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 RESUMO 

 

 

O presente estudo insere-se na linha de Pesquisa “Formação de Professores e Prática 

Pedagógica” do programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco. Seu objetivo é analisar os discursos sobre o idoso no processo de formação do 

Bacharel em Educação Física. O referencial teórico toma como categorias analíticas estudos 

sobre a Educação Física, Idoso, Formação Profissional e Formação Profissional em 

Educação Física e o idoso, tendo como suporte teórico os estudos de Oliveira (2006), 

Medina (2008), Castellani Filho (1998), Zeichner (2008), Schön (2000), Tardif (2007), 

Okuma (1998), Zimerman (2000) e outros. Inclui-se no modelo de pesquisa de abordagem 

qualitativa, utilizando como instrumento de coleta a entrevista em profundidade e o 

questionário, e como modelo analítico a Análise de Discurso Textualmente Orientada de 

Norman Fairclough (2008). O campo de estudo foi a Escola Superior de Educação Física 

onde foram analisados os discursos presentes nos documentos curriculares (ementas e 

programas de disciplinas) e advindos das falas dos professores entrevistados. Na 

interdiscursividade dos documentos e falas foram percebidos aproximações, distanciamentos 

e silenciamentos da temática idoso, bem como uma predominância da abordagem técnica e 

da visão biologicista de ser humano. 

 

Palavras chaves; Idoso. Educação Física. Formação Profissional. Formação Profissional em 

Educação Física e idoso. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study is part of the line search "Teacher Education and Teaching Practice" of the Post 

Graduation Program in Education of the Federal University of Pernambuco. Its objective is to 

analyze the discourses about the elderly in the formation o the Bachelor of Physical 

Education. The theoretical studies takes as analytical categories on Physical Education, 

elderly, Vocational Training and Vocational Education in Physics and the elderly, supported 

by theoretical studies of Oliveira (2006), Medina (2008), Castellani Son (1998), Zeichner 

(2008), Schön (2000), Tardif (2007), Okuma (1998), Zimerman (2000) and others. It is 

included in the model of qualitative research, using as a tool for collecting in-depth interview 

and questionnaire, and as the analytical model Textually Oriented Discourse Analysis of 

Norman Fairclough (2008). The field of study was the School of Physical Education where 

the speeches were analyzed in the syllabus (syllabus and programs of disciplines) and coming 

from the speech of the teachers interviewed. In interdiscursivity of the documents and 

speeches were perceived approaches, distances and silences about the elderly subject, as well 

as a predominance of the technical approach and vision of biological human being.  

 

 

Key-words: Elderly. Physical Education. Teacher Education. Physical Education Training 

and Elderly. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se inscreve no conjunto de pesquisas que problematizam a formação 

dos profissionais de Educação Física que em suas experiências práticas farão intervenções 

junto ao público idoso. 

Analisar e compreender os discursos sobre o idoso no processo de formação do 

bacharel em Educação Física é o principal propósito deste estudo, tendo como demais 

intencionalidades: 

 Compreender os discursos relacionados ao idoso considerando seus aspectos 

históricos e legais. 

 Analisar os saberes que compõem a formação profissional do bacharel em 

Educação Física no que se refere ao envelhecimento da pessoa idosa, considerando os saberes 

presentes no currículo e programas das disciplinas e suas repercussões na formação do 

bacharel relacionadas à pessoa idosa.  

 Analisar os discursos dos professores, em situação de entrevista, do curso de 

bacharelado em Educação Física relacionados à pessoa idosa. 

Esta temática partiu da minha maneira de considerar o idoso como ser ativo e capaz de 

permanecer inserido nos programas de exercícios, nas atividades cotidianas e familiares, bem 

como nas atividades de trabalho e lazer. O velho como chama Zimerman (2000, p. 18) “[...] é 

um mais: tem mais experiência, mais vivência, mais anos de vida, mais doenças crônicas, 

mais perdas, sofre mais preconceitos e tem mais tempo disponível”.  

Outro aspecto que me despertou o interesse em analisar os discursos sobre o idoso na 

formação do bacharel em Educação Física foi resultado das inquietações sentidas em onze 

anos de atuação com idosos e das dificuldades vividas ao longo de minha atuação como 

profissional formada no curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade 

Federal de Pernambuco. Nesse percurso pessoal, por não ter tido, na formação inicial, 

nenhuma disciplina que abordasse a temática do idoso, me deparei com muitas dificuldades 

ao trabalhar esse grupo, principalmente no que diz respeito ao bem estar e melhoria da 

qualidade de vida. 

Essas inquietações intensificaram-se ao cursar uma especialização na área de 

envelhecimento e perceber que mesmo em nível de formação continuada, em pós-graduação 

Lato Sensu em Doenças Crônico-degenerativas e Idosos, os conteúdos aplicados tomavam 

como referência predominante a visão biologicista do ser humano. 
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Na medida em que, nos estudos, nos aprofundávamos nas pesquisas que revelavam o 

aumento da expectativa de vida e aumento da população de idosos, as lacunas existentes em 

relação à formação profissional em Educação Física e os aspectos metodológicos a serem 

utilizados nas intervenções feitas junto ao público idoso permaneciam, uma vez que as 

produções acadêmicas e científicas em relação a este grupo se davam predominantemente a 

partir do olhar biológico.  

Após essa formação, passei a vivenciar a experiência de docente no Ensino Superior 

em uma Instituição Privada, lecionando uma disciplina sobre Educação Física e Terceira 

Idade, onde tenho buscado rever as lacunas vivenciadas por mim no que diz respeito à prática 

de exercícios físicos para a pessoa idosa, considerando as suas alterações biomecânicas, 

fisiológicas e psicológicas. No entanto, por acreditar que uma única disciplina não pode dar 

conta da formação profissional no campo da Educação Física, coloco-me na condição de 

observadora e aprendiz e dialogo constantemente com os demais colegas da Instituição sobre 

os conteúdos trabalhados em suas disciplinas e se nesses conteúdos há um espaço para 

discutir o trato com o idoso e como essa discussão vem sendo tratada por eles. 

Outro elemento a ser problematizado é o tratamento das IES (Instituições de Ensino 

Superior) no que diz respeito à construção curricular, ao seu Projeto Político Pedagógico e se 

estas propostas estão em sintonia com a transição demográfica
1
 vivenciada pelo país, o que 

certamente exigirá dos futuros profissionais em Educação Física um conhecimento 

direcionado ao público idoso.  

A fim de iniciar as reflexões acerca das problematizações apresentadas, realizamos o 

estado da arte da temática em questão, com o intuito de saber quais as tendências presentes 

nos estudos desenvolvidos na área de formação do profissional em Educação Física, 

especificamente do bacharel, no trato da temática idoso, partindo do pressuposto que esta 

poderia nos apontar caminhos para o desenvolvimento deste estudo. 

Na diversidade de interesses e focos, encontramos uma escassez nos estudos sobre um 

dos temas a serem trabalhados
2
 – Formação Profissional em Educação Física e idoso. A 

predominância de estudos encontrados foi sobre Educação Física Escolar (TAFFAREL; 

LACCKS; SANTOS JÚNIOR, 2006, SADI, 2006), sobre a temática corpo (FERREIRA, 

2005, MEYER, 2006) e sobre a relação exercício físico e saúde (SHEPARD, 2003, 

FARINATTI, 2008). 

                                                
1 É no geral, um processo de diminuição de taxas de mortalidade e natalidade, sendo que a primeira diminui mais 

rápido que a segunda, causando um acréscimo populacional (WIKIPEDIA, 2011). 
2 Os temas trabalhados foram: Idoso, Educação Física, Formação Profissional e Formação Profissional em 

Educação Física. 
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Vimos, a partir do estado da arte construído para a realização deste estudo, que 

pesquisas sobre a temática idoso são escassas no campo da Educação Física e quando 

aparecem trazem consigo um discurso biologicista. Isso nos faz perceber que a Educação 

Física parece ainda considerar o idoso a partir dessa perspectiva biologicista, secundarizando 

questões relevantes como a sua sexualidade, os seus desejos, as suas manifestações culturais e 

outras, reforçando um estereótipo
3
 de idoso e com isso a descriminação e a exclusão. 

Essa escassez de estudos sobre a formação do profissional em Educação Física e o 

idoso nos fez levantar a hipótese de que os cursos de graduação plena em Educação Física 

(Bacharelado) ainda não despertaram para a necessidade de trabalhar conteúdos teóricos e 

práticos no que se refere à formação do profissional em Educação Física e o trato com os 

chamados grupos vulneráveis ou diferentes, relacionados à diversidade social onde o idoso 

está inserido. Foi a escassez desses estudos que nos conduziu a buscar essa temática – idoso - 

em outras áreas do conhecimento. 

Ao dialogarmos com autores das áreas da Geriatria, Gerontologia, Psicologia, 

Fisioterapia e Educação, por exemplo, Neri (2007), Both (2006), Casara (2006), e na busca 

pela compreensão das questões e situações advindas dessa temática, vimos que há uma 

mudança no conceito de idoso que antigamente era considerado como inválido, improdutivo e 

doente, e hoje ocupa um espaço diferente na sociedade, em especial aquele relacionado à 

produção, ao trabalho e às diferentes formas de participação social, o que faz crescer em 

números e qualidade os projetos e programas destinados às pessoas de mais idade com o 

intuito da “[...] inserção, da cidadania, da saúde, da qualidade de vida, de novas 

oportunidades, da ocupação, do lazer” (CASARA, 2006, p. 7). 

Gusmão e Simon (2006), da área da Gerontologia, apresentam preocupação com as 

políticas sociais e de investigação do idoso em contextos urbanos de grandes cidades. 

Goldenberg (2008), médico reumatologista, se debruça sobre a questão do idoso na 

perspectiva de proporcionar dicas para o idoso prolongar sua vida de forma saudável. Autores, 

como Corte, Mercadante e Acuri (2006), falam da construção de uma nova ciência como a 

Gerontologia, que irá ao encontro de uma proposta mais inovadora, em termos científicos, no 

que diz respeito à mudança de concepção de idoso, considerando o aumento da perspectiva de 

vida. 

Na área de Educação e velhice, destacamos os estudos de Casara, Cortelletti, Both 

(2006), sobre uma pedagogia orientada à velhice. Esses autores mergulham em projetos e 

                                                
3 Estereótipo no sentido da imagem do velho como ser doente, inválido e incapaz, provenientes do que nos é 

passado pela sociedade e pela família. 
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estudos na busca da inserção, da cidadania, da qualidade de vida, das novas oportunidades de 

ocupação, lazer e aprendizagens a fim de expor os valores, potencialidades, possibilidades, 

expectativas, limitações, necessidades e capacidade dos idosos, opondo-se ao discurso de que 

idoso é doente, inválido, incapaz e improdutivo. 

Essa sensibilidade social referente ao idoso, segundo Néri (2007), é decorrente de três 

fatores: do aumento populacional emergente, dando visibilidade ao idoso; das mudanças 

sociais, refletindo em formas diferentes das pessoas viverem a velhice; e do sonho de 

envelhecer mantendo a saúde. 

Em Educação, os discursos não se apresentam de forma diferente. De acordo com 

Casara (2006, p. 8), 

 

a educação é o caminho para o desenvolvimento do homem e da sociedade. As 

conquistas daí advindas passam, gradativamente, a integrar a cultura de um povo e 

desencadear transformações. Ela é a principal estratégia de identidade cultural, na 
busca de humanização da realidade e da vida.  

 

 

Sendo a educação primordial à efetivação dos valores do ser humano, dialogamos com 

alguns autores dessa área na busca de subsídios teórico-epistemológicos para a construção 

deste estudo, dentre eles, Nóvoa (1999), Tardif (2007), Zeichner (2008), Schön (2000), Freire 

(1996) e outros que estudam a formação de professores. 

Ao falar de formação de professores, os autores supracitados nos dão subsídios para 

entendermos elementos do processo educacional, o que certamente trará contribuições para o 

entendimento da formação profissional, mais especificamente para a formação profissional do 

bacharel em Educação Física e o idoso. 

Nóvoa (1999), ao escrever sobre os desafios do professor diz que um dos principais é 

manter-se atualizado sobre as novas tecnologias, as abordagens de ensino e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas eficientes.  

Tardif (2007) mostra preocupação com a formação de professores, questionando sobre 

os conhecimentos, os saberes, as competências e as habilidades mobilizadas pelos professores 

em seus contextos de sala de aula e/ou escolar. Questiona a natureza dos saberes e como eles 

são adquiridos pelo professor. Este mesmo autor provoca os pesquisadores da Educação a 

pensarem sobre a própria formação e sobre os saberes do ofício docente. Para ele, na relação 

de troca de conhecimentos, o papel do professor será resgatado e destacado como aquele que 

contribui com e para o desenvolvimento de uma sociedade que compartilha saberes. 

Tardif (2007, p. 118) afirma que 
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ao entrar em sala de aula, o professor penetra em um ambiente de trabalho 

constituído de interações humanas. As interações com os alunos não representam, 

portanto um aspecto secundário ou periférico do trabalho dos professores: elas 

constituem o núcleo e, por essa razão determinam a nosso ver, a própria natureza 

dos procedimentos, e, portanto, da pedagogia.  

 

 

 Freire (1996), no momento em que discute saberes necessários à docência, à formação 

do docente, destaca a dimensão política em Educação assinalando o compromisso que 

condiciona formação profissional à formação humana. 

 Freire (1996, p. 8) afirma que o que lhe interessa “[...] é alinhar e discutir alguns 

saberes fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, 

devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente”. Pimenta 

(2008), que focaliza seu discurso e pesquisa na formação de professores, dando ênfase aos 

saberes pedagógicos e à atividade docente, pretende elucidar a importância, a valorização dos 

professores enquanto profissionais e os limites e as possibilidades dos cursos de formação 

inicial de professores em responder às demandas sociais da atualidade. 

Tanto Freire (1996) quanto Pimenta (2008), mantendo-se nas singularidades de suas 

obras, nos alertam sobre a relevância de pensarmos a formação profissional atenta ao contexto 

social, ao cotidiano que alimenta a relação compromisso social e formação humana. 

Os discursos trazidos por Nóvoa (1999) sobre os desafios do professor, Tardif (2007) 

com os saberes, Pimenta (2008) com a formação e os saberes pedagógicos, Freire com a 

formação humanizadora, nos levam a uma reflexão do quanto é importante a formação de 

professores para um sistema educacional, e que um dos elementos que possibilita a qualidade 

desse sistema com lacunas menores é o atendimento às necessidades sociais de ensino e 

aprendizagem. 

Ainda sobre o debate educação e formação profissional, mais especificamente sobre o 

papel do docente e políticas educacionais, Batista Neto (2006) prioriza cinco aspectos 

fundamentais para uma educação de qualidade: gestão dos sistemas de ensino e da escola, 

financiamento da educação escolar, currículo, formação de professores e avaliação. 

A formação de professores não inclui somente os saberes relacionados à sala de aula, 

além disso, inclui outros saberes; e como escreve Tardif (2007, p. 31), “parece banal, mas o 

professor, antes de tudo, é alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir 

esse saber a outros”. Dentre os vários saberes, continua Tardif (2007), são importantes à 

formação do professor a interpretação sobre os saberes docentes, disciplinares, curriculares e 

os experienciais. 
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Os profissionais e estudiosos se indagam cada vez mais sobre o valor do ensino e suas 

repercussões para a formação dos sujeitos – inclusive o idoso - e esta preocupação enfatiza a 

necessidade de refletir e repensar sobre a formação profissional.  

Sobre isto Libâneo (1994, p. 17) diz que “através da ação educativa o meio social 

exerce influências sobre os indivíduos, e estes ao assimilarem e recriarem essas influências 

tornam-se capazes de estabelecer uma relação ativa e transformadora em relação ao meio 

social”. 

A formação profissional dos estudantes deve estar voltada para uma reflexão crítica 

acerca de saberes múltiplos; estes devem ser incentivados a desenvolver o pensamento crítico-

reflexivo, uma vez que é este um dos papéis da universidade. Esta deve estar comprometida 

com a formação de cidadãos autônomos, críticos e criativos para viverem em um mundo de 

grandes exigências e transformações. 

A partir de reflexões sobre os pressupostos necessários à formação do professor, este 

estudo se dirige à formação do bacharel em Educação Física, pontuando questões acerca do 

idoso e dos saberes necessários à formação desse profissional para atuar junto a esse público. 

Cada um dos autores supracitados traz em sua forma de pensar a educação e a 

formação de professores, contribuições para repensarmos a formação do bacharel em 

Educação Física uma vez que estes em suas experiências profissionais estarão lidando com o 

humano e com características diferentes entre esses e o contexto em que estão inseridos. 

Quando Freire (1996) nos fala do compromisso que condiciona a formação 

profissional à formação humana, logo nos remetemos às intervenções que o bacharel em 

Educação Física fará junto ao idoso. Essas intervenções não podem estar pautadas somente no 

homem biológico, no ser fragmentado, mas no homem unidade, no homem que se move e que 

pensa. 

Pimenta (2008) reconhece a importância da formação de professores para o sistema 

educacional e sugere para minimizar as lacunas desse sistema o atendimento às necessidades 

sociais. Essa sugestão torna-se relevante para a formação do bacharel que além de intervir 

junto ao humano vem se deparando a cada dia com novas categorias sociais, o que exige uma 

reavaliação constante dos conteúdos e conhecimentos selecionados para essa formação. 

