02: Características da Educação Física Escolar  

 

Quando era criança, eu via a Educação Física Escolar como uma luz no programa das 

aulas, às vezes uma libertação, um descanso psicológico, um respiro, uma necessidade, um 

prêmio entre uma matéria e outra. Apesar de gostar muito, também, das outras disciplinas 

oferecidas na Escola, a Educação Física era um momento único de isolamento de tudo que 

tinha sido, e de tudo que iria ser durante a manhã. Era um ângulo especial entre todos os 

espaços das aulas, um lugar mais dos alunos, que dos professores: uma raridade. 

Nas aulas de Educação Física me envolvia com meus colegas, conhecia melhor as 

pessoas que sempre estavam ao meu redor, me doava e me emocionava. Meu corpo agia 

diferente. Eram apenas aulas na escola, mas acontecia tudo isso em pouco tempo, isso era a 

Educação Física para mim.  

Mesmo com todos os empecilhos que existem em um ambiente pedagógico dirigido 

por uma cultura tecnicista, convencional e antiquada, as aulas práticas da escola deixaram em 

mim as melhores lembranças daquela época. Naquele tempo eu aprendi muita coisa, hoje sei 

que poderia ter aprendido melhor.  

Pensando àquela época, agora, questiono a didática de quase todos os professores e 

professoras de Educação Física que tive. A maioria tinha como objetivo nos ensinar a jogar 

vôlei e basquete, a base da ginástica e do atletismo. Sempre que possível, o futebol reinava 

nos campos entre os meninos, e o queimado nos espaços restantes com as meninas. 

Considerávamos esses momentos os melhores da aula, essas atividades eram como um 

presente para nós. Ao parar para pensar hoje, percebo como muitas vezes essas mesmas aulas 

que tinham um significado de “dom” para nos alunos/as, para os/as professores/as eram 

apenas um espaço onde eles/as, depois de nos dar poucas indicações, poderiam ficar a vontade 

para fazer o que mais quisessem.  

As avaliações eram estabelecidas por meio de testes pré-definidos, não tinham retorno 

algum, nem sentido. Era muito comum o bullying com os alunos que tinham menor 

familiaridade com o esporte. Mas o pior de tudo, era que a maioria dos professores e 

professoras, não se importava muito com a formação dos alunos. 

Havia algumas exceções, é claro.  

Lembro-me de um professor mais novo, quando eu já estava quase saindo da escola, 

que tentou fazer um trabalho com nossa turma de conscientização, nos ensinando algumas 

técnicas de pronto socorro. Lembro-me das aulas de Educação Física que fiz na escola quando 

eu era bem pequena, lembro que vinham alguns professores de fora nos dar aula de atividades 
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que na época eram consideradas diferenciadas, como rugby ou hitball. Lembro-me das 

iniciativas de torneios e campeonatos entre as escolas, lembro dos intercâmbios culturais que 

esses eventos proporcionavam. 

Com pontos positivos e pontos negativos, entre muito conservadorismo e algumas 

propostas de inovação, minhas aulas de Educação Física na escola foram caracterizadas por 

sexismo, seletivismo, bullying, preconceito, exclusão. 

Eu não acredito que a Educação Física Escolar seja isso. 

Quando estudei alguns textos de Humberto Maturana na faculdade, um pensamento 

dele ficou impresso na minha memória e hoje acredito compartilhá-lo mais que antes: 

 
                                                 Estudei para devolver ao país o que havia recebido dele. [...]                                                                

                                                        Hoje os estudantes se encontram no dilema de escolher entre   

                                 o que deles se pede, que é preparar-se para competir no mercado     

                                               profissional, e o ímpeto de sua empatia social que os leva a desejar             

                                                            mudar uma ordem político-cultural geradora de excessivas  

                                            desigualdades, que trazem pobreza e sofrimento material e espiritual  

(MATURANA; 1998, p. 12) 

 

Acredito que isto represente parte do meu sentimento. 

Percorri um longo caminho desde que saí da Escola e meu olhar certamente, não é 

mais o mesmo de então. Hoje posso perceber todas as complexidades que existem por trás de 

uma aula de Educação Física.  

 

2.1: Breve histórico da Educação Física Escolar 

 

Vários professores/as e doutores/as estudaram a Educação Física e muitos deles 

descreveram ou tentaram descrever essa denominação. Não existe até hoje, uma definição de 

“Educação Física” dada por oficial, a não ser que se escolha seguir um autor específico. Isso é 

bom para a Escola, se considerarmos a elasticidade que o aprendizado necessita. 

Por outro lado, sem uma base sólida na literatura, assim como na preparação e 

formação de seus profissionais, a Educação Física acaba sendo desvalorizada e enfraquecida.  

 
Conteúdo programático próprio da História da Educação Física,  

desenvolvido  nos mais de cem cursos superiores existentes no Brasil de 

hoje, recebendo um tratamento singularmente igual, imposto pelo caráter 

extremamente limitado do referencial teórico existente sobre a matéria, 

utilizado pelos responsáveis em seu ministrar. Tal limitação diz respeito não 

propriamente à sua qualidade,  e nem tampouco à quantidade de publicações 

concernentes ao assunto,  mas, principalmente, à maneira homogeneizante 

como ela vem sendo tratada (CASTELLANI FILHO, 1991, pág. 19)  

 



25 
 

Aqui delimitamos nosso olhar à Educação Física Escolar, e identificamos que é 

reportada, ao longo da história da Educação Física, uma distância entre as concepções teóricas 

e a prática real nas Escolas. Isso significa que a disciplina sofreu mudanças devidas às 

influências do contexto histórico e social do país, sem receber a devida atenção e aportar as 

devidas mudanças no embasamento pedagógico.  