Nóvoa (1999), ao dizer que o grande desafio do professor é estar atualizado sobre as 

novas tecnologias, abordagens de ensino e práticas pedagógicas, nos chama a atenção para 

repensar a perspectiva biologicista de ser humano que até então surge como viés 

predominante na história da Educação Física. 
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Para repensar essa perspectiva, podemos nos filiar a Tardif (2007), que leva em 

consideração a importância do professor formador no momento de selecionar os saberes e os 

conhecimentos necessários à formação de um bacharel, que deve estar em sintonia com as 

demandas sociais, nesse caso com o público idoso e demais minorias; e, por fim, Zeichner 

(2008) e Schön (2000), com os incentivos para uma formação que permita o aluno pensar, 

criar, refletir e atuar em situações ímpares do seu dia-a-dia, e, no caso do idoso, compreender 

o processo de envelhecimento como parte do ciclo de vida e não como o fim da vida. 

Como dissemos anteriormente, embora o nosso objeto de estudo seja analisar os 

discursos sobre o idoso na formação profissional do bacharel em Educação Física, conhecer o 

que os autores vêm produzindo sobre formação de professores contribui na compreensão das 

ações do professor formador, uma vez que este terá participação direta na formação do 

bacharel, e, portanto, deve ser conhecedor das bases epistemológicas que servirão de 

subsídios para este profissional atuar junto ao público idoso. 

Neste momento, fazemos referência ao estudo de Fairclough (2008), quando nos fala 

que as identidades dos sujeitos são também construídas a partir das práticas discursivas. 

Assim, autores como Nóvoa (1999), Tardif (2007), Zeichner (2008), Schön (2000) e Pimenta 

(2008) podem ajudar aos professores que formam a construírem um discurso sobre o idoso, 

valorizando diversos aspectos da sua condição de ser humano. 

As intervenções
4

 junto aos idosos, no âmbito da educação ou da saúde, devem 

considerar a sua heterogeneidade e singularidade. É fundamental que o profissional em 

Educação Física compreenda que o idoso é um indivíduo que apresenta aspectos biológicos, 

fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, sociais e psicológicos com diferenças funcionais e 

estruturais em relação ao indivíduo jovem. Considerando essa afirmação, emerge o problema 

principal deste estudo: como circulam os discursos sobre o idoso nas propostas de formação 

profissional em Educação Física e como esses discursos se distanciam, se aproximam ou são 

silenciados nas falas dos professores? 

Neste estudo procuramos compreender como está sendo a formação do profissional em 

Educação Física para a atuação pedagógica junto ao idoso, buscando relacionar os saberes 

associados à formação profissional em Educação Física e envelhecimento da pessoa idosa e 

considerando os saberes apresentados nos currículos dos cursos de graduação em Educação 

Física. Outro aspecto que norteou esse trabalho foi o de identificar que disciplinas e de que 

forma seus programas contemplam o processo de envelhecimento da pessoa idosa e se as 

                                                
4 No sentido de realização das práticas de exercícios físicos. 
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diretrizes curriculares para o curso de bacharelado em Educação Física estão dando conta da 

temática idoso. 

Como vimos anteriormente, na nossa pesquisa de estado da arte, embora a Educação 

Física esteja legitimada na área das ciências da saúde, percebemos que os estudos nesse 

campo são insuficientes no que diz respeito à temática idoso, e que outras ciências, 

principalmente as ligadas à área das humanas e sociais estão mais próximas da compreensão 

de idoso como um indivíduo que passa por alterações tanto biofisiológicas como sociais e 

psicológicas. Portanto, essas áreas trazem conhecimentos e saberes fundamentais para a 

formação profissional em Educação Física e a temática idoso. 

Considerando que a temática em estudo vai exigir do profissional em Educação Física 

conhecimentos multidisciplinares que envolvem áreas do saber como a Geriatria, 

Gerontologia, Psicologia, Sociologia, Educação e outras, esse profissional deverá 

compreender o processo de envelhecimento como um evento natural do ciclo de vida que se 

manifesta na totalidade do indivíduo. 

Uma vez compreendidas as alterações ocasionadas durante o processo de 

envelhecimento, as intervenções com o público idoso respeitarão a sua condição única e 

individual de ser e estar no mundo. Isso nos faz acreditar numa formação profissional que 

contribui para que o futuro profissional exerça uma prática pedagógica inclusiva. Para tanto, 

Cortelletti e Casara (2006, p. 28) dizem que este profissional deve 

 

[...] realizar estudos que possam contribuir para as reflexões sobre a velhice, para a 

reformulação da maneira de encarar o processo de envelhecimento na sociedade, 

redimensionando o entendimento não apenas do velho, mas do ser humano 

contextualizado na sociedade contemporânea; produzir conhecimentos e práticas 

referentes à valorização do envelhecer; propor conteúdos voltados para os idosos em 
cursos de graduação, pós-graduação, entre outros. 

 

Do que expomos, este estudo teve como objeto os discursos sobre o idoso que 

emergiram nas falas dos professores entrevistados e os discursos que são produzidos e que 

circulam nos documentos curriculares do curso de Bacharelado em Educação Física da 

ESEF (Escola Superior de Educação Física – PE). Para analisar os discursos que circulam 

entre as falas e nos documentos, recorremos ao modelo de pesquisa de abordagem 

qualitativa, e como modelo analítico nos inspiramos na Análise de Discurso Textualmente 

Orientada de Norman Fairclough (2008). 

Este estudo encontra-se dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo trazemos 

algumas considerações sobre o idoso, bem como uma breve descrição e histórico da Educação 

Física, dialogando com alguns autores sobre sua trajetória desde a antiguidade e as principais 
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correntes que inspiraram a Educação Física brasileira. Também apresentamos momentos 

históricos como a criação das primeiras escolas formadoras de professores de Educação Física 

e mudanças ocorridas com o passar dos anos por necessidades políticas, sociais, econômicas e 

acadêmicas, como o caso da criação de dois cursos: Licenciatura em Educação Física e 

Bacharelado em Educação Física. Buscamos na construção desse capítulo compreender o 

lugar que o idoso ocupou no campo da Educação Física ao longo de seu processo histórico, 

onde pudemos constatar o silenciamento sobre o idoso em suas abordagens e propostas 

curriculares. 

No segundo capítulo, falamos sobre a formação do bacharel em Educação Física, 

assim como da importância do currículo como elemento dessa formação. A partir daí, 

procuramos relacionar os saberes que compõem a formação desse profissional, considerando 

o currículo, ementários e programas de disciplinas. 

Referimo-nos à formação do bacharel em Educação Física e as principais discussões 

sobre a formação desse profissional, não nos afastando dos conhecimentos relacionados à 

formação de professores por entender que o Bacharelado e a Licenciatura, mesmo tendo 

campos de aplicação diferenciados, apresentam pressupostos e conteúdos pedagógicos que se 

aproximam, uma vez que ambos vão atuar junto ao humano. 

O terceiro capítulo desenha a metodologia do estudo, desde o modelo conceitual, 

passando pelo modelo de análise, procedimentos microanalítico e a construção do corpus da 

pesquisa. 

No quarto capítulo apresentamos os campos de discursividade da formação do 

bacharel em Educação Física. Neste momento, o leitor terá acesso aos nossos resultados e às 

respectivas análises. Estão presentes as relações entre a dimensão Político Educacional e 

Acadêmico/Institucional, a relação Acadêmico/Institucional e Docente, bem como as ideias 

força que permeiam a formação do bacharel. 

Após leitura das análises, deixamos aos leitores as nossas considerações sobre a 

temática e a realização deste estudo, ficando o desejo de continuidade para um avanço cada 

vez maior da formação do bacharel em Educação Física. 
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CAPÍTULO 1: IDOSO
5
: UMA CATEGORIA SOCIAL EM CRESCIMENTO NO 

MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 
O velho se grita é rebeldia, se cala é teimoso, se geme é intolerável, se fala em 

morrer está deprimido, se demora a morrer é cansaço, se pensa em viver, está 

ficando louco, se amou? Ah... Isso não interessa... (VIANNA, 2002, p. 22).   

 

 

Com a epígrafe, o autor nos remete à imagem de idoso como um ser que já não tem 

mais importância para a sociedade. Faz-nos pensar o idoso como um ser indesejável, inútil, 

insensível e sem contribuição a dar para a sociedade e para familiares. É negada por vezes ao 

idoso a oportunidade de expressar seus desejos, carências e sabedoria de vida. 

O idoso ou velho
6
, como deseja cada autor chamar, ocupa um espaço na sociedade 

onde não quer, não pode e não se deixa passar despercebido. Outras nomenclaturas também 

são utilizadas para fazer referência aos indivíduos velhos ou de muita idade. Como exemplo, 

temos “melhor idade”, “boa idade”, “terceira idade”, que sendo parte do senso comum são 

expressões bastante adotadas. Para tanto, no decorrer deste estudo utilizaremos a palavra 

velho e idoso como sendo sinônimos. 

Mascaro (2004) nos diz que ao realizar estudos populacionais e políticas sociais, a 

Organização das Nações Unidas (1985) considerou como pessoa idosa aquela com idade a 

partir de 60 anos, justificando ser esta a idade em que as perdas e limitações biológicas se 

fazem mais presentes e, em conseqüência, destas, o indivíduo afasta-se através do processo de 

aposentadoria do mundo do trabalho e de alguns papéis desempenhados na vida familiar. 

Embora a OMS (Organização Mundial de Saúde) tenha considerado a idade de 60 

anos como um demarcador da passagem para a vida idosa, isso não vem impedindo ou 

tolhendo o idoso de exercer funções e papéis importantes para a sociedade, como por 

exemplo, a permanência de alguns idosos no mercado de trabalho após a aposentadoria, a 

disponibilidade em ser voluntário e a iniciação ou a continuidade do processo educacional. 

Parte dos idosos já não apresenta as mesmas características de idosos de algum tempo 

atrás que, ao afastarem-se do mercado de trabalho, distanciavam-se das atividades intelectuais 

                                                
5 Segundo a OMS (2005), Idoso é aquele indivíduo com idade a partir de 60 anos nos países em 

desenvolvimento e 65 anos de idade em países desenvolvidos. 
6 Idoso: termo utilizado para se referir a pessoas com muita idade – Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. 

Velho: aquele que tem muitas idades: a idade do seu corpo, da sua história genética, da sua parte psicológica e 

da sua ligação com a sociedade (ZIMERMAN, 2000, p. 18). Ao utilizarmos o termo idoso, estaremos nos 

referindo ao sujeito, portanto nos referindo aos gêneros masculino e feminino. 
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e, em alguns casos, das atividades físicas regulares, por exemplo, algumas relacionadas às 

AVDs e AIVDs (Atividades da Vida Diária e Atividades Instrumentais da Vida Diária)
7
.  

Com o aumento crescente desse grupo e com a expectativa de vida aumentada, os 

idosos se colocam em uma posição de busca contínua por espaço no mercado de trabalho, nos 

espaços destinados a esportes, lazer, cultura e outros. 

Segundo a OMS (2005), o Brasil, que até então era chamado de país de jovens, passa a 

ocupar a sexta colocação mundial em população idosa. As estimativas são de que em 2020 

haverá 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil - 13% da população, e que a 

expectativa de vida chegue a 70,3 anos. Uma das surpresas para os técnicos do IBGE foi a 

constatação de que o maior crescimento proporcional foi das pessoas com 75 anos e mais. 

Eram 2,4 milhões de brasileiros nesta idade em 1991 e hoje são em média 3,4 milhões. Ainda 

de acordo com os dados do IBGE (2006), o número de idosos é de quase 15 milhões de 

pessoas, o que em percentual chega a 8,6% da população brasileira. 

Os dados mais atuais sobre a expectativa de vida do brasileiro nos dizem que a 

longevidade no país aumentou cerca de três anos entre 1999 e 2009, sendo a expectativa de 

vida do brasileiro de 73,1 anos (IBGE, 2010). 

Se fizermos um retrospecto da expectativa de vida logo perceberemos uma mudança 

não só no número de idosos, mas também nas estimativas de vida desses. Para corroborar com 

essa idéia, nos apoiamos em Mascaro (2004) que nos mostra esse aumento da longevidade 

quando diz que em 1950 a expectativa de vida era de cerca de 50 anos, passando para 67 anos 

por volta de 1996, chegando a 72 nos anos 2000. 

Esse crescimento acentuado da população idosa exige dos órgãos públicos, políticas 

públicas de atendimento a esta população nos mais variados aspectos - saúde, lazer, educação, 

turismo. Algumas mudanças já estão sendo realizadas no que diz respeito às políticas públicas 

de atenção à saúde e qualidade de vida desse grupo, o que vem exigindo não somente dos 

órgãos de saúde, mas também das instituições educacionais e do mercado industrial, que 

estejam em sintonia com essa transição demográfica de forma a atender as necessidades de 

um grupo que tem, em média, a expectativa de vida de 73,1 anos. 

Para Cortelletti e Casara (2006, p. 23), 

 

                                                
7 AVDs (Referem-se às atividades de cuidados pessoais básicos, como vestir-se, banhar-se, levantar-se da cama 

e sentar numa cadeira, utilizar o banheiro, comer e caminhar uma pequena distância; AIVDs (referem-se a 

tarefas mais complexas do cotidiano e incluem, necessariamente, aspectos de uma vida independente, como 

fazer compras, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, utilizar meios de transporte e usar o telefone) (OKUMA, 

1998, p. 54). 
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o prolongamento da vida, fenômeno do mundo moderno, é resultado da diminuição 

dos índices de natalidade e mortalidade, da melhoria da infra-estrutura sanitária e 

dos avanços científicos, que têm provocado forte impacto social, político, 

econômico e cultural. 

 

 

Em decorrência do crescimento, da mudança dos hábitos de vida dos idosos - trabalho, 

lazer -, essa população é considerada uma categoria social
8
 que, da mesma forma de um grupo 

jovem, tende a consumir produtos e serviços especializados para a sua faixa etária. No 

decorrer deste estudo nos referenciaremos à população idosa como categoria social e ao idoso 

como sujeito dessa categoria. 

Nesta concepção de categoria social, o idoso passa a participar e a intervir na 

economia do país, já que para muitos o aumento da população idosa pode significar aumento 

dos gastos públicos. No entanto, Engler (2007) nos diz que essa intervenção nem sempre diz 

respeito a gastos. Para ele, 

 

[...] tanto como consumidores e produtores de bens e serviços quanto como chefes 

de família, os idosos dinamizam a economia, justificando plenamente o 

investimento que a sociedade faz neles. Entre 16 e 49% dos chefes de família latino 

– americana superam 60 anos de idade. Para muitos o trabalho não é optativo, pois 

precisam dele para sobreviver (ENGLER, 2007, p. 84). 

 
 

Sabe-se também que, com essa postura de consumidor e produtor de bens e serviços, o 

mercado empenha-se em produzir e oferecer produtos específicos para esta população 

gerando um aumento sustentado do consumo total. Engler (2007, p. 98) nos diz que “os 

idosos contribuem com mais da metade da renda numa proporção elevada dos lares com 

idosos”. Mesmo sendo responsável pelas despesas domésticas, os padrões de despesa e 

consumo da população idosa são muito parecidos com os das gerações mais jovens, tanto para 

itens essenciais quanto para os supérfluos (ENGLER, 2007, p. 98). 

Com o aumento da expectativa de vida e da população idosa, ampliam-se as 

especialidades e os serviços de saúde, cultura e lazer, e exercícios físicos específicos para 

proporcionar uma maior independência para estes. Para garantir o bem estar integral desta 

população e uma melhor qualidade de vida é preciso realizar um trabalho multidisciplinar 

envolvendo profissionais de outras áreas como: assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, arquitetos, enfermeiros e também o profissional de Educação Física.  

                                                
8 A construção de uma categoria social depende da elaboração simbólica de rituais que demarcam e definem 

espaços, demandas, comportamentos, direitos e deveres. Assim, essa constituição identitária acontece de 
maneira complexa e plural para cada pessoa (PAULA, 2008, p. 113). Um dos marcos da constituição da velhice 

como categoria social começou a se formar no Brasil em meados da década de 1960, com a fundação da SBGG 

(Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) (LOPES, 2000). No decorrer deste estudo fazemos 

referência à população idosa como categoria social e ao idoso como sujeito desta categoria. 
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Vale ressaltar que uma boa qualidade de vida para os idosos está fortemente 

relacionada com a sua independência e melhoria da funcionalidade. Assim, o trabalho desses 

profissionais, uma vez direcionado para essa população, poderá oferecer alternativas para 

minimizar as perdas fisiológicas, físicas, afetivas, familiares e sociais. 

Com o aumento populacional desse grupo, certamente o profissional de Educação 

Física irá se deparar com pessoas idosas nas suas experiências profissionais. Com isso, faz-se 

necessário que o conhecimento relacionado a esse grupo seja inserido na sua formação inicial, 

a fim de garantir que a sua intervenção profissional possa proporcionar ao idoso elementos 

para uma melhor qualidade de vida. 

Como dito na introdução deste estudo, a expectativa de vida no Brasil e no mundo está 

aumentando, e as estimativas são de que, em 2025, haja 32 milhões de pessoas com 60 anos 

ou mais, o que coloca o Brasil em sexto lugar entre os países com maior número de idosos 

(OMS, 2005). 

Kofi Annan, secretário geral da ONU, na Assembléia Mundial sobre envelhecimento, 

realizada em abril de 2002, disse em seu discurso de abertura que nos próximos 50 anos a 

população mundial com mais de 60 anos quadruplicará. Vale dizer que atingiremos o 

equivalente a dois bilhões de idosos, ultrapassando a parcela de menores de 15 anos. 

Esse aumento da população idosa vem ocorrendo no mundo inteiro e está relacionado 

com diversos fatores, dentre eles uma queda no número de nascimentos e o aumento da 

expectativa de vida. Sobre esses fatores, Zimerman (2000) nos diz que a redução na taxa de 

natalidade pôde ser vista com o surgimento e difusão dos métodos contraceptivos. Já no que 

concerne à redução da morbidez e da mortalidade, o avanço da ciência e da tecnologia são 

fatores fortemente influenciadores. 

Outra justificativa para o aumento da população idosa é trazida por Cortelletti e Casara 

(2006, p. 23), ao fazerem referência à “melhoria da infra-estrutura sanitária e aos avanços 

científicos, provocando forte impacto social, político e cultural”. 

Mesmo cientes de que grande parte da população mundial e brasileira não tem acesso 

à boa saúde, educação, alimentação e condições de higiene adequadas, esses avanços podem, 

através de vacinas, novos medicamentos e campanhas de saúde, minimizar o número de 

enfermidades e mortalidade, inclusive em indivíduos mais jovens. 

Houve uma época em que os idosos cresciam em número de população e também de 

doenças, ocupando em maior parte o cenário dos hospitais públicos brasileiros
9
, 

                                                
9 Dados retirados do texto “Velhice, heterogeneidade e a dança dos esquisitos” (LOPES, 2000). 
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diferentemente dos dias atuais, onde buscam uma permanência maior na sociedade como 

sujeitos ativos, produtivos e saudáveis. Assim, esse aumento populacional de pessoas idosas 

deve ser acompanhado atentamente pelos vários setores da sociedade na busca pelo 

envelhecimento saudável, um envelhecimento onde o idoso possa prolongar ao máximo suas 

relações sociais e familiares. 

Para tanto, os vários profissionais que buscam atender a essa demanda social, como 

terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, psicólogos e também o educador físico, por 

exemplo, devem estar em sintonia com essa transição demográfica, buscando compreender os 

vários aspectos que permeiam a velhice: os biofisiológicos, os psicológicos e os 

socioeconômicos. 

Toda essa atenção voltada para a velhice
10

 deve ser em busca de um cenário diferente 

daquele onde a grande ocupação dos leitos hospitalares dava-se pelo público idoso. Essa 

permanência dos idosos em hospitais favoreceu o seu estereótipo já presente na segunda 

metade do século XIX quando a velhice foi considerada “[...] uma etapa da vida marcada pela 

decadência física, ausência de papéis sociais e dependência” (DEBERT, 2004 apud 

RIBEIRO, 2006, p. 49). 

No entanto, com o passar dos anos  

 
a imagem de velhice decadente, associada às camadas populares, foi paulatinamente 

substituída por uma imagem ativa e independente, que se expressava socialmente no 

conceito e na imagem da Terceira Idade, assumidas principalmente pelos novos 

aposentados que começaram a reproduzir as práticas das camadas médias 

assalariadas (LOPES, 2006, p. 9). 

 

 

Lopes (2006) nos diz que essas mudanças na imagem do idoso tiveram início na 

França, por volta de 1962, onde as políticas de integração da velhice buscavam modificações 

político-administrativas, com o intuito de evitar o agravamento das condições de vida dos 

idosos no que diz respeito aos preconceitos e à exclusão. Sabemos, contudo, que para haver 

uma mudança nos paradigmas estigmatizadores da velhice é preciso que haja uma 

“transformação na mentalidade das pessoas, por meio de formação e orientação aos mais 

variados grupos, para que possam perceber os idosos como seres humanos, semelhantes, 

agindo e vivendo como seres amorosos” (PATROCÍNIO; GOHN, 2006, p. 71). 

Dentre os grupos que precisam mudar a visão sobre o idoso podemos incluir o 

profissional em Educação Física que como visto em seu trajeto histórico valoriza a visão 

biologicista de homem, de corpo belo e forte, silenciando assim o indivíduo idoso. 

                                                
10 Referimos-nos à velhice como etapa de vida. 
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Num país em desenvolvimento como o Brasil, 

 

[...] as políticas públicas ainda são muito precárias para a população em geral e os 
sistemas de saúde não estão preparados nem respondem à demanda crescente. Se por 

um lado, vislumbramos a possibilidade de viver mais anos, por outro, convivemos 

com condições deficitárias de atendimento público em saúde, pouco acesso à 

educação e ao mercado de trabalho (PATROCÍNIO; GATTI, 2006, p. 102). 

 

Sendo o aumento da expectativa de vida uma aspiração de muitas sociedades, é 

importante que as mesmas entendam o processo de envelhecimento em suas várias nuances 

(psíquicas, fisiológicas, físicas e sociais), destinando a essa população políticas públicas que 

favoreçam e levem em conta a capacidade funcional, a necessidade de autonomia, de 

participação, de cuidado e auto-satisfação dessa categoria social, o que refletirá em melhores 

condições de saúde para esses. 

Aumentar os anos de vida certamente implicará em aumento de ônus para os cofres 

públicos, uma vez que aos anos de vida são incorporadas doenças crônicas relacionadas à 

velhice. Sobre esta questão Veras (2009, p. 549) diz: 

 

o número de idosos no Brasil passou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, em 

1975, e 20 milhões em 2008- um aumento de quase 700% em menos de 50 anos. 

Consequentemente, doenças próprias do envelhecimento passaram a ganhar maior 

expressão no conjunto da sociedade. 

 

Todavia, estudos recentes
11

 têm mostrado que as doenças crônicas, assim como suas 

incapacidades, não são consequências inevitáveis do envelhecimento. Estes estudos nos falam 

que a prevenção é válida e se faz importante em qualquer período da velhice, até mesmo nas 

fases mais tardias. 

À medida que o número de idosos aumenta novas formas de atender a essa população 

se fazem presentes, o que podemos interpretar como uma nova sensibilidade social para a 

velhice. Néri (2007, p. 13) fala sobre essa sensibilidade social para a velhice e a justifica a 

partir de três elementos: 

1º - nas últimas décadas aumentou a consciência de que está em curso um processo de 

envelhecimento populacional. Isso se deu em parte por causa da visibilidade dos idosos, em 

parte por causa do investimento de algumas instituições sociais na divulgação de informações 

                                                
11 PARAHYBA, MI.; VERAS, RP.; MELZER D. Incapacidade funcional entre as mulheres idosas no Brasil. 

Rev. Saúde Pública. 2005:39(3): 383-91. VERAS, RP.; CALDAS, CP.; COELHO, FD.; SANCHEZ, MA. 

Promovendo a saúde e prevenindo a dependência: identificando indicadores de fragilidade em idosos 

independentes. Rev. Bras Geriat Geront, 2007: 10 (3): 355-70. 
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sobre o envelhecimento e na criação de oportunidades sociais para os idosos, vistos como um 

novo mercado; 

2º - as mudanças sociais redefiniram a forma de as pessoas viverem a velhice: os 

novos idosos brasileiros são mais saudáveis, vivem mais e são mais produtivos do que os do 

passado ou do que os refletidos pelos estereótipos; 

3º - o último elemento citado pela autora diz respeito ao sonho de ficar velho 

mantendo a juventude. 

Para que haja uma materialização dessa sensibilidade social para velhice, como assim 

denominou Néri (2007), será necessária uma preparação da sociedade para compreender o 

envelhecimento do ser humano como mais uma etapa do ciclo de vida. Isso certamente 

facilitará a permanência desses indivíduos nos processos de construção social, reduzindo a 

marginalização que os cerca. 

Nossa cultura é ainda uma cultura preconceituosa e segregatória no que diz respeito ao 

envelhecimento, o que reforça o seu estereótipo de ser doente, incapaz, infeliz e inválido. Essa 

percepção do envelhecimento faz com que esta parte do ciclo de vida se torne 

 
[...] um mito temido e mal recebido pelo próprio indivíduo Idoso que, na maioria das 
vezes, acaba por absorver a idéia de que é inútil à sociedade, às relações 

interpessoais, deixando de ser sujeito ativo da história e da cultura, preocupando-se 

mais em negar essa etapa da vida que está vivendo do que em trabalhar para a 

manutenção prazerosa de sua saúde física, mental, social e espiritual 

(CORTELLETTI; CASARA, 2006, p. 24). 

 

Envelhecer na sociedade brasileira é bem diferente de envelhecer em locais como 

Japão, Canadá e em países europeus, onde a valorização do indivíduo dá-se pelas suas 

experiências, pelos anos de contribuição na construção dos povos e da sociedade, pela 

sabedoria acumulada em anos de existência. A valorização desses aspectos certamente 

ressalta a importância do idoso no contínuo processo de construção da sociedade e das 

famílias. 

Já em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, mesmo existindo um estatuto 

que defende, apóia, estabelece direitos e deveres aos idosos, a visão de que estes são um 

fardo, um atraso, um empecilho nas realizações sociais e familiares ainda se faz bastante 

presente. 

Esta é uma visão que urge ser modificada, e para que aconteça é importante 

entendermos a Educação como elemento fundamental. Não é suficiente termos estatutos, 

hospitais, preferências em filas e outros benefícios oferecidos aos idosos, se não mudarmos a 

mentalidade das pessoas que se relacionam com esse público. O idoso precisa entender o 
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processo de envelhecimento e aceitar-se como idoso, assim como a sociedade precisa de uma 

preparação para atendê-los. No que concerne a essas necessidades, concordamos com Casara 

(2006, p. 11), ao dizer que “tudo isso põe em destaque a questão da Educação para toda a vida 

e, mais especificamente, a necessidade de uma educação social para a velhice”. 

A abordagem supracitada nos leva à premente necessidade de repensarmos a formação 

de alguns profissionais, dentre eles o educador físico que certamente encontrará no seu lócus 

de trabalhos pessoas idosas em busca de melhorias físicas, psíquicas e de auto-afirmação 

enquanto sujeito que pode manter-se ativo. Daí a importância de investigarmos a formação 

desse profissional no que se refere a essa categoria social: o idoso. 

 

1.1 Idoso como sujeito silenciado no trajeto histórico da Educação Física do Brasil 

 

Há milhares de anos o movimento humano era sinônimo de sobrevivência. No período 

denominado pré-histórico, o homem movimentava-se em busca de moradia, água, comida e 

segurança, o que exigia dos mesmos a condição de enfrentar os obstáculos da natureza 

caminhando, correndo, saltando, nadando, trepando e até realizando movimentos mais 

sofisticados como o ato de lançar. 

Num processo de aperfeiçoamento dos movimentos, o homem inicia uma descoberta 

rudimentar de plantar, colher e criar animais reduzindo a sua necessidade de execução dos 

movimentos naturais, levando-os a outro tipo de movimento que eram as danças, jogos, lutas 

até então com caráter ritualístico e lúdico. 

Como consequência dessa evolução dos movimentos e na forma de organização social 

dos homens pré-históricos, entra-se num novo período da história o qual Oliveira (2006, p. 

17) chamou de Antiguidade Oriental. Sobre esse novo contexto histórico e a história da 

Educação Física, esse mesmo autor escreve: 

 

nesse novo contexto, os exercícios físicos continuam merecendo o mesmo destaque 

alcançado na pré-história Não é dessa época a Educação Física que pudesse ser 

denominada científica, mas já é possível uma análise mais apurada das atividades 

físicas no berço desse novo mundo, agora civilizado, com feitos registrados através 

da escrita (OLIVEIRA, 2006, p. 17). 

 

Os escritos nos falam que os chineses foram os primeiros povos a racionalizar o 

movimento humano, incorporando a este um forte componente médico/terapêutico. Foi a 

época em que criaram, como diz Oliveira (2006), o mais antigo sistema de ginástica 
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terapêutica que se tem notícia: o Kong-fou (a arte do homem) - surgido por volta de 2700 a.c 

– e praticado pela seita tao- tse. 

Os anos passam e um novo contexto e ciclo histórico surgem marcados pela 

civilização grega, agora ocidental. Para Oliveira (2006), nasce com esse novo momento 

histórico o início autêntico da história da Educação Física. Uma Educação Física onde o 

intelectual e o espiritual não estavam divorciados, uma vez que na Grécia se “postulava o 

mais significativo de todos os princípios humanistas, considerando que o homem é somente 

humano enquanto completo” (OLIVEIRA, 2006, p. 21). 

Os exercícios na época deveriam levar o homem ao seu máximo desempenho atlético; 

deveriam ser os gregos homens belos, fortes e guerreiros. Esse modelo de Educação Física 

contradiz com o modelo de Atenas que serviu de paradigma para todo o mundo grego. 

Paradigma, segundo Kuhn (1998, p. 13), “são as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência”. 

A Educação Física ateniense e os locais reservados para a sua prática é, na imagem 

dos dias atuais, um local tanto para treinamento do corpo através de movimentos ginásticos 

como para a formação intelectual do povo. O professor de Educação Física já nessa época 

desenvolvia papel de educador, podendo influenciar na forma de comportamento de adultos e 

na formação do caráter dos jovens. 

Um terceiro momento na história grega acontece, datando-se de 500-380 a.c, sendo 

chamado de período clássico ou humanista. Neste, a Educação Física muda de cenário em 

relação aos períodos anteriores, mas ainda merece algum destaque no plano educacional. Para 

Oliveira (2006, p. 26), “concepção de educação era baseada na comunhão do corpo e do 

espírito, o que a tornava a mais humanista de todas”. Essa característica humanista foge aos 

objetivos dos exercícios físicos praticados pelos gregos antigos, que tinham um caráter natural 

com fins estéticos e guerreiros. 

Os gregos ao final do século V foram conquistados pelos romanos, com data de 146 

a.C., época que representa o último capítulo da história grega e, certamente, de uma Educação 

Física que marcou época e reflete até os dias atuais. Com relação à época em que a Grécia 

sofreu um declínio tanto no campo cultural como no setor educacional, incluindo a Educação 

Física, Oliveira ( 2006, p. 28) escreve: 

 

a prática das atividades físicas vai perdendo todos os seus ideais humanistas que, 

talvez tenham sido o mais belo exemplo já escrito na história da Educação Física. Os 

atletas começaram a especializar-se prematuramente, contrariando os objetivos 

educativos, estéticos e de saúde que foram tenazmente perseguidos durante séculos.  
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A Educação Física em Roma apresentava um perfil diferenciado da Grécia. A 

ginástica, por exemplo, não tinha como ideal primário a busca pelo belo e pela estética. Os 

jogos aconteciam com uma conotação de ludicidade, não implicando necessariamente em 

competição. O império romano entra em decadência levando junto o prestígio da Educação 

Física, que passa a ser na Idade Média uma atividade dirigida a uma minoria que era formada 

pela cavalaria militar, com o intuito de prepará-la para proteger melhor os seus senhores. 

Um novo momento histórico se faz, e mais uma vez a Educação Física volta a ser 

discutida. Dessa vez numa perspectiva de ser total. O renascimento traz consigo a importância 

do corpo e mais uma vez a valorização do belo. Começa a ser assunto de pensadores da época, 

como uma possibilidade de reinserção nas perspectivas educacionais. 

Como exemplo de pensadores que discutiram sobre a importância dos exercícios 

físicos podemos citar Da Vinci, com a autoria de um dos primeiros trabalhos de biomecânica, 

intitulado como Estudo dos movimentos dos músculos e articulações. Outro pensador 

envolvido com a Educação Física renascentista foi Rebelais, que acreditava que práticas 

naturais poderiam influenciar positivamente o processo educacional e por isso os exercícios 

físicos deveriam ser estimulados. Montaigne vem com a ideia de que fortalecer o corpo era 

tão importante quanto fortalecer o espírito, e Francis Bacon que na época já olhava a prática 

de exercícios físicos sob o ponto de vista da filosofia. 

Para Oliveira (2006), a valorização da prática de exercícios físicos por parte desses 

pensadores possibilitou na segunda metade do século XVIII a criação dos alicerces da 

Educação Física Escolar. 

Chegamos ao pós-renascimento e mais influência vem sobre a Educação e 

consequentemente sobre a Educação Física. Dois grandes nomes são destaques nessa época: 

Locke, que defendia uma educação para a formação do caráter, para tanto deveria se utilizar 

da repressão e da disciplina das tendências naturais, e Rousseau, que via a educação por um 

âmbito pedagógico, defendendo a ideia de que para educar não era preciso instruir, modelar 

ou reprimir o ser humano. Contudo, ambos valorizavam a Educação Física como elemento 

indispensável para a educação do indivíduo. 

O século XVIII é de fato onde a Educação Física revela seus precursores e que 

deixaram um forte traço pedagógico para que esta área do conhecimento no século seguinte se 

firmasse no âmbito pedagógico. Em 1774, foi fundado por Basedow o primeiro 

estabelecimento escolar que tinha a Educação Física no seu currículo, dando a esta disciplina 

um peso semelhante às demais disciplinas, que eram as chamadas disciplinas intelectuais. Em 

seguida, vieram mais duas criações escolares que valorizavam a Educação Física inspirada na 
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filosofia humanista de Rousseau; Salzmann em 1784 e Pestalozzi, sendo esta última orientada 

por uma prática de exercícios inspirada nos parâmetros médicos que objetivavam as correções 

posturais. 