 

Passamos a admitir como verdadeira a premissa de ter sido competência da 

Educação Física, ao longo de sua história, a representação de diversos papéis 

que, embora com significados próprios ao período em que se encontrava, 

corroboraram para definir-lhe uma considerável coerência na sequência de 

sua atuação. (CASTELLANI FILHO, 1991, p.14) 
 

Talvez por ser uma área de pesquisa mais nova do que outras, como o curso de 

medicina por exemplo. E/ou talvez por ter sido introduzida na Escola mais recentemente que a 

maioria das disciplinas, talvez ainda, por ser vista pela sociedade como uma prática manual, 

mais do que um estudo teórico, a Educação Física ainda enfrenta obstáculos de preconceitos e 

ignorância quanto à sua natureza.  

No Brasil, a área da Educação Física percorreu seu trajeto de forma complexa. Assim 

como na Educação, houve influências europeias. Durante o século XX temos relatos de uma 

forte influência militar na formação de professores. Segundo Borges (1998), a formação 

profissional surgiu no ano de 1939, durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Nesses 

anos foram criadas as Escolas de Educação Física do Estado de São Paulo e a Escola Nacional 

de Educação Física da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Mesmo com a criação de 

instituições no meio civil, o caráter do ensino subiu influências militares, pois foram 

chamados para ministrarem as aulas, professores da Suécia, Alemanha e França que tinham 

uma carreira militar.  

Nessa época os avanços das pesquisas na área de Educação Física sobre a performance 

corporal, foram importantes e significativos. Por isso que, na segunda metade do mesmo 

século, um grupo de professores teve a Educação Física como referência para a produção de 

material científico. Queiros (apud CASTELLANI FILHO, 1988), fala que o conceito de 

Educação Física “cresceu e se esclareceu na alma do povo que nela passou a ver não uma 

simples aplicação de grosseiros métodos empíricos ao alcance de todos, mas uma verdadeira 

e delicada arte cujo exercício demanda conhecimentos científicos bem especializados” (pág. 

36). Nesse contexto histórico, a produção de conhecimento foi o fator determinante para uma 

mudança de visão da sociedade quanto o significado e a prática da Educação Física. Os 

avanços das pesquisas sobre o ser humano e sua movimentação criaram a necessidade de se 
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pensar o cidadão em sua complexidade, mesmo com uma proposta de embasamento 

militarista. 

Mas tanto nesse contexto, assim como nos dias de hoje, a Educação Física pode ser 

compreendida como uma área de conhecimento que supera os aspectos tradicionais das 

concepções de Educação, tanto nas Escolas, como nos espaços fora dela, porque ressignifica-

se por meio das pesquisas realizadas por professores que zelam pela formação profissional.  

Um exemplo claro dessa ressignificação está no artigo de Cipriano Luckesi 

“Ludicidade e Atividades Lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna”, que o 

doutor escreve por sentir a necessidade de divulgar os novos conceitos que formou sobre o 

assunto, a partir de suas pesquisas. É interessante ver como ele se preocupa com o fato de 

alguns colegas de trabalho, da mesma área e do mesmo ambiente acadêmico, não 

compreendem a profundidade do debate. Além disso, no mesmo artigo, Luckesi (2002), diz se 

importar em reconfigurar a “compreensão específica da ludicidade e das atividades lúdicas” 

(pág. 1), pois os conceitos merecem, segundo ele, um aprofundamento teórico e prático. 

Depois dessa introdução, o texto começa a entrar no verdadeiro tema, assim é descrita a 

ludicidade e como ela acontece nas aulas de Educação Física, ou mesmo nas aulas de forma 

geral. O fato que este autor coordene o GEPEL - Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e 

Ludicidade, é sinal de que se trabalha com o intuito de melhorar a Educação do/a aluno/a, 

tanto quanto a do professor/a. 

Por isso a construção do conhecimento na área acadêmica é indispensável para 

ultrapassar os modelos - tanto militarista, quanto o tecnicista e outros que fizeram história na 

área da Educação Física. 

 No passado a Educação Física foi definida por vertentes de pensamento que 

delinearam seu espaço e delimitaram seu campo de conhecimento, caracterizando-a como 

simples atividade ou, como valioso instrumento de ação e de intervenção na realidade social.  

Ainda hoje a visão de muitas pessoas com relação à área, é a de uma “disciplina de 

improvisos”, oferecida para proporcionar momentos de recreação. Por ser uma aula realizada, 

muitas vezes, em locais diferenciados e abertos, com características distintas das demais 

disciplinas, ainda se imagina que ela não tenha finalidade educativa. Acredita-se também, que 

a Educação Física tenha sido introduzida na Escola para desenvolver o esporte e fabricar 

corpos esbeltos. Mais especificamente, para proporcionar treinamentos de alto rendimento, 

selecionando alunos/atletas que representem a instituição em eventos esportivos; ou apenas 

para compensar a rotina escolar.  
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O professor de Educação Física também sofre, já que ainda se acredita que ele deve 

ser um atleta que domina todas as habilidades de todas as modalidades esportivas, ou, pior 

ainda, é classificado como aquele que dá aula de “jogar bola” e nada mais. 

Eu acredito que a pessoa que está à frente de uma turma, a pessoa que atua como 

professor/a em relação a um grupo de alunos tenha, primeiramente, a responsabilidade da 

consciência de seus atos. Isto significa dar sentido às atividades que são propostas, sentido 

esse, baseado em estudos de natureza diferente, fundamentados.  

Por isso foi importante dizer o que é “Educação Física Escolar” para mim nesse 

trabalho, justamente porque essa é minha profissão.  
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Capítulo 03: Experiências bem sucedidas da Educação Física 

  

Por onde começar? O que as experiências relatadas me ensinam? Considerando que as 

situações escolares bem sucedidas pouco aparecem, como divulgar essas escolas? Como 

descrever, pesquisar e amplificar as experiências dos profissionais envolvidos? Como 

contribuir? Qual seria o papel da Educação Física nesse quadro? Porque apenas algumas 

escolas, isoladamente, são assim? Qual é a base desse sucesso? Por fim, me pergunto o que 

eu, graduanda em Educação Física no Brasil, posso fazer. Na verdade, faço-me essa pergunta 

toda vez que saio de uma aula ou um treino que ministrei.  

Associo sempre esses pensamentos com o que eu estudei sobre planejamento. Muitas 

vezes escutei, ao longo do curso universitário, que é fundamental para um professor ou uma 

professora, planejar e avaliar seu trabalho: 

 
Todo educador deve ter definido o seu projeto político-pedagógico. Essa 

definição orienta a sua prática no nível da sala de aula: a relação que 

estabelece com seus alunos, o conteúdo que seleciona para ensinar e como 

trata científica e metodologicamente, bem como os valores e a lógica que 

desenvolve nos alunos (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 26) 

  

Algumas formas de pensar o trabalho ficaram enraizadas em mim. Quando termino de 

treinar meus atletas de cheerleading
1
 por exemplo, penso se desfrutei da melhor forma o 

tempo; se organizei bem os grupos; se cada atleta estava na melhor posição possível no time; 

se eles aprenderam um pouco mais sobre o próprio corpo e sobre a biomecânica do 

cheerleading; se deixei de perceber algum talento ou alguma dúvida e insegurança; se passei 

todos os detalhes das movimentações; se todos estão satisfeitos. 

Lembro-me de um treino de forma especial. Aquele dia estava muito pra baixo e o 

treino que iria ministrar era um dos últimos antes da competição da qual o time participaria, 

por isso era muito importante, não tinha como adiar ou desmarcar. Então fui para a quadra e lá 

estavam quinze pessoas olhando para mim com a maior expectativa. Precisava fazer alguma 

coisa. Assim, naquele treino, faltando poucos dias para o campeonato, em um clima de 

tensão, no final de um dia ruim, escolhi um pique como aquecimento e quase entrei na 

brincadeira com eles! 

                                                           
1 

O cheerleading, que na tradução do inglês significa “liderança de torcida”, é um esporte de equipe que nasceu 

nas universidades dos EUA em 1989 e foi crescendo sempre mais, até chegar, recentemente, a ser modalidade 

olímpica. Nas competições são apresentadas “rotinas” (ver nota n°2), de dois minutos e meio, que compreendem 

elementos que lembram os fundamentos da ginástica acrobática e artística, assim como do circo, da dança, além 

de saltos, elevações, pirâmides e lançamentos. No Brasil foi oficializado em 2008 com a criação da União 

Brasileira de Cheerleading com sede em São Paulo, que todo ano organiza o campeonato nacional. O Brasil já é 

representado no mundial há quatro anos, o que é um reflexo da evolução do esporte no país.
 



29 
 

Àquela altura já tinham se acostumado com minha linha de treino: sempre passava 

exercícios voltados para a técnica do esporte e raramente os deixava em momentos livres de 

descontração. Nas últimas semanas, então, quis aproveitar ao máximo todos os minutos, 

pensava na rotina
2
 dia e noite, preocupada com a competição. Mas, naquele dia, em poucos 

segundos todos pareceram ter voltado à infância: a maioria estava rindo, a cabeça longe de 

todas as preocupações, todos estavam correndo de forma que também tinha conseguido o 

objetivo de deixá-los aquecidos. Eles recarregaram minhas energias naquele dia e eu pude, 

assim, fazer bem o que eu costumo fazer de melhor. O time ficou tão impactado que no 

fechamento daquele treino, durante o alongamento final, ainda ficaram comentando o pique, 

quem tinha pegado quem, quem não tinha conseguido escapar e quem tinha se enrolado na 

brincadeira. 