A história da Educação Física não para por aí. Uma nova época se constrói com a 

modernização dos meios de produção, o que levou a um crescimento das cidades, exigindo do 

homem mais horas de trabalho e certamente menos horas de tempo livre e movimentos 

naturais. Homens e mulheres trabalhadores e jovens estudantes tinham uma carga horária de 

trabalho e estudo a cumprir, que os limitavam à realização de movimentos repetidos e 

posturas inadequadas resultando em problemas posturais. A Educação Física renasce e recebe 

uma atenção maior uma vez que trabalhadores e estudantes, mas principalmente os primeiros, 

não podiam abandonar os seus postos de trabalho, o que resultaria em redução da 

produtividade. 

O marco do renascimento da Educação Física no século XIX se deu pelo surgimento 

de quatro correntes que deram um significado e atenção à Educação Física, de forma que essa 

fosse benéfica para o seu povo. 

A primeira corrente, a alemã, visualizava os exercícios como deveres da vida humana, 

dando a estes um notável sentido pedagógico. Contudo, por volta de 1805, uma nova ginástica 

alemã surgiu. Esta com características que iam de encontro às necessidades do povo. O que 

interessava era formar homens fortes o que afastava a possibilidade de uma Educação Física 

escolar como elemento para a educação. Nessa época, onde a Educação Física era do povo e 

não escolar foram criados aparelhos ginásticos como a barra fixa e as paralelas, sendo até hoje 

utilizadas nos esportes olímpicos. 

Uma segunda corrente da Educação Física na época foi a sueca. Essa corrente prezava 

pela execução correta dos movimentos; inspirava-se muito no modelo de Pestalozzi, onde os 

exercícios físicos tinham fins corretivos. 

Surge a corrente francesa que, segundo Oliveira (2006, p. 42), trouxe os primeiros 

estímulos para a construção dos alicerces da Educação Física brasileira. Este modelo de 

ginástica foi introduzido por militares e os mesmos eram também responsáveis pela sua 

aplicação. Tinha como objetivo principal o desenvolvimento da força muscular, fugindo 

também dos perfis escolares e dos modelos pedagógicos, uma vez que os soldados que a 

ministravam não tinham formação. 

Uma última corrente é a inglesa, que dentre as demais é a única da época que defende 

uma orientação não-ginástica. Esta vem com a ideia da prática esportiva. Incorporou na 

Educação Física Escolar o esporte, por acreditar ser este um elemento fortíssimo para a 
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educação. Esse modelo teve que romper paradigmas sociais, religiosos, médicos e 

intelectuais, mas foi seguido por quase todas as escolas inglesas. 

Chegamos à história da Educação Física no Brasil, e com ela um retrospecto na 

história do país. Vivendo a maior parte de sua trajetória histórica sob um regime colonizador, 

o Brasil certamente sofreu grandes efeitos deste no que diz respeito às questões culturais e 

educacionais, incluindo-se nessas a Educação Física. Com características de país 

subdesenvolvido e imbricado na luta por melhorias no âmbito educacional e da Educação 

Física, temos visto melhorias do conhecimento, mas algo ainda em processo inicial de 

construção. 

Um dos primeiros momentos de atividade física no Brasil foi vivido pelos índios, onde 

estes tinham maneiras de se exercitar semelhante às do homem pré-histórico e talvez com a 

mesma finalidade. A caça, a pesca, o nado, os lançamentos, as corridas eram utilizadas como 

meios de busca pela sobrevivência. 

Segundo Oliveira (2006), por volta de 1824 é que a história da Educação Física 

começa a se efetivar, chegando ao Brasil os primeiros livros que continham assuntos da área 

como: eugenia, puericultura, gravidez, entre outros. Em 1837, é criado o primeiro Ginásio 

Nacional que inclui a ginástica em seu currículo dando força para que em 1851 a legislação a 

tornasse obrigatória nas escolas primárias. O modelo sugerido na época era o da ginástica 

alemã, que havia sido adotada nos meios militares, e que gerou inúmeras discussões por parte 

dos que defendiam a Educação Física como elemento educador, e não como instrumento de 

adestramento físico. 

A Educação Física tem sua evolução influenciada por duas áreas, a medicina e a 

militar. Em 1858, com a obrigatoriedade dos exercícios físicos nas escolas militares, a 

Educação Física passa então a ser divulgada ganhando popularidade. Se esta for uma 

tendência apresentada até os dias atuais nos cursos de formação dos profissionais de Educação 

Física, será difícil estabelecer uma relação entre os jovens profissionais e o público idoso, 

uma vez que este ao apresentar-se com limitações físicas e fisiológicas normais da idade, não 

estará apto a uma prática regular de exercícios, considerando que os treinamentos 

fundamentados na prática militar são exaustivos e extenuantes. 

Outro momento da evolução da Educação Física no Brasil veio com a Abolição e a 

proclamação da República, quando surgiu o curso provisório de Educação Física, aberto para 

oficiais, mas também para professores civis, vigorando até 1933 quando foi instituída a 

primeira escola de Exercício Físico do Exército, que também permitia a matrícula de 

professores civis. No final da década de 1930, surge a Escola Nacional de Educação Física e 
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Desporto, integrada à UFRJ, que na época se chamava Universidade do Brasil. Nesta 

Universidade, escreve Oliveira (2006, p. 58), 

entre os diversos cursos de formação de professores, que surgiram nessa época foi, 

inegavelmente, o mais importante. Teve o seu corpo docente treinado por médicos e 

professores. Estes últimos, egressos de um curso de emergência orientado 

didaticamente pela Escola de Educação Física do Exército. 

 

Dialogando com Oliveira (2006), Castellani Filho (1998, p. 11) diz que “somente no 

final do século XIX e início do século XX é que a Educação Física começa a ser incrementada 

e defendida como uma necessidade imperiosa dos povos civilizados”. Para Oliveira (2006), 

foi em fins do século XIX que a Educação Física começou a sair de um quase empirismo 

pedagógico e passou a se destacar na Europa. Foi introduzida nas escolas por seus benefícios 

em relação à saúde, o que deu status à profissão, mas que pode também ter sido motivo pelo 

qual a mesma foi afastada da sua verdadeira missão, qual seja, a educação do corpo
12

 visto 

como complexidade já que se reduziu a uma compreensão de corpo belo, raça pura, força e 

beleza. 

Passadas as décadas de 1930, 1940 e 1950, a história da Educação Física no Brasil 

perpassa por momentos de encontros e desencontros dentro de possibilidades e expectativas 

ora frustradas ora superadas, mas num conflito que até os dias atuais nos levam a uma 

reflexão de quão importante é a sua prática. 

Algumas tendências foram por esta seguida, sendo três as que tiveram maior 

significância no país,  

 

[...] uma que se apresenta na sua biologização; outra que se percebe na sua 

psicopedagogização; e a última, que reflete- na Educação Física- sinais que possam 

vir a apontar para sua inserção na proposta de uma pedagogia sedimentada, segundo 

classificação de Dermeval Saviani, na concepção histórico-crítica a Educação 

(CASTELLANI FILHO, 1988, p. 29). 

 

Mas a Educação Física, ainda que travando lutas, muitas vezes mascara os fins 

higienistas e de eugenização da raça por ela seguida. A Educação Física no Brasil foi 

facilmente influenciada pelo método francês que pouco tinha de pedagógica e educativa, mas 

muito de adestradora para manutenção da força e forma física. 

Na obra de Castellani Filho (1998), que fala sobre o trajeto histórico da Educação 

Física, percebemos uma insistência desta por um espaço no âmbito educacional e pedagógico. 

Contudo, mesmo com tantas reformas educacionais esse desejo tornara-se inviável uma vez 

                                                
12 “[...] contexto privilegiado para o processo civilizatório, qual impõe, aos indivíduos das sociedades 

urbanizadas, o exercício de um intenso autocontrole das pulsões e necessidades corporais” (DnDA, 2004, p. 1). 
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que a sua base de sustentação dava-se a partir da forte influência da corrente francesa, um 

método higienista que sempre buscou pela eugenia da raça. 

À medida que a Educação Física buscava uma aproximação com as concepções 

educacionais e pedagógicas, o método francês mantinha-se presente alegando que 

 

[...] não seria possível ministrar com eficiência, amplos ensinamentos intelectuais, a 

indivíduos doentes, torturados por sofrimentos físicos que lhes diminuem a 

percepção, a compreensão, e os impossibilitem de dedicarem-se aos estudos [...] de 

que nos servirá ter milhões de doutores que representem milhões de doentes? Não 

podemos deixar de tratar, com o maior empenho possível, do nosso aprimoramento 

racial, do robustecimento do nosso povo (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 77).  

 

 

Essa escrita nos remete a Oliveira (2006) ao falar da frase “Mens sana in corpore 

sano”, como uma visão dicotômica do homem. A abordagem supracitada nos leva ao 

entendimento de que essa busca pela obrigatoriedade é ainda uma contínua visão higienista. 

No ano de 1937, em texto da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, a Lei 

Constitucional nº 01, promulgada em 01 de novembro, dizia: 

 

... ARTIGO 132 – o Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às 

fundadas por associações civis, tendo umas e outras por fim, organizar para a 

juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-
lhes a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao 

cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação. 

 

 

Uma reflexão sobre este artigo nos mostra que houve uma pequena modificação no 

papel da Educação Física. Aliada ao desejo de eugenização da raça brasileira surgiu o 

interesse em atender os princípios da Segurança Nacional com o intuito de defender a nação, 

bem como a responsabilidade com os deveres econômicos para não comprometer o processo 

de industrialização. 

Considerando o exposto acima percebemos que na época a formação do profissional 

em Educação Física, considerado professor ou técnico, era voltada para um público jovem e 

saudável, o que afasta totalmente a possibilidade de esses profissionais conhecerem e 

aprenderem a lidar com um público mais específico como é o caso do idoso. 

Os anos de 1930 foram de mudanças políticas no país. O Brasil passa de uma 

sociedade de bases econômicas agrícolas para uma sociedade industrial. Com essa transição 

político-econômica mais uma reforma educacional surge e mais uma vez tenta-se mudar o 

perfil da Educação Física. 
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Com a reforma educacional de 1937, considerando que a escola foi e até os dias atuais 

é um aparelho ideológico do Estado, o ensino da Educação Física ganha obrigatoriedade nos 

cursos primários e secundários, mas aparece como facultativo no ensino superior. 

 

Numa sociedade em que o Estado se instala de forma autoritária como na brasileira, 

a escola passa a ser um dos alicerces de sustentação do mesmo, por isso o atual 

modelo escolar, o qual chamamos de “convencional” é reprodutor da logística do 

sistema vigente, tornando-se um aparelho ideológico do Estado [...] (LOCH; 

ROCHA, 2007, p. 1). 

 

 

Sobre essa questão do caráter complementar da Educação Física, Alcir Lenhara, citado 

por Castellani Filho (1998, p. 85), chamou de “militarização do corpo” e o classificou em três 

patamares: primeiro o da moralização do corpo pelo exercício físico; segundo o do 

aprimoramento eugênico incorporado à raça e por último a ação do Estado sobre o preparo 

físico e suas repercussões no mundo do trabalho. 

Dessa forma podemos enxergar que a Educação Física sempre esteve subordinada a 

interesses maiores que os almejados. Por exemplo, o de fazer parte do contexto escolar na 

busca pela formação do homem como um ser crítico-reflexivo, tendo dificuldade até os dias 

atuais pelo ranço deixado em todo o seu trajeto histórico. 

A política esportiva da época é bem demonstrada através do que Alcir Lenhara 

escreve, em Castellani Filho (1998, p. 85), dizendo: “os problemas de segurança e defesa da 

pátria exigiam a colaboração civil, através do esporte, para o trabalho organizador e a ação 

preparatória das casernas. Essa política esportiva nos garantia cuidar de „nossas imensas 

reservas vivas‟”. 

Ao referir-se a “reservas vivas”, ele nos fala mais uma vez da preocupação da 

Educação Física em formar homens robustos e saudáveis, bem como sobre o aprimoramento 

da eugenização da raça. Essa preocupação com a eugenia da raça vai mais longe, e isso pode 

ser visto na citação que Cantarino Filho faz, em Casstellani Filho (1988, p. 86), nos 

escrevendo sobre o Decreto lei nº 21.241 (artigo 27, letra b) item 10 de portaria nº 13 e 16 de 

fevereiro de 1938 que estabeleciam as seguintes regras: 

 

proibição de alunos com qualquer patologia ou deficiência nas aulas de Educação 
Física. Essa proibição era certamente para que o Brasil não corresse o risco de deixar 

fortes e mais saudáveis homens que poderiam colocar no mundo seres iguais ou 

piores que si, contaminando ou desperdiçando a raça. 
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A década de 1940 foi inicialmente marcada pela promulgação do Decreto lei nº 2072, 

que ratificava a obrigatoriedade da Educação Física na infância e na juventude com o mesmo 

espírito militarista como podemos ver a partir do Artigo 4º que diz: 

 

a EDUCAÇÃO FÍSICA a ser ministrada de acordo com as condições de cada sexo, 

por meio da ginástica e dos desportos, terá por objetivo não somente fortalecer a 

saúde das crianças e dos jovens, tornando-os mais resistentes a qualquer espécie de 

invasão mórbida e aptos para os esforços continuados, mas também dar-lhes ao 

corpo, solidez, agilidade e harmonia. 

 

Ratificando o escrito no Artigo 4, Casstellani Filho (1988, p. 92) escreve: 

 

se, porém, por um lado, a promoção da disciplina moral e do adestramento físico da 
juventude brasileira impunha-se em razão da preocupação com a “defesa da nação”, 

por outro - de forma alguma excludente do primeiro, pelo contrário, com caráter 

complementar - sua razão de ser afinava-se com a necessidade sentida de 

condicioná-la ao cumprimento dos seus deveres com o desenvolvimento econômico 

brasileiro. 

 

 

É também na década de 1940 que a Educação Física chega à classe trabalhadora, 

aparentemente com uma outra filosofia, no entanto o que diz o Major Rolim (apud 

CASTELLANI FILHO, 1988) sobre esta „nova filosofia‟ é que a Educação Física terá como 

objetivo principal o desenvolvimento muscular, pulmonar, uma melhoria na circulação e na 

saúde do trabalhador como um todo, mas com o intuito de torná-lo um cidadão útil à 

coletividade, em outras palavras, mais saudável e mais produtivo. 

Esses acontecimentos perduram pelo final da década de 1940 e 1950 até chegarmos 

aos anos 1960 e 1970 que nos trazem a Educação Física como matéria curricular. No entanto, 

não há uma compreensão da atividade como uma possibilidade de reflexão teórica, fazendo-a 

acontecer de forma mecânica – „ o fazer pelo fazer‟. Sua presença na instituição escolar não 

caracteriza a disciplina como meio de formação do homem como autor de si e de seus ideais e 

ideias. Não os levam a uma reflexão do que está posto, para quê e para quem. Essa atitude 

reforça a percepção de Educação Física associada mecanicamente à „Educação do Físico‟
13

. 

Percebemos até o momento que a Educação Física foi fomentada por bases médicas e 

militares, supervalorizando o corpo belo e forte, lhes dando o status de saúde e fortaleza e, 

portanto, o padrão de corpo ideal. Talvez por essa supervalorização do corpo belo, tenhamos 

percebido um silenciamento sobre o idoso, tanto no que diz respeito à sua inclusão nas 

atividades físicas quanto na formação de professores de Educação Física para atuar junto a 

                                                
13 Também chamada Educação Física convencional, uma concepção da Educação Física apoiada no senso 

comum. (MEDINA, 1990, p. 78). 
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esse público. Essa compreensão de corpo reafirma a desconsideração de outros padrões 

corporais como, por exemplo, o corpo “defeituoso”, o corpo feio, velho, o corpo obeso e 

outros. 

Na escola, o professor de Educação Física assume o papel de educador do físico, 

deixando de lado a preocupação com o homem em sua totalidade. Esta concepção que foi 

inicialmente levada à prática como treinamento físico, disciplinamento físico, repercute e 

reflete até os dias atuais na vida das pessoas quando as mesmas pensam ou recebem indicação 

para a realização de exercícios físicos. Isso porque a Educação Física por muito tempo foi 

fundamentada em bases médicas e militares, levando a uma associação de Educação Física 

com Educação do físico. Essa visão de corpo belo e forte associada à saúde desconsidera 

quem não está nesse padrão corporal, como por exemplo, o idoso. 

Após todas as colocações supracitadas, colocamos em pauta o questionamento de 

Oliveira (2006) sobre o que é Educação Física, bem como os nossos: será a Educação Física 

uma forma de domesticar e/ou adestrar o corpo através de movimentos repetidos e 

sincronizados? Ou será educar o corpo através de movimentos espontâneos, do gesto, o que 

envolveria a criatividade independente da faixa etária do indivíduo? 

Uma vez que a formação do profissional em Educação Física também esteve pautada 

nos princípios médicos e militares, fica mais fácil de entender o porquê dessa formação tão 

voltada para os aspectos biológicos do homem. Como exemplo, podemos citar a Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos, hoje atual UFRJ (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), que segundo Oliveira (2006) teve o seu corpo docente treinado por médicos e 

professores advindos da Escola de Educação Física do Exército. 

Uma Educação Física e uma formação em Educação Física onde se valoriza apenas o 

corpo, sendo este corpo jovem, belo e robusto, certamente tenderá para uma formação 

exclusiva e mantedora de concepções de séculos passados. 

 

[...] essa ênfase dada para o culto ao belo, vivido no mundo moderno, traz como 

consequência ao Idoso uma baixa auto-estima e auto-imagem, que leva ao 

isolamento, à dificuldade de estabelecer novos vínculos e a uma retração social 
significativa. Com esse pano de fundo, a socialização do Idoso fica comprometida, 

em função de o mundo aprendido ser diferente do mundo cotidiano, exigindo uma 

plasticidade comportamental que pode ser adquirida através de novas aprendizagens 

experienciadas nos grupos de iguais (TONI, 2006, p. 138). 

 

A Educação Física continua a vivenciar novas mudanças. Em 1969, passa a ser 

obrigatória em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior. Essa conquista se deu 

por meio da Lei da Reforma Universitária. Se não mais com o objetivo de tornar crianças e 
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jovens em homens robustos e saudáveis, com o intuito de mantê-lo fortes uma vez que já se 

encontravam como homens formados. Mas por trás dessa conquista outros interesses que não 

somente os de manter os indivíduos saudáveis existiam: os de colaborar através de atividades 

lúdicas para o afastamento de jovens das guerrilhas vividas nos movimentos estudantis. 

Evidenciavam-se, dessa forma, os traços alienados e alienantes absorvidos pela “personagem” 

vivida pela Educação Física (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 121). 

A Educação Física no Brasil começa a ganhar espaço com o passar das décadas. Ainda 

que, tendo sua primeira escola fundada em 1934, na Universidade de São Paulo, e a segunda 

pouco depois, em 1939 no Rio de Janeiro, foi somente no final dos anos 1960 e início dos 

anos 1970 que ela entrou intempestivamente no meio universitário. 

Todos os passos percorridos na tentativa de conhecer um pouco sobre Educação Física 

e sua história no Brasil nos levam a entendê-la até os anos 1990 como um movimento que 

segue tendências e sobre essas tendências Castellani Filho (1998) vem nos dizer que são três 

as principais tendências da Educação Física no Brasil. Uma se apresenta na biologização do 

homem, o que o afasta e dissocia completamente dos seus componentes históricos, 

antropológicos e sócio-culturais, acreditando que o seu funcionamento se dá pela sua 

condição biológica. Uma segunda tendência ele chama de psico-pedagogização da Educação 

Física que se contrapõe em relação à primeira por observar o homem seja ele criança, jovem 

ou idoso somente pelos aspectos sociais vivenciados. A terceira tendência, que vem tendo um 

bom desenvolvimento desde a década de 1980, nos diz: 

 

[...] educar caracteriza-se como uma ação essencialmente política à medida que 

busca possibilitar a apropriação, pelas Classes Populares, do saber próprio à cultura 

dominante, instrumentalizando-as para o exercício pleno de sua capacidade de luta 

no campo social (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 220). 

 

Importa-nos entender a partir dessa escrita que a Educação Física extrapola a biologia, 

a fisiologia, a anatomia e os aspectos sócio-culturais. Ela perpassa por todos esses e mais 

alguns elementos para atingir uma dimensão verdadeiramente humana. 

Na década de 1990, nos encontros nacionais de Educação Física já se via uma postura 

dos estudantes e profissionais diferenciada, onde se discutia o compromisso social do 

profissional de Educação Física. 

Considerando os estudos de Oliveira (2006) e Castellani Filho (1998), introduzimos 

Andrade de Melo (2001) que procura fazer uma síntese de todo o trajeto histórico da 

Educação Física no Brasil, dividindo-a em três fases, destacando suas principais 

características e alguns autores que influenciaram a época. 
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Na primeira fase, ele cita Fernando Azevedo, que aparecia com a preocupação de 

apresentar os sistemas e métodos europeus de Educação Física, vislumbrando definir o mais 

adequado para o Brasil. Fernando Azevedo não escondia sua simpatia pelo método sueco de 

ginástica, mostrando resistência ao método alemão, bastante influente e presente no início da 

Educação Física no Brasil. 

Na segunda fase, Andrade de Melo (2001) nos fala da importante contribuição de 

Inezil Penna Marinho, que embora bastante criticado por alguns estudiosos de sua época, 

destacou-se por fazer uma abordagem mais ampla sobre a história da Educação Física e do 

Esporte no Brasil. 

A terceira fase é marcada pela busca do redimensionamento das características dos 

estudos desenvolvidos sobre a história da Educação Física. Uma busca pela leitura crítico-

reflexiva, onde se destacou a obra de Lino Castellani Filho, já citada em nosso estudo. 

A Educação Física no Brasil vai mudando seu perfil, como diz Castellani Filho (1998), 

marcada pelo processo de modernização, pelas reformas políticas, pelo desenvolvimento de 

um modelo capitalista-industrial, bem como pelas demandas sociais. Assim, as escolas de 

formação de professores de Educação Física foram se especializando e oferecendo aos seus 

alunos disciplinas e conteúdos solicitados pelo contexto histórico de cada época. A exemplo, 

podemos citar a Escola Nacional de Educação Física, hoje conhecida como Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que foi criada pelo Decreto-lei nº 1212, de 17 de abril de 

1939. Embora já existissem várias escolas de formação de professores na área de Educação 

Física no país, ela foi a primeira de nível superior ligada a uma universidade, sendo criada 

tanto para ser escola padrão como para formar os melhores profissionais do Brasil. 

De acordo com o Decreto-lei, a escola teria, dentre suas principais funções, imprimir 

unidade teórica e prática ao ensino na área de Educação Física, difundir conhecimentos 

ligados ao assunto, além de formar profissionais e realizar pesquisas. 

Considerando as leituras realizadas até o momento, percebemos que os primeiros 

cursos de Educação Física eram cursos de licenciatura plena e tinham como eixo central a 

formação ampla de um profissional que estivesse na busca constante da relação teoria-prática 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos em três dimensões: biológica, filosófica e 

pedagógica, respeitando os princípios éticos, estéticos e sociais, para assim contribuir com a 

consolidação da sociedade. É também requisito do licenciado que este saiba planejar, 

programar, organizar e principalmente executar, supervisionar e avaliar a prática pedagógica 

da Educação Física escolar com o compromisso de manter a qualidade e o compromisso 

social da educação. 
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Dos professores licenciados espera-se também que sua atuação no ensino básico e 

fundamental seja uma atuação democrática, crítica, criativa e, sobretudo, comprometida com 

o processo educativo. A licenciatura já não abarcava as demandas do mercado e nela aplica-se 

uma nova mudança. 

Percebe-se, portanto, que mesmo após várias modificações no perfil de formação do 

profissional em Educação Física, na época o professor, como anteriormente citado, não se 

encontram relatos de que o público idoso da época fosse um público apto a fazer parte do 

contexto de treinamento ou exercício físico. 

Em 1969, o Parecer nº 894/1969 e a Resolução nº 69/1969 fixaram o currículo 

mínimo, a duração e a estrutura dos cursos superiores de graduação em Educação Física. Este 

modelo determinou a estrutura curricular mínima a partir da definição de disciplinas 

obrigatórias, que foram distribuídas em três núcleos de formação: a) básica, de cunho 

biológico; b) profissional, de cunho técnico; e c) pedagógica, como estabelecia o Parecer nº 

672/1969. Essa proposta curricular visava tanto à formação do professor de Educação Física 

com licenciatura plena, quanto à formação do técnico desportivo (habilitação obtida 

simultaneamente à licenciatura, com o acréscimo de mais duas matérias desportivas). 

Com pouco menos de dez anos, inúmeras críticas a esse modelo curricular começaram 

a surgir em face do desenvolvimento acadêmico e da rápida ampliação e diversificação do 

mercado de trabalho, antes concentrado na educação escolar e no emergente campo 

profissional esportivo. Em encontros da área de Educação Física e fóruns específicos sobre o 

tema, reuniu-se uma parcela da comunidade acadêmica da Educação Física no Rio de Janeiro 

(1979), em Florianópolis (1981), em Curitiba (1982) e em São Paulo (1984). 

Desses encontros culminou um anteprojeto encaminhado ao então Conselho Federal 

de Educação, propondo a superação da concepção de currículo mínimo em favor  

 

da autonomia e da flexibilidade para que cada Instituição de Ensino Superior 

pudesse elaborar seu próprio currículo com ampla liberdade para ajustar-se, numa 

ótica realista, às peculiaridades regionais, ao seu contexto institucional e às 

características, interesses e necessidades de sua comunidade escolar, quer no plano 

docente, quer no discente (CFE, Parecer nº 215/87). 

 

 

Este processo de debates e de proposições culminou com a aprovação do Parecer nº 

215/87 e da Resolução nº 03/87, que normatizaram a reestruturação dos cursos de graduação 

Plena em Educação Física, dando a estes novas características como mínimos de duração e de 

conteúdo. 
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A resolução nº 03/87 é reconhecida como um importante e inequívoco avanço no que 

diz respeito à estrutura curricular do curso de graduação plena em Educação Física, uma vez 

que assegurou autonomia e flexibilidade para que as Instituições de Ensino Superior 

pudessem “estabelecer os marcos conceptuais, os perfis profissionais desejados, elaborar as 

ementas, fixar a carga horária para cada disciplina e sua respectiva denominação, bem como 

enriquecer o currículo pleno, contemplando as peculiaridades regionais” (Art. 3º, § 4º), e para 

que pudessem também viabilizar a formação do bacharel. 

Mesmo possibilitando certa autonomia às Instituições de Ensino Superior, a Resolução 

nº 03/87 estabeleceu que os currículos plenos para os cursos de graduação em Educação 

Física deveriam contemplar um núcleo de disciplinas de Formação Geral e um núcleo de 

disciplinas de aprofundamento de conhecimentos. No núcleo de disciplinas de Formação 

Geral deveriam ser consideradas áreas de conhecimentos de cunho humanístico 

(Conhecimentos Filosófico, do Ser Humano e da Sociedade) e de cunho técnico 

(Conhecimento Técnico). 

É também uma característica dessa nova forma de organização curricular, um número 

mínimo de disciplinas obrigatórias e um número maior de disciplinas abertas que serão 

oferecidas de acordo com as demandas mercadológicas. Com isso percebemos que a 

concepção de currículo adotada para a formação do profissional em Educação Física 

(bacharel), antecipou-se aos objetivos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (Lei nº 9.394/96), que assegura ao ensino superior maior flexibilidade e autonomia 

na organização curricular dos seus cursos. 

Segundo informações contidas no Projeto Político Pedagógico da Escola Superior de 

Educação Física de Pernambuco, campo de investigação do nosso estudo, o curso de 

bacharelado em Educação Física, objeto de estudo desta, é um curso que visa formar 

profissionais generalistas, humanistas e críticos, que tiveram sua formação fundamentada no 

rigor científico, na reflexão filosófica e na ética profissional. 

Esse profissional deverá estar sempre caminhando em parceria com a relação teoria e 

prática, buscando conhecimentos diversos como: biológicos, socioculturais, filosóficos, 

científicos, pedagógicos e técnicos. Assim como os licenciados que têm um compromisso 

com a escola, os bacharéis em Educação Física deverão mostrar-se comprometidos com a 

diversidade social, planejando e aplicando programas de exercícios que abarquem as várias 

faixas etárias, as diversas classes sociais e diversos campos de atuação: área da saúde, esporte 

e lazer, treinamento físico e técnico, dentre outras solicitações de atividade física requisitadas 

pelo mercado. 
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O que vimos no trajeto histórico da Educação Física estudado até o momento foi o 

silenciamento do idoso. Nos discursos aparece a supervalorização de corpos jovens, saudáveis 

e fortes, que resumem a Educação Física a um público que está disposto somente a 

“malhar
14

”. 

Essa supervalorização do corpo numa perspectiva biologicista nos faz perceber que 

este não está sendo reconhecido em sua totalidade de homem, mas como matéria. Contudo 

esta perspectiva tem despertado o interesse de muitos pela Educação Física, acreditando esses 

que esta área do conhecimento produz receitas para proporcionar beleza, saúde e vigor aos 

seus corpos matérias. 

Muitos dos adeptos das práticas de exercícios físicos, bem como muitos profissionais 

da área, ainda desconhecem o significado do homem, da sua existência e também do corpo. 

O homem como há muito sabemos é um animal que se diferencia dos demais, e essa 

diferenciação vem pela sua capacidade de pensar, criar, ser racional e consciente. Medina 

(2008, p. 23) diz que a “consciência do homem pode ser entendida como o estado pelo qual o 

corpo percebe a própria existência”. Sendo assim não há como falar de homem separando-o 

em corpo e mente, corpo e alma, corpo e espírito e outras denominações dadas às várias 

formas de fragmentação do homem. 

As reflexões sobre corpo foram inicialmente discutidas na Filosofia Ocidental antiga, 

onde se destacavam as concepções de corpo na visão platônica e aristotélica. Para Platão, o 

homem existia a partir de dois mundos: o inteligível, responsável pelas ideias e criações 

intelectuais, e o sensível, relacionado às questões da carne. Já Aristóteles, ao definir o corpo 

como algo que tem três dimensões: altura, largura e profundidade, revelava o seu olhar para o 

corpo voltado apenas para a dimensão concreta, objetiva e morfológica. 

A visão dualista de corpo esteve presente até a filosofia moderna, tendo como um dos 

seus maiores representantes Descartes. A concepção cartesiana de corpo era de corpo-objeto e 

foi “[...] regida pelos princípios da distinção, eficiência e utilidade” (NÓBREGA, 2005, p. 

33). 

Essa concepção de corpo-objeto tem uma forte relação com a concepção de corpo vista 

no trajeto histórico da Educação Física, o que pode justificar o silenciamento do idoso. 

Nóbrega (2005) diz que para Descartes “o corpo funciona como autônomo, as funções 

seguem a disposição dos seus órgãos, sem nenhum aspecto ligado à alma, como ocorre na 

medicina tradicional” (NÓBREGA, 2005, p. 39). Lembramos nesse momento que a Educação 

                                                
14 Termo utilizado pelo senso comum para se referir à realização de exercícios físicos como ginástica e 

musculação. 
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Física teve suas bases pautadas na medicina e no militarismo o que reforçou os seus métodos 

puramente técnicos. 

Outra visão de corpo pôde ser vista na Filosofia contemporânea, visto que as 

necessidades sociais exigiam um novo olhar sobre o homem, um olhar que valorizasse a sua 

subjetividade e o seu ser como uma unidade. 

A perspectiva fenomenológica adotada por filósofos contemporâneos como Nietzsche 

e Merleau-Ponty dá outra dimensão ao corpo sendo esse um corpo-sujeito. Nessa perspectiva 

“[...] a corporeidade é compreendida como a condição essencial do ser humano, sua presença 

corporal no mundo, um corpo vivo que cria linguagem e se expressa pelo movimento, com 

diferentes sentidos e significados” (NÓBREGA, 2005, p. 80). Certamente essa não foi a 

perspectiva utilizada nas escolas de formação do professor de Educação Física, em todo o seu 

trajeto histórico, podendo estar ausente até os dias atuais. 

Assim, respeitando o conceito de paradigma sugerido por Kuhn (1998), quando diz ser 

este um modelo científico a ser seguido, percebemos a necessidade de um novo paradigma 

para atender as novas demandas sociais no campo da Educação Física. Para Kuhn (1998, p. 

39), “o novo paradigma implica uma definição nova e mais rígida do campo de estudo”. Ele 

nos diz que os paradigmas não são permanentes e em decorrência da própria história e das 

novas demandas eles tendem a se esgotar formando outros, porém os novos paradigmas que 

surgem sempre considerarão os que já existiram. 

Desta forma, ao pensarmos em corpo, automaticamente devemos pensar em homem na 

sua totalidade; homem que pensa, que sente, que percebe e se movimenta. Sendo assim o 

idoso deve estar inserido nesse contexto de atividades físicas como um ser que mantém sua 

consciência, sua capacidade de pensar, de criar e de se movimentar. 

O sentido da Educação Física ainda passa despercebido por muitos, inclusive pelo 

grande público que se direciona ao curso de formação profissional em Educação Física na 

busca por fórmulas mágicas para ter e proporcionar um corpo “forte e bonito” aos seus 

clientes. 

Já é chegado o tempo da Educação Física viver uma crise e, a partir desta, uma 

transformação para que o seu papel na sociedade seja conhecido e reconhecido, inclusive 

pelos profissionais já existentes que desconhecem o seu sentido na e para a sociedade. Essa 

crise permitirá o conhecimento de todas as falhas que a engessam enquanto disciplina e área 

do conhecimento, permitindo-a encontrar saídas e caminhos para o seu desenvolvimento. 

Quando falamos que a Educação Física precisa entrar em crise urgentemente, 

pretendemos anunciar a necessidade de questionar criticamente seus valores e significados, 
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bem como de considerar as mudanças sociais que exigiram um novo tipo de formação, e 

atender a essas mudanças. 