Isso faz parte do meu trabalho, das minhas experiências e da minha capacidade de 

lidar com as situações nessa área, mas esse tipo de ideia não surge do nada. Passei pela 

disciplina “Jogo, brinquedo e brincadeira” na faculdade, onde pude refletir profundamente e 

com a ajuda de algumas referências, sobre a importância do divertimento que a gente gosta de 

viver, independentemente da forma com que ele se realiza, até mesmo depois que deixamos 

de ser crianças. Em outra disciplina, estudei o próprio conceito do Cipriano Luckesi sobre 

ludicidade. Lembro que no começo da faculdade e dos estágios, nos primeiros contatos com 

crianças no papel de futura professora, eu fiquei confusa, pois ouvia na sala de aula que 

professor de Educação Física tem que trabalhar com ludicidade ao lidar com crianças, tem que 

fazê-las divertir, enquanto, pela minha forma de ser, como característica pessoal, sempre tive 

uma linha mais séria de atuação de forma geral. Então, pela minha interpretação dos estudos, 

eu ficava frustrada com as aulas ministradas; ao mesmo tempo, sentia estar fazendo alguma 

coisa boa e não entendia como essa sensação se encaixasse com meus raciocínios sobre a 

profissão. 

Assim, quando li o artigo do Luckesi: “Ludicidade e atividades lúdicas: uma 

abordagem a partir da experiência interna” já citado acima, identifiquei-me e acalmei o 

coração.  O professor defende a ideia da “atividade lúdica como aquela que propicia a 

‘plenitude da experiência’. Comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade 

divertida. Poderá sê-la ou não” (LUCKESI, 1998, pág. 09 -25). E ainda: “na vivência de uma 
                                                           
2 

 A “rotina” no cheerleading é a sequência dos elementos que é preparada para uma apresentação ou 

competição. A rotina oficial de um time dura dois minutos e meio e é acompanhada por uma música marcada em 

oitavas, um Cheermix. 
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atividade lúdica, cada um de nós estamos plenos, inteiros nesse momento; nos utilizamos da 

atenção plena” (LUCKESI, 2000, pág. 21). Por isso, continua esse autor, “agir ludicamente 

exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo. A atividade lúdica 

não admite divisão; e, as próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse 

estado de consciência” (LUCKESI, 2000, pág. 21). Ele define, então, a “ludicidade como 

uma experiência interna ‘de consciência’, ‘ um estado de espírito’, um fenômeno interno do 

sujeito que possui manifestação no exterior” (LUCKESI, 2002, pág. 2). 

Além disso, por alguns anos fui estagiária de ginástica com crianças do jardim de 

infância. Eu lembro que ficava preocupada em ensinar a técnica e a postura correta, enquanto 

minhas pequenas alunas, ao primeiro contato com um colchão, amoleciam o corpo e só 

queriam ficar rolando e brincando.  

Teve mais uma vivência durante os anos de faculdade, que me fez, de forma mais 

incisiva, levar a agir daquela forma com o time e a ser esse tipo de treinadora: por um tempo 

fui atleta em Niterói e competi representando um ginásio em um time de cheerleading All 

Star
3
. 

Eu pratiquei esporte a minha vida toda, mas desde que entrei na faculdade e comecei 

minha vida de emancipada, essa parte ficou de lado. Quando comecei a treinar cheer, foi 

como voltar pra casa. O cansaço, as lesões, o não sair à noite nos finais de semana, a correria 

e a distância da família... Tudo era compensado pelo simples fato de estar praticando o 

esporte com intensidade: sentir estar evoluindo e aprendendo sempre mais a dominar a 

técnica, sentir meu corpo crescer em tamanho e em potência, estar sempre mais alongada, 

sentir de chegar onde não podia chegar antes… Nem vou falar do contato com pessoas 

maravilhosas que esse período me oportunizou, pois o simples fato de praticar, o hábito de 

treinar, me dava tão prazer, que todos os sacrifícios para eu conseguir isso pouco importavam. 

Nesse período eu também voltei a ser criança, me diverti, recordei como era viver fazendo 

algo simples e normal para a maioria das pessoas, mas especial para mim. 

Nesses mesmos anos, tive práticas corporais diversas por conta das aulas na faculdade. 

Revivi, com força maior, o espírito de jogo que tinha quando criança e ficava brincando até 

tarde queimado na rua, me fizeram escolher, depois daquele dia ruim, naquele treino 

fundamental antes da competição do meu time, passar um pique. 

                                                           
3
 A denominação “All Star” no cheerleading, indica a associação com um ginásio. Por exemplo, enquanto um 

time universitário de cheerleading representa sua instituição nas competições, um time All Star representa seu 

ginásio. 



31 
 

É para isso que serve a avaliação e o planejamento, essas duas partes das fases da 

prática do ensinar são inseparáveis e imprescindíveis, constituem uma forma organizada de 

pensar o trabalho. Isto é, ir além de uma planilha com dias e exercícios. Para mim, é refletir 

sobre os detalhes, pensar a personalidade, a necessidade, os talentos e as dificuldades de cada 

aluno; pensar também as minhas capacidades, as minhas experiências e os objetivos para a 

turma, traçar um caminho com diversas metas, ver a evolução acontecer na imaginação, antes 

mesmo que na realidade. Foi assim que estudei na universidade e é isso que defendo: planejar 

e avaliar são ações necessárias para entender o trabalho docente e dar um sentido a ele, caso 

contrário, Educação Física seria apenas rotina, e não uma profissão. 