Uma vez vivenciada a crise, a Educação Física poderá mostrar-se diferentemente do 

que temos visto desde o seu surgimento. Poderá apagar a imagem de modeladora de corpos e 

fazer-se conhecer como área do conhecimento que percebe o homem em sua totalidade 

humana, atendendo às várias categorias de pessoas que a procuram com diversas finalidades, 

entre elas o idoso. 

 

[...] promover uma verdadeira revolução do corpo fundamentada numa “cultura 

somática”, reavaliando aquilo que foi profundamente desprezado durante séculos, é 

fato que não surgirá espontaneamente. Isso só poderá ocorrer por meio de 

consciências críticas (MEDINA, 2008, p. 36). 

 

 

Corroborando com Medina (2008), acreditamos que para existir essa consciência 

crítica dos homens, assim como dos vários profissionais, dentre eles o profissional em 

Educação Física, é preciso que haja a construção de um pensamento crítico-reflexivo desde a 

educação infantil, passando pelo ensino médio e universidade até chegar ao profissional. 

Contudo, cabe-nos questionar até que ponto essa crise vivida já está superada. Será 

que de fato a Educação Física passou a compreender o homem em sua totalidade? Será que a 

dualidade ainda se faz presente? Os corpos jovens, bonitos e robustos passam a fazer parte de 

um ser que sente e que pensa?  

Essas e outras inquietações podem ser as razões de uma formação ainda acrítica e 

apensada, pautada numa visão biologicista de homem. Se os professores formadores carregam 

consigo uma concepção de Educação Física onde homem e corpo são resumidos ao concreto, 

ao palpável, ao que é visto, é muito provável que essa formação tome o caminho das 

limitações profissionais, da Educação Física excludente, da minoria, dos jovens e dos 

saudáveis, afastando com isso as possibilidades de uma Educação Física para todos, inclusive 

para os idosos, categoria social em desobscurecimento. 

A busca por uma formação em Educação Física imersa na reflexão, na criticidade e na 

autonomia amplia a noção de homem e de corpo, permitindo aos estudantes e profissionais 

desta área olhar para o idoso como ser humano que está vivo, que sente, percebe e 

movimenta-se, cria e transforma. 

Sendo o idoso reconhecido pela sociedade como ser capaz de construir e reconstruir 

conhecimentos, emergiram as suas necessidades para manter-se ativo tanto intelectual como 
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fisicamente. E estas solicitações exigiram um novo profissional, no caso o bacharel em 

Educação Física. 

O bacharel, por ser um profissional mais generalista do que o licenciado que atua 

somente no âmbito escolar, e que surgiu por uma necessidade da sociedade atual em ter um 

profissional em Educação Física que fosse além da escola, deve, em sua formação, conhecer o 

verdadeiro significado da área estudada. Deve entender a Educação Física como uma área do 

conhecimento que deve estar comprometida com o aspecto biopsicosociofilosófico, uma vez 

que envolve todos estes aspectos, deixando de lado o rótulo de fonte de pessoas saradas e 

incapazes de pensar. 

A Educação Física deve ser reconhecida pelo seu potencial em desenvolver o ser 

humano em sua totalidade, e quando falamos em totalidade nos referimos tanto aos aspectos 

biopsicosociofilosóficos como também todas as faixas etárias, inclusive o idoso até então 

silenciado no trajeto histórico da mesma. 

Portanto, considerando o perfil generalista do bacharel, tendo este que estar em 

sintonia com as demandas do mercado, dentre elas as diversidades sociais e de campos de 

atuação, percebe-se a necessidade do mesmo receber em sua formação conhecimentos que os 

torne apto a lidar com o público idoso, uma vez que este é um público ascendente no que diz 

respeito à prática de exercícios físicos. 

O idoso compõe uma categoria na diversidade social, sendo este público caracterizado 

tanto pelas diferenças etárias quanto pelas diferenças econômicas, sociais e psicológicas. 

Quando falamos em diversidades nos referimos à pluralidade das sociedades e dos povos, o 

que exigirá de qualquer profissional uma superação do paradigma tradicional, ou seja, a 

superação de um modelo ou padrão que já não atende as demandas sociais. Para que haja essa 

superação ou mudança de paradigma é necessário que nos currículos de formação do 

educador físico, estejam selecionados os saberes relacionados a essa categoria, uma vez que 

um dos seus papéis é exatamente este: selecionar saberes necessários à formação. 

A Educação Física, embora se mostre em seu trajeto histórico como Educação do 

Físico, precisa ir além dessa concepção. O profissional desta área, independente do seu local 

de atuação estará lidando com o humano, o que exigirá subsídios teórico-metodológicos de 

cunho educativo para fomentar a sua prática. 

 

A Educação é o caminho para o desenvolvimento do homem e da sociedade. As 
conquistas daí advindas passam, gradativamente, a integrar a cultura de um povo e 

desencadear transformações. Ela é a principal estratégia da identidade cultural, na 

busca da humanização da realidade e da vida (CASARA, 2006, p. 8). 
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Essa compreensão de Educação Física como um caminho para a formação humana, 

certamente dará aos cursos de formação profissional em Educação Física (Bacharelado) um 

perfil de fato generalista e humanista no que concerne aos campos de atuação e público alvo, 

incluindo os grupos que até então são minorias, dentre eles a população idosa. Para tanto, essa 

proposta deverá estar inserida nos componentes curriculares dos cursos que formam bacharéis 

em Educação Física, bem como no entendimento dos professores formadores, sendo 

necessário uma dialogicidade permanente entre teoria e prática. 

Com isso ressaltamos a importância do Projeto Político Pedagógico para a construção 

dos cursos de Bacharelado em Educação Física, sintonizado com as diversidades sociais, 

culturais e etárias, uma vez que este “[...] é a tradução que a instituição faz de suas 

finalidades, a partir das necessidades que lhes são colocadas [...]” (CORTELLETTI; 

CASARA, 2006, p. 14). 

Uma vez sendo dito pela Resolução nº 03/87 que os cursos de graduação plena em 

Educação Física encontram-se aptos e autônomos para formularem os seus currículos de 

acordo com as necessidades sociais e culturais da sociedade na qual estão inseridos, 

buscaremos nos capítulos posteriores entender de que forma o idoso está inserido na 

sociedade e nos discursos propostos para a formação do bacharel em Educação Física.  

Essa inquietação vem a partir do conhecimento do crescente número de idosos e da 

procura destes por atividades físicas regulares, sejam em praças, clubes, domicílios, 

academias e outros. Para tanto, nosso estudo segue dirigindo a escrita ao idoso e como este 

aparece na sociedade contemporânea relativamente aos aspectos biopsicosociofilosóficos. 

Por acreditarmos que a Educação Física vai além do corpo, e ciente de que o bacharel, 

mesmo não atuando na escola, na sua prática estará exercendo o papel de professor e lidando 

com o humano, foi que nos fundamentamos também em autores da área de Educação que 

discutem a formação de professores. 

Zeichner (2008) com um incentivo à prática reflexiva, Tardif (2007) com a 

valorização dos saberes, Schön (2000) com a ideia do aprender na ação, nos mostram que 

esses são requisitos fundamentais na formação seja do bacharel seja do licenciado. 

Acreditamos que o homem não é uma máquina e, portanto, deve ser entendido em seus 

aspectos físicos, biológicos, fisiológicos, sociais, psicológicos e culturais. 

Atuar junto ao humano vendo apenas os aspectos fisiológicos, biológicos e físicos, é 

trabalhar na incompletude do ser, uma vez que o ser humano é corpo, mente, sociedade e 

cultura. Nessa época onde a Licenciatura era o único formato para o curso de Educação Física 

talvez não se pensasse em direcioná-la para o idoso por ser esta modalidade apenas escolar. A 
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ideia foi sempre de uma Educação Física para o físico forte, robusto, saudável. E hoje como 

podemos continuar formando profissionais apensados uma vez que estes irão fazer 

intervenções junto a um público diversificado em cultura, em etnia, em gênero e em faixa 

etária? 

No que concerne à formação de um profissional de Educação Física reflexivo é 

imprescindível “[...] reforçar a idéia que deveria ser permitido que as práticas educativas na 

graduação fossem observadas com base em uma posição que os possibilitasse a produção 

inovadora e não somente a reprodução técnica” (GILES, 2003, p. 280). 

Sobre o idoso é importante repensarmos essa ideia de corpo belo e jovem, como corpo 

saudável. Certamente uma formação pautada nesses princípios estará negligenciando 

conhecimentos fundamentais para que o bacharel possa atender as demandas da sociedade 

atual, além do que à medida que essa concepção de corpo é propagada, não somente os 

profissionais, mas os próprios idosos terão preconceito com esta fase do ciclo de vida. 

Para Giles (2003, p. 289), 

 

[...] a formação profissional deveria configurar-se ao redor de um eixo que articule 

os problemas epistemológicos, metodológicos e técnicos da Educação Física com as 

contribuições de outros campos de conhecimento, de tal modo que promovesse 
possibilidades de atuar reflexivamente nos diferentes âmbitos da prática 

profissional. 

 

 

Esta condição de uma prática fomentada por outros campos de conhecimento 

certamente prepararia o bacharel para atuar junto às diversidades sociais. No caso da atuação 

junto ao idoso, considerando que existem alterações biológicas, mas também uma mudança 

em suas relações sociais e nos seus aspectos psicológicos, caberia ao bacharel interagir com 

conhecimentos da Psicologia, da Gerontologia e Geriatria, da Sociologia, da Educação e com 

todas as áreas que viessem acrescentar na sua prática. 

A discussão sobre as intervenções do bacharel em Educação Física junto ao público 

idoso será desenvolvida no capítulo que segue, onde analisaremos as relações existentes entre 

currículo, formação profissional em Educação Física e o idoso. 



50 

 

CAPÍTULO 2 CURRÍCULO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E O IDOSO  

 

 2.1 Currículo como elemento da Formação Profissional 

 

No decorrer do nosso estudo, mais especificamente neste capítulo, trazemos questões 

sobre a formação profissional do bacharel em Educação Física e o idoso, sempre sinalizando 

para a importância de se formar profissionais críticos e reflexivos, bem como aptos a lidar 

com uma parcela da população que apresenta características físicas, psíquicas e sociais 

diferentes do público jovem: o idoso. 

Falar da relação entre formação profissional em Educação Física e o idoso é fazer 

presente a necessidade de reflexão por parte das IES (Instituições de Ensino Superior) e dos 

docentes sobre uma categoria em ascensão na sociedade contemporânea. Contudo, é 

importante termos a compreensão de que para conhecer e estudar o processo de 

envelhecimento e o idoso durante a formação inicial não depende somente dos anseios da 

sociedade, dos docentes e discentes, mas de uma seleção de conteúdos, saberes, 

conhecimentos e competências que estarão inseridos em um dos elementos da formação 

profissional: o currículo. 

 

O currículo constituiu-se significativo instrumento utilizado por diferentes 

sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e 
renovação dos conhecimentos historicamente acumulados como para socializar as 

crianças e os jovens de valores tidos como desejáveis (MOREIRA, 1999, p. 11). 

 

Para Silva (2009, p. 15), “currículo é sempre resultado de uma seleção: de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, 

precisamente, o currículo”. Assim nos questionamos sobre quais os conhecimentos a serem 

selecionados e o porquê da sua escolha. 

Já do ponto de vista do senso comum educacional, o currículo representa apenas um 

documento no qual se encontram inseridos os conteúdos para serem tratados na formação 

escolar e universitária. No entanto, ao longo da história este elemento se constituiu em um 

campo de estudos específicos revelando-se um forte marcador das políticas pedagógicas. 

Foi em 1918 que Bobbitt escreveu a obra The Curriculum, tida como marco do 

currículo enquanto objeto de estudo científico. Bobbitt queria ver o currículo ser concebido e 

praticado tal qual se organiza a empresa e a fábrica, orientadas pelas ideias da administração 

científica de Frederick Taylor (MACEDO, 2007, p. 35). 
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Até os dias atuais muitas discussões vêm sendo feitas sobre o papel que o currículo 

exerce no processo ensino-aprendizagem dos alunos, uma vez que é através dele que os 

conteúdos e conhecimentos são selecionados para a formação do profissional. Desta forma, 

compreendemos o currículo como o principal elemento que determinará a presença ou não de 

discussões sobre idoso no processo de formação do bacharel em Educação Física. Segundo 

Silva (1995, p. 7), o currículo antes de tudo deve ser compreendido “não como algo fixo, mas 

como um artefato social e histórico sujeito a mudanças e flutuações”. É essa flexibilidade 

oferecida pelo currículo que permite a inserção de conteúdos e conhecimentos oriundos das 

necessidades sociais, como é o caso do idoso e das várias diversidades sociais como etnia, 

sexualidade, gênero e outras. 

Ao pensar a responsabilidade do currículo enquanto elemento da formação 

profissional do indivíduo, Cerezer (2007) faz menção ao pensamento de Althusser, que 

compreendia a escola como aparelho político ideológico do Estado, que produz e dissemina a 

ideologia dominante através, principalmente, dos conteúdos. A partir da colocação sobre o 

pensamento althusseriano podemos entender que os conteúdos selecionados para um 

currículo, seja na escola ou na universidade, serão assim feitos a partir do perfil de cidadão e 

profissional que se deseja obter para servir a um determinado sistema político e social, 

“afinal, um currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão „seguir‟ aquele 

currículo” (SILVA, 2009, p. 15). Dado este enfoque, entende-se que o currículo forma 

identidades profissionais, e para cada tipo de identidade profissional um diferente tipo de 

currículo será selecionado. 

A partir de então, com o intuito de descrever, definir, explicar, mas também produzir e 

determinar as formas de funcionamento do currículo, surgem as chamadas Teorias do 

Currículo. Estas por sua vez denominadas como Teorias Tradicionais, Teorias Críticas e 

Teorias Pós-críticas, cada uma com justificativas para os conhecimentos considerados 

relevantes, bem como a sua forma de aplicabilidade. 

Cada teoria opta pelos elementos que consideram importantes para a construção de um 

currículo que possa ser satisfatório às questões educacionais e sociais. Sobre esses elementos, 

Silva (2009) nos traz o seguinte esboço: 

 TEORIAS TRADICIONAIS: têm como foco principal o ensino, a 

aprendizagem, a avaliação, a metodologia, a didática, a organização e o planejamento das 

atividades, bem como sua eficiência e objetivos; 

 TEORIAS CRÍTICAS: conseguem superar um pouco esses elementos mais 

técnicos, voltando-se para a ideologia, a reprodução cultural e social, ao poder, às classes 
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sociais e ao capitalismo, abrangendo também elementos como as relações sociais, a 

conscientização, a emancipação e a libertação e, por fim, o elemento conhecido como 

currículo oculto e as possíveis resistências que venham surgir; 

 TEORIAS PÓS-CRÍTICAS: estas, como poderemos ver em seguida, envolvem 

questões e públicos mais diversificados. Lançam um olhar sobre a identidade, as diferenças e 

as subjetividades, as representações e as relações de saber-poder, bem como nas diversidades 

culturais, sociais, étnicas, de gênero, raça, sexualidade; elas lançam o seu olhar sobre a 

questão do multiculturalismo. 

Não com o intuito de tornar o currículo como objeto do nosso estudo, mas por 

considerarmos elemento primordial à formação do profissional, procuraremos de forma 

sucinta trazer explicações sobre essas três teorias, tentando relacioná-las com o nosso objeto 

de estudo: os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel em Educação 

Física. 

Retomando o que foi dito anteriormente sobre a primeira perspectiva de currículo 

inspirada num modelo de organização da empresa e da fábrica proposta por Bobbitt, 

entendemos que inicialmente o currículo se apresentou em um formato de currículo técnico, 

isto é, de produção e reprodução de conteúdos e conhecimentos. 

Este modelo de currículo está diretamente relacionado com as Teorias Tradicionais. É 

um modelo de currículo que atende a uma teoria tradicional de ensino, onde o professor é o 

dono do saber selecionado e o aluno apenas receptor e reprodutor de ideias alheias. Foi 

priorizado por várias décadas no sistema educacional, e ainda hoje sobrevive, embora muitos 

educadores o percebam como elemento que deve levar em conta não apenas “o que” deve ser 

ensinado e “como” ser ensinado, mas, sobretudo o “porquê” de ser ensinado. 

Segundo Silva (2009), as teorias tradicionais se preocupam com questões como 

organização, perguntando sempre “o quê” e “como” fazer, tratando o ensino como algo 

pronto, acabado. Para os que seguiram e seguem esse modelo tradicional de ensino, onde o 

seu principal objetivo é a reprodução de ideias e a eficiência com a qual estas serão 

desenvolvidas, “o currículo deve ser essencialmente técnico e a educação vista como um 

processo de moldagem” (CEREZER, 2007, p. 1). 

Essa teoria, à medida que disseminava sua condição técnica e apensada, recebia 

críticas de alguns teóricos que acreditavam num modelo de ensino e currículo onde o aluno 

fosse sujeito ativo na construção do saber. Dentre os teóricos que vão de encontro a esta visão 

de currículo como documento de listagem de conteúdos, podemos citar Henry Giroux e Paulo 

Freire. 
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Giroux além de questionar a perspectiva althusseriana e o pensamento dominante nos 

anos 60 e 70, concebe o currículo como política cultural, sustentando que o mesmo não 

transmite apenas fatos e conhecimentos (GIROUX, 1997). Paulo Freire diz estar este modelo 

de ensino/ currículo afastado da situação existencial das pessoas que fazem parte do processo 

de conhecer, o que significa que ao selecionar os saberes as pessoas que o fazem muitas vezes 

desconhecem a realidade histórica, social e cultural dos discentes. 