Ainda fico pensando se minhas alunas de ginástica de cinco anos de idade
4
 estão 

ficando mais fortes; como posso passar exercícios de alongamento de uma forma que seja 

divertida; se elas não conseguem ainda fazer parada de mão por falta de coordenação ou por 

outro motivo; como relacionam isso com a vida diária. Volto na memória para avaliar se dei 

atenção a todas da turma; penso no aquecimento, nos exercícios realizados e se deram certo; 

se atingimos o objetivo daquele dia; se a prática corporal fez bem às alunas. Tento lembrar se 

elas sorriram - o que para mim, é uma forma de avaliar a aula -; penso no que falar para a 

coordenadora no final do mês; no que deixei de falar para um pai ou uma mãe. Ainda, me 

pergunto como estou me tornando uma professora; se estou no lugar certo, no sentido de 

identificar se quero fazer o que estou fazendo; se quero fazer isso no futuro; se ser professora 

me faz bem e o quanto isso acrescenta às pessoas ao meu redor; pergunto-me que tipo de 

professora consolido. 

A maioria das vezes fico com dúvidas, fico ocupada, às vezes frustrada e estressada, 

sobretudo cansada, fico pensando mais, fico pensando que penso demais e fico feliz. Feliz por 

estar com dúvidas; feliz por estar me desafiando a cada dia de trabalho; feliz por estar em 

contato com outros seres humanos; feliz por estar aprendendo e; feliz por sentir de estar 

entendendo e por isso gostando, cada vez mais um pouco dessa área. Assim as coisas ganham 

um sentido, assim posso pensar um pouco maior. 

Assim, identificando o aprender os conteúdos como parte da luta contra a alienação, 

penso em como contribuir para uma        

 

[...] educação física escolar, na busca de torná-la ferramenta que contribua na 

construção de uma sociedade mais justa, livre e igualitária. Palavras de 

ordem que não podem ser consideradas vazias pelo simples fato de terem 

                                                           
4 

 Alunas de ginástica de um colégio em Niterói. 
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sido muito usadas, mas que precisam sim retomar seus verdadeiros e 

profundos significados, tal como a cidadania (CREMASCO, CASTELLANI 

FILHO, 2012, p. 149) 

 

Foram fundamentais as Pesquisa e Prática de Ensino que tivemos durante a graduação; 

lembro-me de muitos textos lidos nos primeiros anos; como as ideias discutidas nas salas de 

aula se tornaram realidade concreta com a qual lidar. Aquelas experiências foram 

fundamentais para não começar a enfrentar a realidade da prática, sem apoio e, sobretudo, 

sem reflexão. 

Isso me leva a querer aprofundar o conhecimento que tenho das Escolas bem 

sucedidas que li no artigo, elas não estão muito distantes de mim. Elas deixaram de ser uma 

coisa interessante que eu li e passaram a ser referência em minha profissão, parte de mim 

também; por tudo que estudei, por tudo que eu vivi e tudo em que acredito.  

Penso nas escolas brasileiras, penso em melhorias, penso que gostaria que todas as 

escolas do Brasil pudessem desfrutar da ideia dessa coordenação escolar, para poder melhorar 

a Educação. Penso que eu gostaria de estar trabalhando em um cargo de maior importância do 

meu cargo atual de professora, gostaria de ter o poder de disponibilizar as condições ideais 

para essa forma de trabalhar ser implantada em todas as escolas; e penso que para ter essa 

responsabilidade, eu preciso aprender mais. Por isso “ponho” todo meu ser nos trabalhos que 

faço porque, para mim, esse é o começo dos grandes e pequenos projetos.                           

  

  

3.1: A Interdisciplinaridade  

  

Da leitura sobre as escolas bem sucedidas reportadas anteriormente, pude perceber um 

traço em comum, que é característica de base dessa filosofia pedagógica: a 

interdisciplinaridade. A palavra interdisciplinar é formada pela união do prefixo "inter", que 

exprime a ideia de "dentro", "entre", "em meio"; com a palavra "disciplinar", que tem um 

sentido pedagógico de instruir nas regras e preceitos de alguma arte, isso significa ensinar 

entre as matérias.  

No Brasil, diversos autores abordam a interdisciplinaridade, um reflexo disso está nos 

documentos oficiais como os PCNs (1997), os PCNEM (1999), os PCNEM+ (2002), além das 

atuais Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica de julho de 2010, que 

defendem o diálogo entre as disciplinas para que o estudante tenha uma visão global do 

conhecimento.  
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Fazenda (2010) retrata que, nas décadas de 1960 e 1970, a Unesco e a OCDE 

patrocinaram estudos que visassem a uma universidade na qual as barreiras entre as 

disciplinas pudessem ser minimizadas, incentivando pesquisas coletivas e inovação no ensino, 

isto é, uma revisão nas relações entre as disciplinas. A autora  ainda observa que qualquer 

trabalho interdisciplinar deve ir muito além de misturar intuitivamente geografia, química, 

matemática e português. Ela acredita que ser interdisciplinar signifique tentar formar alguém a 

partir de tudo que você já estudou em sua vida (conhecimento prévio). O objetivo dessa 

metodologia, em sua opinião, também é bem mais profundo do que procurar interconexões 

entre as diversas disciplinas. Ela serve para dar visibilidade e movimento ao talento escondido 

que existe em cada ser humano. 

Uma vez, quando minha turma na graduação estava cursando Pesquisa e Prática de 

Ensino 1, lembro que tivemos dificuldade com uma turma de crianças bem pequenas; os 

alunos tinham por volta de dois e três anos. Na época, eu e meus colegas já tínhamos tido um 

pouco de prática em dar aula, fazíamos muito isso nas outras disciplinas e alguns de nós 

também estagiavam fora da faculdade, mas ninguém havia tido, ainda, experiência com 

crianças tão novas. Ao observar as outras aulas da turma, vimos claramente que a atenção, o 

envolvimento, a participação, assim como a resposta aos estímulos, nessa faixa etária, são 

completamente diferentes das turmas com alunos mais velhos que têm uma capacidade 

corporal e cognitiva mais experiente. Meu grupo estava, por isso, um pouco perdido quanto o 

que fazer na prática, não sabendo como conseguir os objetivos que queríamos para a aula. 

Obviamente estávamos prontos a entreter, cuidar e brincar, mas nada, além disso; nada que 

nos diferenciasse de qualquer pessoa um pouco carismática com criança, nada que nos 

profissionalizasse. 

Naquela ocasião foi fundamental a ajuda da professora da turma, ela percebeu nosso 

desconforto e contou um pouco sobre o trabalho dela. Assistindo as outras aulas, vimos que 

ela estava ensinando as cores do arco íris entre outras coisas, e sugeriu que nós usássemos os 

mesmos temas nas horas de Educação Física. Dito e feito. Nosso grupo manteve os objetivos 

que tínhamos pensado em alcançar com aquela turma, quando no começo traçou o 

planejamento, mas as brincadeiras foram todas caracterizadas pelas cores do arco íris. O que 

nos parecia complicado, se tornou fácil, conseguimos fazer com que as crianças vivenciassem 

atividades que poderiam, em nossa opinião, abrir novos caminhos no desenvolvimento delas. 

Dava pra ver o brilho nos olhos das crianças ao fazer algo familiar; essas pequenas coisas para 

nós professores, acho que fazem muita diferença. A aula fluiu com tranqüilidade, o grupo não 
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ficou perdido, as crianças se divertiram e, sobretudo, pareceram estar a vontade - o que é um 

pressuposto importante quando se quer que o aprendizado aconteça de uma forma prazerosa. 

Acredito que as experiências aqui relatadas, de escolas públicas do Brasil bem 

sucedidas, consigam bons resultados mesmo tendo disponíveis poucos recursos, graças a isso. 

Isso é interdisciplinaridade, isso é união, isso é facilitação, comunicação e trabalho em 

equipe. Há mais uma grande vantagem que a interdisciplinaridade trás.  

No meu entendimento, o aprendizado que comunica com diversos assuntos e os 

conecta, permite uma formação de qualidade para o aluno, pois ao invés de decorar uma 

informação, os discentes se deparam com um cenário mais abrangente e para que este seja 

compreendido, é preciso de qualquer forma, fazer uma análise do todo, e consequentemente, 

refletir sobre a contextualização das questões. Entender a origem dos acontecimentos, por sua 

vez, possibilita chegar a conclusões mais sólidas, a uma interpretação da realidade mais 

consciente. Acredito que um aprendizado verdadeiramente construtivo, instigue os alunos a 

pensar. Pensar no significado das coisas é dar um significado aos próprios estudos e, mais a 

frente, ao próprio trabalho, por isso a interdisciplinaridade é um grande exercício de cidadania 

e formação de forma geral, ela estrutura os alunos a não serem vítimas da alienação da 

sociedade. 

Nesse sentido, Medina (1984), menciona que o homem só pode evoluir, cada vez 

mais, através da percepção gradual que se dá em relação a si mesmo, em relação aos outros, 

em relação ao mundo, assim nosso papel como educadores é o de proporcionar essa interação 

e conhecimento cada vez maior do ser humano com o mundo e suas relações. 

Teve uma vez que uma atleta que eu estava treinando travou em um movimento da 

rotina e não estava mais conseguindo executá-lo, assim veio falar comigo informalmente, toda 

preocupada, que estava com dificuldade. Eu sabia que a trava dela era de origem psicológica, 

por isso falei com ela para ficar tranquila, pois eu tinha ensinado bem aquele movimento, ela 

havia aprendido, então todos seriam capazes. Fiquei um pouco impressionada e até mesmo 

intimidada quando ela me respondeu: “Tá bom Mari, confio totalmente em você”. No treino 

seguinte, dediquei um tempo à parte para aquele grupo, fiquei ao lado dela e de suas bases
5
, 

orientando e tranquilizando os atletas. Na segunda tentativa, o movimento saiu perfeitamente. 

Todos ficaram aliviados, inclusive eu.  Poucos dias depois, a mesma atleta que tinha falado 

que confiava totalmente em mim, me recebeu no treino falando: “Mari, estivemos pensando 

em mudar essa parte da rotina, olha. O que você acha”?. A primeira impressão, isso pode 

                                                           
5 

No cheerleading, a “base” é o/a atleta que, do solo, sozinho/a, ou junto a outras pessoas, eleva a “flyer”, que é a 

atleta que sobe.
 



35 
 

parecer um contrassenso, mas eu fiquei feliz. Porque confiança significa estar à vontade 

também, a confiança é baseada no respeito, por isso dá pra confiar em alguém e ao mesmo 

tempo, discutir as decisões desse alguém. 