Sobre a teoria tradicional de ensino, Pacheco (2007) diz estar ela centrada numa noção 

de currículo que tem seu processo de desenvolvimento alicerçado em quatro pilares: 

objetivos, conteúdos, atividade e avaliação. 

Nesse tipo de currículo, como já afirmava Freire, o aluno é sujeito passivo na 

construção do conhecimento. Ele certamente receberá conteúdos selecionados muitas vezes 

por pessoas que desconhecem suas reais condições de ensino-aprendizagem e nada sabem 

sobre o contexto social no qual está inserido. Este aluno também não saberá o que levou à 

seleção de alguns conteúdos e outros não, bem como os interesses políticos e ideológicos 

existentes por trás dessas escolhas. 

O modelo tradicional de ensino segue, portanto, formando/formatando seus alunos 

cada vez mais distantes das diversidades que permeiam a sociedade contemporânea, sejam 

elas cultural, de gênero, faixa etária, sexualidade, credo, etnia, corpo, classe social e outras 

que possam emergir. 

Trazendo à discussão o nosso objeto de estudo (os discursos sobre o idoso no processo 

de formação do bacharel em Educação Física) questionamos: Quais são as teorias do 

currículo? Que tipo de conteúdo pode estar presente em cada uma delas? E a temática Idoso, 

se enquadra em alguma dessas teorias? Com o intuito de responder a esses questionamentos, 

bem como entender os argumentos e as justificativas de cada uma dessas teorias ao selecionar 

os conteúdos relevantes e a sua forma de aplicabilidade, traremos a seguir uma breve 

discussão sobre as Teorias do Currículo. 

É por volta da década de 1960 que outras concepções de ensino/currículo começam a 

surgir, na busca pela valorização da historicidade do ser e da formação de indivíduos 

autônomos, pensantes e críticos. 

Nessa época ocorreram alguns acontecimentos históricos que contribuíram para um 

olhar diferenciado em relação ao sistema educacional, o que fragilizou o sistema de ensino 

tradicional. Dentre os acontecimentos históricos da época, Silva (2009) cita os movimentos de 

independência das antigas colônias portuguesas/ européias, espanholas, os protestos contra a 
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guerra do Vietnã, os movimentos de contracultura, o movimento feminista e a liberação 

sexual. 

Esses acontecimentos serviram para fortalecer as chamadas teorias críticas, que 

questionam sobre os elementos responsáveis pelas injustiças e diferenças sociais e culturais, 

construindo uma análise que “permita conhecer não como se faz o currículo, mas 

compreender o que o currículo faz” (CEREZER, 2007, p. 2). 

Diferente das teorias tradicionais que se preocupam com questões de organização, e 

limitam-se em perguntar “o quê”, as teorias críticas começam a indagar o “por quê?”. Não 

lhes interessa saber somente o que fazer com os conteúdos, com os saberes e com as 

competências selecionadas, mas o porquê e para que de cada um desses elementos.  

Outra década que marcou o processo educacional foi 1980. As necessidades de 

mudanças no modelo tradicional de ensino/currículo se faziam cada vez mais urgentes com o 

intuito de reduzir as taxas de reprovação, os índices de evasão escolar, e de proporcionar o 

acesso à educação às classes ainda não favorecidas. Tinha-se também o objetivo de melhorar 

o ensino já oferecido. As propostas educacionais sugeridas nesta década foram entendidas 

como propostas de democratização do espaço escolar. 

Para que essa democratização do espaço escolar se fizesse concreta, era sabido que 

reformas curriculares deveriam acontecer. Essa reformulação aconteceu inicialmente nas 

regiões Sudeste e Sul, tendo Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro como pioneiras. Um 

dos intuitos dessa reformulação curricular era aproximar a comunidade do espaço escolar, 

permitindo a sua participação nas decisões. 

Moreira (2000) fala sobre esse processo e diz que essas mudanças curriculares que 

foram propostas na época estavam amparadas por duas pedagogias: a crítico-social dos 

conteúdos e a educação popular. Ambas tiveram significativa importância nas mudanças 

educacionais da época, uma vez que apresentavam em comum a urgência em mudar e 

reconstruir o espaço escolar e a escola, principalmente para as classes menos favorecidas. 

Contudo, divergências surgiram na forma de organização e de sistematização dos conteúdos, 

bem como na visão de homem como ator do seu processo de construção. 

Para Moreira (2000, p. 111), 

 

[...] a pedagogia dos conteúdos colocava-se a favor de programas oficiais a serem 

desdobrados pelos professores, consideradas as condições da escola, as 

experiências dos alunos, bem como as situações didáticas específicas às diferentes 

séries e matérias. Essa pedagogia for implantada em Minas Gerais e São Paulo. 
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Já a reforma curricular implantada no Rio de Janeiro foi influenciada pelos 

pressupostos da Educação Popular inspirada em Paulo Freire. Este por sua vez valorizava o 

saber popular e o ensino desenvolvido fora dos muros escolares. Para os seguidores desse 

modelo de ensino, todo o conhecimento que fosse ensinado e aprendido deveria ser feito de 

forma crítica e reflexiva. Os currículos pautados nos princípios de Freire deveriam ter como 

eixo organizador as necessidades e exigências da vida social, não as disciplinas tradicionais 

(MOREIRA, 2000, p. 114). 

Pensando na necessidade atual de uma formação profissional reflexiva, onde o 

profissional deve estar em sintonia com as diversidades culturais e etárias da sociedade, 

concordamos com Freire (1987 apud MOREIRA, 2000, p. 115) ao dar preferência aos 

“currículos mais localmente definidos, ao invés de currículos decididos, em instâncias 

centrais, para todo um sistema escolar”. 

É sabido que um profissional reflexivo não pode ter sua formação escolar e acadêmica 

pautada numa pedagogia tradicional, mas num modelo crítico e reflexivo. A pedagogia crítica 

em nada se confunde com o modelo tradicional de ensino e currículo técnico, que oculta 

questões relevantes ao desempenho escolar do estudante, uma vez que não questiona os por 

quês, para quê, para quem e como aqueles conhecimentos ali registrados foram selecionados. 

O conteúdo na maioria das vezes e como já descrito anteriormente é selecionado sem que se 

saiba exatamente o seu sentido e significado para a construção social do sujeito. 

As mudanças curriculares são essenciais no processo de mudança educacional, no 

entanto, “ao invés de escrever novas prescrições para escolas, novos currículos e novas 

diretrizes de reforma, elas precisam antes questionar a própria validade das prescrições pré-

dirigidas em um mundo de fluxo e de mudança” (GOODSON, 2008, p. 142). 

Entendemos com isto que o currículo na perspectiva da pedagogia crítica não pode 

fazer parte da escolarização e da formação profissional dos alunos como elemento que 

concentra os conteúdos a serem aprendidos. É a partir dele que desde o ensino básico o aluno 

desenvolverá ou não os seus processos de pensamento, podendo ser ou não um profissional 

com posturas críticas e dialéticas no processo de construção e aplicação do saber. Assim, o 

currículo não pode se apresentar de forma linear e rígida, considerando que o mundo e os 

seres estão em constante processo de mudança, o que exige do sistema de ensino uma sintonia 

com as diversidades sociais, etárias e culturais. 

Essas diversidades cada vez mais pluralizadas e presentes na sociedade começam a 

ganhar espaço e exigir das políticas públicas e educacionais a sua inserção nos contextos 

escolares, culturais e sociais. Como exemplo podemos citar as questões de raça, gênero, etnia, 
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sexualidade, faixa etária e outras que vêm crescendo juntamente com o aumento da população 

mundial. 

Uma vez entendendo o idoso como parte desse aumento da população e da diversidade 

que se expande pelo mundo contemporâneo, torna-se de grande relevância registrar as 

palavras de Carvalho (2004, p. 59) ao dizer: “aprende-se na escola a ler, escrever e contar, tal 

como se aprende a dizer „branco‟, „negro‟, „mulher‟, „homem‟”. Será então a escola o local 

onde se deve aprender a dizer velho? Se for na escola é através do currículo. Sobre currículo, 

Carvalho traz a perspectiva de currículo sustentada por Cherryholmes (1993, p. 146 apud 

CARVALHO, 2004, p. 62) que afirma ser este em parte “um estudo daquilo que é valorizado 

e priorizado, assim como daquilo que é desvalorizado e excluído”. 

Desta forma questionamos: será a temática idoso valorizada e priorizada nos 

currículos das Instituições de Ensino Superior (IES)? Estão estas instituições imbricadas numa 

teoria de currículo pós-crítica para atender a essa categoria crescente da sociedade 

contemporânea? Será que as instituições que carregam consigo o modelo de ensino/currículo 

tradicional tem elementos para atender as solicitações desse grupo? Esses questionamentos 

ratificam a importância de compreendermos o currículo como elemento da formação 

profissional e não apenas como carga horária e matérias a serem cumpridas. 

A instituição de ensino superior que em seu projeto político pedagógico se coloca na 

condição de instituição formadora de profissionais críticos, reflexivos e que dialogam com as 

diversidades culturais, não podem esquecer-se das diversidades etárias. Carvalho (2004, p. 67) 

nos diz que “é no currículo que estão representados conteúdos, disciplinas e prática 

pedagógica”. Estes elementos unem-se em um “conjunto articulado e normalizado de saberes, 

regidos por uma determinada ordem, estabelecida em uma arena em que estão em luta visões 

de mundo e onde se produzem, elegem e transmitem representações, significado sobre as 

coisas e seres do mundo” (COSTA, 1988b, p. 41 apud CARVALHO, 2004, p. 67). 

A temática idoso, por sua vez, só será conteúdo estudado e/ou discutido na formação 

profissional do bacharel em Educação Física se for do interesse daqueles que selecionam os 

saberes que compõem esta formação. 

Aqui chegamos com relatos e descrições sobre currículo, seu papel na formação 

escolar e profissional do indivíduo, assim como as finalidades a que se destina dentro da 

perspectiva educacional na qual está inserido.  

Não nos aprofundamos em suas teorias por não ser este o objeto de estudo na nossa 

pesquisa, mas pudemos entender como se estabelecem as relações ensino/currículo tanto 

numa perspectiva de pedagogia tradicional como de pedagogia crítica e pós-crítica. Pôde-se 
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aqui entender o currículo como elemento que tanto forma para a reprodução de ideias e ideais, 

no caso do currículo que se insere num modelo tradicional de ensino, como o que forma para 

a emancipação e transformação de ideias, ideais, saberes e do humano, quando dentro de uma 

pedagogia crítica de ensino. 

Uma vez que conhecemos um pouco sobre as teorias do currículo, buscaremos uma 

compreensão acerca do currículo do curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF, a 

fim de entendermos de que forma esse currículo estabelece relações com o nosso objeto de 

estudo: os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel em Educação Física. 

 

2.2 Diretrizes Curriculares para a formação do bacharel em Educação Física da ESEF 

 

A Escola Superior de Educação Física de Pernambuco (ESEF-UPE), lócus de nossa 

pesquisa, em seu Projeto Político Pedagógico informa que com as mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais ocorridas na sociedade contemporânea surgiram inquietações 

por parte do corpo docente e discente em atender aos diversos contextos e segmentos sociais 

nos quais o profissional de Educação Física pode intervir levando a instituição a uma 

dinâmica de reestruturação curricular. Essa reformulação respeitou a promulgação da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que preza pela qualidade do ensino, 

sobretudo do ensino superior, bem como o Parecer CNE/CES nº 776/97 que apresentou às 

orientações para as diretrizes curriculares de graduação plena recomendando que 

 

as novas diretrizes curriculares devem contemplar elementos de fundamentação 

essencial em cada área do conhecimento, campo do saber ou profissão, visando 

promover no estudante a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional 

autônomo e permanente [...] (CNE/CES, parecer nº 776/97). 

 

 

Na perspectiva de atender aos preceitos da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases), a 

ESEF, ao materializar a reformulação curricular contemplando as modalidades Licenciatura e 

Bacharelado em Educação Física, teve como um dos seus objetivos esclarecer os 

questionamentos feitos em relação à identidade acadêmico-científica e atuação do profissional 

de Educação Física, dentro dos parâmetros sugeridos pelo Plano Nacional de Educação para a 

formação de profissionais críticos, reflexivos e autônomos, incentivando a prática do aprender 

a aprender, indissociando ensino, pesquisa e extensão. 
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É importante registrar que, segundo o Projeto Político Pedagógico da instituição cada 

curso tem uma identidade própria e uma organização curricular também própria mesmo 

apresentando missões comuns que são: 

 Construção de um conhecimento pedagógico, técnico e científico; 

 Compreensão das relações existentes entre os conhecimentos biológicos, 

filosóficos, científicos, pedagógicos, técnico-funcionais e da cultura do movimento, na 

intervenção do profissional de Educação Física nos diversos contextos; 

 Compreensão dos fenômenos socioculturais, políticos e econômicos do país 

como forma de intervir qualitativamente nas mudanças sociais pelo exercício profissional e da 

cidadania plena; 

 Produção e difusão de conhecimento e a criação e desenvolvimento de novas 

tecnologias, buscando a qualificação da intervenção profissional; 

 Atuação competente com vistas a promover a cidadania plena dos vários atores 

sociais, respeitando os indivíduos, suas necessidades, possibilidades, deficiências e 

limitações, as diversas etnias e os diversos grupos sociais; 

 Atuação profissional dentro de parâmetros éticos na intervenção com o 

público-alvo, com profissionais de áreas afins; 

 Conscientização da importância da manutenção do egresso em processo de 

educação continuada; 

As missões estabelecidas pelo Projeto Político Pedagógico da instituição pesquisada 

nos levam a uma compreensão de que esta se mostra interada das diversidades sociais e 

culturais onde está incluída a categoria Idoso.  

Ao conhecermos um pouco do Projeto Político Pedagógico da ESEF-PE, fica claro 

que cada formação tem uma identidade própria, um campo de atuação e um público alvo 

específico, o que caracteriza os dois formatos (Licenciatura e Bacharelado) como diferentes. 

No entanto, isso não exclui a sua base pedagógica para as intervenções, ao contrário, de 

acordo com o que está previsto no Projeto Político Pedagógico, o curso de graduação em 

Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura) deve formar 

 

um graduado para agir pedagogicamente em diferentes tempos e espaços sociais 

com as mais distintas expressões da cultura do Movimento Humano para que este, 

por sua vez, ofereça à sociedade bens sociais/humanos que favoreçam os sujeitos a 

serem usuários ativos e críticos de tais expressões desta cultura [...] (ESEF – PE, 

2001). 
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Por isso, é imprescindível uma aproximação com disciplinas pedagógicas e teórico-

metodológicas para subsidiar os seus planejamentos e práticas, de forma a entender e atender 

uma demanda diversificada da sociedade. 

Ao visitarmos a obra de Perrenoud (2001), entendemos que a formação do profissional 

de Educação Física, para atender as demandas da sociedade contemporânea, deve estar 

balizada na capacidade de concretizar com responsabilidade, autonomia, reflexão e criticidade 

os objetivos e compromissos que esse profissional tem consigo, com sua profissão e com a 

sociedade, independente de ser ele licenciado ou bacharel. 

Assim, reforçamos a importância de disciplinas pedagógicas na formação do bacharel, 

uma vez que este terá sua atuação materializada em torno do humano e do agir pedagógico. 

Entende-se que agir pedagógico se configura como uma situação/ação em que há, sistemática 

e intencionalmente, uma teleologia no processo/produto da formação humana, 

especificamente no que concerne à apropriação de uma Cultura do Movimento (agonístico, 

artístico, lúdico, estético, anátomo-fisiológico) (Projeto Político Pedagógico – ESEF- PE). 

 A ESEF propõe realizar a formação do bacharel em Educação Física em torno do agir 

pedagógico da cultura do movimento. Para tanto, 

 

orienta-se por princípios que atendem a uma perspectiva de Educação Física, 

entendida como ação técnico – pedagógica, voltada para o aumento das 

oportunidades de inclusão social na perspectiva de um desenvolvimento sustentável 

de sua especificidade – o trato com a cultura do movimento (ESEF – PE, 2001 ). 

 

 

Como princípios estabelece a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a 

contemporaneidade no trato com os conhecimentos e tecnologias, flexibilização na 

integralização do currículo, a aprendizagem através das experiências reais, a criticidade, a 

criatividade e a interdisciplinaridade. 

Nesse momento, fazemos um resgate das ideias apontadas por Freire (1996), Nóvoa 

(1999), Tardif (2007), Schön (2000), Zeichner (2008) e Pimenta (2008) quando nos falam das 

competências necessárias ao educador/professor. Esses autores nos trazem subsídios para 

entendermos que a formação profissional deve estar em sintonia com as demandas sociais no 

que concerne não somente aos conhecimentos técnico-científicos, teórico-práticos, mas 

sobretudo com a formação de um profissional apto a considerar as necessidades do humano 

com o qual atuará, independentemente da faixa etária. 