Interdisciplinaridade, portanto, acredito que seja isso: cada um oferece o que tem de 

melhor e se comunica para que as ações façam sentido junto, tudo servindo para todos, como 

o conhecimento. 
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Capítulo 04: Considerações finais 
 

É costume, no mundo acadêmico, começar um estudo tendo definido os significados 

primordiais dos objetos de estudo. Isso porque, quando se tem, em uma pesquisa, o objetivo 

de chegar a algum resultado, é importante conhecer o ponto de partida, o que outras pessoas 

vêm pesquisando e produzindo sobre o assunto, para poder comparar e dialogar ideias, 

chegando aos resultados finais com diversas suposições e, assim, construir conclusões 

produtivas.  

Hoje, pra mim, Educação Física Escolar é a disciplina que tem o compromisso de criar 

um ambiente onde todos os alunos possam protagonizar, ativamente, a própria formação. Isso 

significa que, a Educação Física Escolar se constrói em cima de práticas corporais diferentes, 

sob a orientação do/a professor/a para que possa acontecer a aprendizagem e a interação dos 

alunos entre si; a estimulação do raciocínio lógico; o uso e o movimento do corpo; a 

descoberta de caminhos diferentes para alcançar objetivos de todas as formas, e ainda, como 

tudo isso tem a ver com a sociedade.  

Por isso escolhi esse curso pra me formar na faculdade, por isso acredito que a 

Educação Física se encaixe nessa ideia de potência, desenvolvimento e melhoria das Escolas. 

A Educação Física Escolar une inúmeros planos de aprendizado entre eles, a começar pelo 

corpo humano, que é um dos principais objetos e de estudo e atuação dessa área. Cada corpo, 

que é o/a aluno/a, carrega sua cultura, o que é um campo fértil para o desenvolvimento de um 

trabalho interdisciplinar. Por exemplo, no desenvolvimento dos conteúdos da Educação 

Física, estão as questões que favorecem o aprendizado significativo, relacionados à qualidade 

de vida. Por esse motivo a Educação Física viabiliza a interdisciplinaridade dentro da Escola e 

oportuniza o crescimento integral de pessoas de qualquer idade.  

Quando comecei a pensar este Trabalho de Conclusão de Curso, eu era uma pessoa 

mais ingênua, mais desiludida e um pouco mais perdida. De base, minha ideia sempre foi a de 

mudar o mundo, sem exagero. Pensando friamente e logicamente, sei que isto é um tanto 

surreal, mas nesses anos em que comecei a trabalhar e tive mais contato com ambientes 

profissionais, conheci outras pessoas que também querem mudar o mundo a partir do próprio 

trabalho, cada uma de um jeito diferente, assim hoje não acho essa ideia tão inimaginável ou 

infantil, ou no mínimo, não tão rara.  O que também me fez refletir sobre o que significa viver 

em uma sociedade que manipula as ideologias ao ponto que, o sonho de querer mudar o 

mundo, seja considerado desmedido e sem noção e que, esse pensamento, junto a desilusão, 

seja consolidado por tantas pessoas                                                                                            
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Mas voltando à ideia base de querer mudar o mundo, hoje sei que as coisas não 

funcionam exatamente assim. Aliás, sempre soube, mas na hora de estruturar o tema central 

do Trabalho de Conclusão de Curso, tive que lidar diretamente com a distância que existe 

entre a teoria e a prática de um projeto.  

Quando comecei, eu tinha essa ideia um pouco megalomaníaca de pesquisar essas 

Escolas Públicas do Brasil muito bem sucedidas. Isso seria: fazer entrevistas, visitar as 

instituições, produzir material midiático, presenciar aulas e atividades, fazer um levantamento 

de dados com estatísticas e descrições... Em suma, conseguir recolher, organizar e resumir em 

uma matéria, tudo que essas instituições representam.  

Como o objetivo seguinte, seria o de fazer com que, o método usado para ensinar 

nessas escolas, fosse conhecido e passado como possível sistema a ser usado em todas as 

escolas brasileiras, a segunda proposta era a de estruturar todas as informações da forma mais 

explicativa possível e adaptada para uma divulgação de massa. Aí eu confesso que ainda não 

tinha pensado direito sobre como essa divulgação poderia acontecer, pois nunca fui muito 

chegada às áreas de marketing ou publicidade, ainda assim, tinha certeza sobre minha 

intenção de dar continuidade ao trabalho promovendo esse método. Duarte (2004) explicita 

esse conceito:  

                             
No permanente debate que envolve ciência e sociedade, costuma-se chamar 

a atenção para a dificuldade de comunicação destas instituições. Dois 

personagens têm poder e responsabilidade nesta questão: dirigentes e 

comunicadores. Dirigentes porque representantes públicos das organizações, 

algumas vezes as simbolizam, e, em última instância, possuem a autoridade 

gerencial e o poder político de decidir e conduzir. Comunicadores porque 

técnicos treinados em lidar com a informação, preparados para orientar a 

organização, dirigentes e cientistas a atuar junto à sociedade nas questões 

que envolvam a ligação entre produtores e interessados no conhecimento (p. 

1)  

 

Desde que li o artigo na revista e nasceu a ideia, até o fechamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso, se passaram alguns períodos da faculdade, e eu tive tempo de aprender 

que o TCC é algo de dimensões menores ao que eu estava esperando. Durante a graduação, 

algumas situações me prepararam especificamente para a criação da monografia. Lembro-me 

de um trabalho final para a disciplina “Linguagem, Ritmo e Expressão Corporal”; foi um dos 

maiores do curso. Nele, eu tive que avaliar a disciplina, os textos lidos, as reflexões, o 

aprendizado adquirido ao longo do semestre… A organização e a estruturação do trabalho 

foram as mesmas de um trabalho de conclusão de curso. Acredito que, se nas disciplinas 
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tivesse tido mais rigorosidade nas correções das produções que nos são exigidas, o sentimento 

no último período, seria aquele de mais segurança e mais consciência. 

Por fim, assim como para as escolas, ainda defendo a interdisciplinaridade para o 

curso de Educação Física da UFF. Para uma formação de qualidade, para melhorar a 

comunicação entre profissionais com o mesmo objetivo, como combate à alienação, como 

exemplo de ensino, como visão de mundo e como valor. Ou seja, uma forma de pensar, não 

apenas uma metodologia. Acredito que nosso curso, indiretamente, defende a 

interdisciplinaridade como filosofia de ensino, mas ainda não a prática. Tenho consciências de 

que mudar a prática seja um processo que leva um tempo, às vezes até algumas gerações, mas 

é poroso começar e fazer o primeiro passo, porque se tem um aprendizado que essa pesquisa 

me trouxe, é a importância da interdisciplinaridade e é essa mesmo que indico para as 

instituições de ensino, sobretudo a minha. 

Hoje acredito que a monografia, para mim, tenha sido mais uma oportunidade de 

amadurecimento, do que um projeto. Isto porque tive que produzir um trabalho diferente de 

qualquer outro trabalho já elaborado na faculdade, o empenho foi superior, quando eu achava 

estar em um momento de conclusão pelo qual, os esforços maiores já tivessem sido feitos.    

Diferentemente das outras tarefas realizadas pela faculdade, o/a aluno/a tem uma 

autonomia maior para escrever a monografia. Para esta, não tem os colegas dos trabalhos de 

grupo, não tem o prazo gradual das tarefas como na maioria das disciplinas do curso, não tem 

com quem dividir a responsabilidade, por fim, o/a aluno/a precisa administrar o tempo, seus 

recursos e tudo que envolve o projeto, da forma que melhor achar. Essa autonomia foi mais 

uma oportunidade de reflexão, um período onde eu pude testar o peso das minhas atividades e 

a importância de alcançar meus objetivos.  

O que mais senti durante esse tempo em que demorei pra me formar, foi a pressão da 

sociedade para eu me encaixar nos termos e metas sociais pré-definidos. Foi frustrante 

perceber que o fato de minha formação extra acadêmica, que nos últimos anos foi de suma 

importância pra mim, não é considerado pela mesma “sociedade” que vem me cobrar a 

formatura na universidade.                                                                               

Por outro lado, a monografia é, em minha opinião, a produção da graduação que mais 

representa o/a aluno/a em todo seu percurso acadêmico. Isto consiste no/a aluno/a dispor 

enfim de um “espaço” próprio entre todos seus trabalhos, onde ele/a tem a liberdade de 

expressar e resumir, como em um epílogo, o resultado do aprendizado dele/a na universidade. 

Assim a monografia porta as características de seu/sua autor/a nas entrelinhas da escrita, na 

organização dos capítulos, no comprimento, na abordagem dos tópicos e etc.  
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Positivamente, isso comporta também que o TCC seja, para alguns, uma fonte de 

grande satisfação, pois ele reflete/contém os frutos do amadurecimento e da formação 

conseguida durante anos, por isso pode ser motivo de orgulho. Parar para analisar e entender 

o que a monografia é/representa, me fez pensar sobre o sentido do que eu estava fazendo. 

Reconsiderei meus objetivos: o que eu queria escrever, qual seria meu foco, minhas metas 

acadêmicas, minhas prioridades e como seria minha conclusão...  

Tive que fazer um grande exercício para externar minhas considerações, meu 

pensamento, até minhas referências, da forma que o sistema pede para esse momento. Eu 

tinha ficado impressionada com o artigo da revista quando o li, e queria fazer todo o trabalho 

sobre ele, não me interessava mais nada. Minha orientadora teve muita paciência em me 

nortear com “o rigor que o ensino requer”, como ela mesma diz, assim como para que eu 

pudesse compreender as exigências de um Trabalho de Conclusão de Curso. Só no final 

entendi realmente que eu podia escrever sobre o que eu quisesse, mas que para que a ideia 

formada na minha cabeça ficasse compreensível a todos, eu deveria expressá-la, por escrito, 

para que todos pudessem entendê-la.  

Por fim, foi difícil terminar. Foi difícil terminar pelo simples fato de ter chegado ao 

fim, foi difícil parar tudo para terminar e foi difícil também assumir a humildade de pensar 

que eu ainda precisava disso. Pode não parecer, mas foi difícil. Mas foi gratificante também. 

Foi gratificante trabalhar com o que eu gosto, foi gratificante voltar a me sentir uma aluna do 

segundo período da faculdade escrevendo textos infinitos no computador, foi gratificante ser 

obrigada a pensar em tudo isso por todo esse tempo: sobre minha família, minha história, 

minha trajetória na Educação, sobre as escolas do Brasil e tudo isso junto. Fazendo as 

pesquisas pelo TCC, acabei achando muitas informações interessantes. Foi gratificante ver 

como as coisas são diferentes para mim hoje e ver que minha visão mudou graças a minha 

evolução. É gratificante sentir que cheguei a mais um lugar na sociedade. 
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