Por isso a necessidade de organização curricular pautada nesses princípios que tem 

como pretensão uma formação crítica, reflexiva, com bases epistemológicas fundadas pela 

existência do homem e na sua transformação. 
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Para tanto, configurando-se o bacharel como profissional que atua em espaços não 

escolares, mas com o humano, reforçamos a importância de na sua formação estarem 

presentes conhecimentos pedagógicos que superem a presença de conteúdos subsidiados na 

execução e na repetição de gestos e movimentos, pautados em modelos já existentes, o que 

por vez não permite a autonomia e a criatividade de execução dos movimentos daquele que o 

imita. Sobre o papel de docente que o bacharel assume durante a sua atuação profissional, 

Taffarel e Santos Júnior (2010, p. 34) dizem que “no caso da Educação Física, em última 

análise, o reconhecimento de que onde quer que atuemos (escola, academias, clubes, praças 

etc.) o que nos unifica e nos dá identidade é o trabalho docente”. 

Muitas vezes nos limitamos a entender atuação pedagógica ou trabalho pedagógico 

como componente exclusivo do trabalho escolar e docente. Entretanto, Libâneo (2008, p. 55) 

esclarece esse equívoco ao escrever: 

 

[...] o trabalho pedagógico não se reduz ao trabalho docente, embora o trabalho 

docente seja um trabalho pedagógico. Vai daí que a base comum de formação do 

educador deve ser expressa num corpo de conhecimentos ligados à pedagogia e não 

à docência, uma vez que a natureza e os conteúdos da educação nos remetem 

primeiro a conhecimentos pedagógicos e só depois ao ensino, como modalidade 

peculiar da prática educativa. 

 

 

Esta abordagem nos leva a uma reflexão sobre o papel do bacharel. Será este um 

educador, um professor, um professor profissional, ou somente um técnico? 

 

Definimos o professor profissional como uma pessoa autônoma, dotada de 

competências específicas e especializadas, que repousam sobre uma base de 

conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela 

Universidade, ou de conhecimentos explicitados oriundos da prática 

(PERRENOUD, 2001, p. 25). 
 

 

Destarte questionamos: estará a formação do bacharel desvirtuando-se dos 

conhecimentos que permitem a sua atuação junto ao humano por desconhecer-se como 

professor na sua atuação prática? O que as diretrizes curriculares direcionadas à formação 

desse profissional propõem no que concerne a suas competências? 

As diretrizes curriculares propostas pelo MEC/CNE para os cursos de graduação em 

Educação Física (bacharelado) dizem que os bacharéis em Educação Física devem assegurar 

a: 

 Autonomia institucional; 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Graduação como formação inicial; 
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 Formação continuada; 

 Ética pessoal e profissional; 

 Ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento; 

 Construção e gestão coletiva do projeto pedagógico; 

 Abordagem interdisciplinar do conhecimento; 

 Indissociabilidade teoria-prática e articulação entre conhecimento de formação 

ampliada e específica. A ESEF em seu Projeto Político Pedagógico esclarece 

que a opção pelo formato de dois cursos não se deu no rumo das dicotomias, 

mas pela caracterização e demandas sociais brasileiras, sobretudo 

pernambucanas. Para esta instituição, tanto o licenciado quanto o bacharel 

devem ter suas práticas pautadas no agir pedagógico, eliminando com isto a 

visão de que somente os licenciados devem ter formação e atuação pedagógica, 

e que a formação do bacharel deve estar inserida numa perspectiva técnica e de 

pesquisa.  

 

Para compor essa afirmação, nos apoiamos em um dos objetivos traçados pela 

proposta curricular do curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF, onde diz que essa 

formação deve 

 

articular os eixos estruturantes, de forma a permitir aos futuros bacharéis a visão de 

totalidade do fenômeno da Educação Física nos seus diferentes contextos, visando 

uma formação, ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, possibilitando a 

formação de agentes promotores de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável 

(ESEF – PE, 2001). 

 

Com isso, a opção feita por essa Instituição parece apontar para um olhar diferente 

sobre o bacharelado, que embora por muitos seja visto como um curso de formação 

puramente técnico, repetitivo e acrítico, na ESEF parece tentar conciliar os elementos 

pedagógicos, técnicos e científicos na busca por uma formação crítica, reflexiva e em sintonia 

com as demandas sociais. 

O bacharel em Educação Física, uma vez atuando com públicos de faixas etárias 

diferentes e atividades diversificadas, necessitará, assim como o licenciado, de subsídios 

teórico-metodológicos para conhecer e entender os conteúdos da atividade ministrada e a 

partir daí seguir com a elaboração e a aplicação dos programas de exercícios. Este, em sua 

atuação prática, mesmo não sendo um professor (licenciado), também constrói e reconstrói 
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junto ao público trabalhado novas formas de pensar, entender e vivenciar o movimento 

humano.  

Sobre os elementos supracitados, acreditamos serem necessários mais estudos e 

reflexões para que possamos compreender melhor os caminhos da Educação Física, e com 

isso lançar um olhar mais crítico sobre o currículo (Licenciatura e Bacharelado) no que 

concerne às demandas sociais e à atuação desses profissionais. 

 

2.3 Formação Profissional em Educação Física e o Idoso  

  

Uma vez que tivemos a compreensão do currículo como elemento da formação 

profissional, bem como das diretrizes curriculares propostas para a formação do bacharel em 

Educação Física da ESEF, prosseguimos com a discussão sobre a formação profissional em 

Educação Física e o idoso. 

Como já dantes citado, a história da Formação Profissional em Educação Física vem 

sendo discutida há muitos anos e constituiu-se, desde a década de 1980, uma questão 

fundamental para a área no Brasil, sendo tema de inúmeras discussões e debates. Portanto, 

nesse momento estarão presentes as contribuições de autores como Zeichner (2008), Schön 

(2000), Pimenta (2008), Tardif (2007) e outros que defendem uma formação profissional 

pautada na reflexão, na criticidade e, sobretudo, na possibilidade de emancipação do 

pensamento.  

Relembramos, nesse momento, que mesmo trazendo inúmeras discussões, o curso de 

Bacharelado foi criado para suprir novas demandas sociais, que exigem do profissional em 

Educação Física qualificações e competências para intervir nos diversos campos de trabalho 

que não o escolar. 

Perrenoud (2001, p. 12) nos diz que competências são “[...] um conjunto diversificado 

de conhecimentos da profissão, de esquemas de ação e de posturas que são mobilizadas no 

exercício do ofício”. Para esse “novo ofício”, como denominou Perrenoud (2001), o professor 

profissional deve ser capaz de: 

 Analisar situações complexas, tomando como referência diversas formas de leitura; 

 Optar de maneira rápida e refletida por estratégias adaptadas aos objetivos e às 

experiências éticas; 

 Escolher, entre uma ampla gama de conhecimentos, técnicas e instrumentos, os meios 

mais adequados, estruturando-os na forma de um dispositivo; 
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 Adaptar rapidamente seus projetos em função da experiência; 

 Analisar de maneira crítica suas ações e seus resultados; 

 Enfim, aprender, por meio dessa avaliação contínua, ao longo de toda a sua carreira. 

Nesse sentido, essas ideias corroboram com o argumento de que o bacharel em 

Educação Física, mesmo tendo o seu campo de atuação fora da escola, deve necessariamente 

compor sua formação também a partir de elementos pedagógicos que parecem ser inerentes ao 

campo da Educação Física. 

Devemos pensar numa formação que possa atender as novas demandas sociais, dentre 

elas os grupos considerados minoria (pessoas com deficiência e idosos, por exemplo). Nesse 

sentido, pensamos ser a fenomenologia um caminho para compreender os indivíduos em sua 

totalidade e singularidade. Para Okuma (1998, p. 24), “a fenomenologia é um método de 

pensamento que possibilita chegar ao fenômeno. Estuda as estruturas da existência humana, 

ou seja, as estruturas que constituem o Ser, denominadas existenciais”. 

Retomando as questões referentes às competências do bacharel em Educação Física, 

segundo dados do MEC/CNE (2004), as habilidades do graduado (bacharel) em Educação 

Física serão decorrentes de experiências da interação teoria-prática, onde toda a 

sistematização teórica deverá estar articulada com as situações de intervenção acadêmico-

profissional, sendo estas balizadas por posicionamentos reflexivos e de coerência conceitual.  

O MEC/CNE (2004) sugere que sejam adquiridas tanto no plano teórico quanto no 

instrumental. É indispensável coerência entre a formação oferecida, as exigências práticas do 

futuro profissional e as necessidades de formação e de transformação cultural das pessoas. 

Dentre as competências e as habilidades que esse profissional deve apresentar o 

MEC/CNE (2004) estabelece: 

 

diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas (crianças, 

jovens, adultos e idosos, pessoas portadoras de deficiências, de grupos e 
comunidades especiais) de modo a planejar, prescrever, ensinar, orientar, 

assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas de atividades 

físicas, recreativas e esportivas nas perspectivas da prevenção, da promoção, da 

proteção e da reabilitação da saúde; da formação cultural, da educação e reeducação 

motora; do rendimento físico-esportivo, do lazer e de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas. 

 

Para a ESEF, o bacharel em Educação Física deve apresentar as seguintes 

competências e habilidades:  

 Compreensão ampla e consistente do campo de conhecimentos, conceitos, 

procedimentos e atitudes específicas da Educação Física e a relação com áreas afins, 
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fundamentada em princípios e valores sociais, morais, éticos e estéticos inerentes a uma 

sociedade plural e democrática; 

 Compreensão ampla do processo de construção do conhecimento, estruturado a 

partir do contexto sociocultural, acompanhando as transformações acadêmico-científicas da 

Educação Física e áreas afins, utilizando-se das análises críticas das leituras especializadas 

com propósito de contínua atualização e produção acadêmico-profissional; 

 Capacidade para intervir acadêmica e profissionalmente na realidade social, 

educando para a adoção de valores de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável através 

das manifestações e expressões da cultura de movimento humano, focados nas diferentes 

formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta e da dança; 

 Intervenção acadêmica e profissional no contexto da saúde, relacionada com os 

processos de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde; 

 Intervenção acadêmica e profissional no contexto do lazer; 

 Diagnóstico dos interesses e expectativas das pessoas de modo a planejar, 

prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e 

programas nos contextos do esporte, da saúde e do lazer, nas perspectivas da prevenção, 

proteção, promoção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação 

motora, do rendimento físico-desportivo, do lazer e de outros campos que oportunizem a 

prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

Como vemos as competências solicitadas para o graduado (bacharel) em Educação 

Física exigirão do mesmo a articulação entre os seus diversos saberes e as necessidades do 

mercado de atuação. 

Com a característica de formar profissionais generalistas, a universidade assume um 

compromisso social também na promoção de uma velhice saudável, uma vez que este é tema 

emergente. Sobre a responsabilidade da universidade para com a sociedade e suas diversas 

nuances, Cortelletti e Casara (2006, p. 21) escrevem: 

 

[...] a universidade é uma instituição social inserida em uma determinada sociedade, 
que se preocupa com o homem e o meio em que vive, numa perspectiva de 

emancipação humana. A sua função social diz respeito ao processo educativo, 

cultural e científico. 

 

Esse processo educativo por vez deve ser estendido às várias camadas etárias e sociais, 

dentre elas aos que estão vivendo o processo da velhice que, segundo Mascaro (2004, p. 8), 

deve ser considerado como “mais uma fase natural da vida fazendo parte do ciclo: 

nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte”. 
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Sendo a velhice fase natural do ciclo de vida e estando o bacharel em Educação Física 

apto a exercer sua prática junto às mais variadas categorias sociais, entendemos que esse 

profissional em sua formação acadêmica deve ter acesso dentro de uma perspectiva teórica e 

prática aos conhecimentos relacionados ao público idoso. 

Ao conhecermos as várias alterações que permeiam o processo de envelhecimento e 

cientes da responsabilidade dispensada ao bacharel em Educação Física, em respeitar todos 

esses aspectos durante as suas intervenções, concordamos com Schön (2000) quando ele nos 

fala sobre a importância de o profissional, seja ele de qual área for, estar em sintonia com o 

que ele chama de epistemologia da prática. É preciso ir além dos conteúdos teóricos na busca 

do aprender a fazer. Contudo, para que haja essa formação reflexiva é necessário que os 

professores formadores não se enquadrem no perfil de “professor técnico”.
15

 

Nesse sentido, mais uma vez evidenciamos a importância de disciplinas pedagógicas 

na formação do bacharel, sobretudo pelas necessidades e pluralidade da sociedade na qual irá 

atuar. Isso exige do bacharel um conhecimento teórico e prático subsidiado por uma formação 

crítica e reflexiva que permitirá uma prática humanizadora. 

Considerando a importância de uma formação crítica e reflexiva, Schön (2000) nos 

fala sobre a sua proposta de uma nova epistemologia da prática, algo que possa lidar de forma 

mais fácil com o conhecimento profissional, e escreve: 

 

a racionalidade técnica, a epistemologia da prática predominante nas faculdades, 

ameaça a competência profissional, na forma de aplicação do conhecimento 
privilegiado a problemas instrumentais da prática. O currículo normativo das escolas 

e a separação entre a pesquisa e a prática não deixam espaço para a “reflexão-na-

ação”, criando, assim, um dilema entre o rigor e a relação para educadores, 

profissionais e estudantes (SCHÖN, 2000, p. 7). 

 

 

Reconhecendo a importância de sabermos um pouco sobre o indivíduo idoso, bem 

como de formarmos profissionais reflexivos acerca das diversidades sociais, trabalharemos 

este capítulo na busca do conhecimento e da compreensão dos elementos chaves para a 

formação do bacharel em Educação Física. Refletiremos acerca dessa formação como um 

caminho para uma profissionalização do saber-fazer na dialética constante da teoria e prática. 

Muitas vezes o profissional poderá se deparar com situações ímpares, onde o seu 

conhecimento teórico não trará uma resposta satisfatória para tal situação. Sobre essa questão, 

Schön (2000) explicita que cabe ao profissional, se ele quiser, tratar o problema de forma 

                                                
15 Modelo que aparece com as Escolas Normais; a formação para o ofício ocorre por aprendizagem imitativa, 

com apoio na prática de um ensino várias vezes experimentado, que transmite o seu savoir-faire, os seus 

“truques”; o formador é um prático experiente e serve como modelo; as competências técnicas dominam 

(PERRENOUD, 2001). 
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competente, através de um tipo de improvisação onde o profissional irá inventar e testar 

estratégias situacionais que ele próprio produz, distanciando-se da ideia de que todo problema 

terá solução em um manual ou que poderá ser resolvido pela aplicação de uma das regras de 

seu estoque de conhecimentos profissionais. 

A formação profissional, e de um profissional reflexivo atuando com a pluralidade e 

as necessidades da sociedade, tem sido objeto de muitos estudos, como o do próprio Schön. 

No entanto, é algo que nos remete a pensar o processo de ensino como um todo, uma vez que 

o profissional para atuar passará por todo um percurso de ensino-aprendizagem onde questões 

como a formação de professores (professores que o formam) reflete diretamente na forma de 

aprender-a-fazer do estudante. 

Sobre a importância de repensarmos a formação profissional a partir do ensino como 

um todo, encontramos registrado: 

 

as crianças não estão a adquirir as competências e conhecimentos básicos, tornando-

se necessário um ensino de melhor qualidade, para que se preserve o clima 

espiritual,cultural e econômico da nação. As solicitações mais recentes no sentido de 

uma reforma do ensino punham a tônica na preparação de professores e nas suas 

condições de trabalho (POPKEWITZ, 1997, p. 37). 

 

Corroborando com a abordagem acima, Batista Neto (2006) nos fala sobre a educação 

dizendo que para que haja uma melhoria na qualidade do ensino, as políticas educacionais 

devem priorizar cinco aspectos fundamentais: a gestão dos sistemas de ensino e da escola, o 

financiamento da educação escolar, o currículo, a formação de professores e a avaliação. 

Todas essas questões certamente serão refletidas na formação do profissional (bacharel) em 

Educação Física, que em seu campo de atuação precisará de conhecimentos teóricos prévios 

para abordar questões da prática. Necessitará esse profissional de subsídios epistemológicos 

que muitas vezes só serão encontrados nos autores que se debruçam sobre os estudos da 

formação de professores. 

Considerando o que Schön (2000) vem nos colocando sobre a importância de formar 

profissionais reflexivos, entendemos que um profissional reflexivo é aquele que na sua prática 

não deixa de fora a teoria e vice versa. Assim, o bacharel em Educação Física, ainda que num 

campo de atuação mais prático, só encontrará respostas para situações inesperadas e 

singulares a partir de uma base epistemológica já adquirida, ou seja, a partir de seus 

conhecimentos, competências, habilidades e saberes. 

Zeichner (2008) nos fala que alguns elementos interferem na formação reflexiva do 

aluno, dentre eles o currículo e os saberes docentes dos professores formadores. Ao 
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considerarmos os saberes docentes como elemento importante na formação de um profissional 

reflexivo, nos remetemos a Tardif (2007) quando ele nos traz questionamentos e reflexões 

sobre os saberes no processo de formação. Tardif (2007, p. 9) nos questiona: “quais os saberes 

que servem de base ao ofício de professor? Noutras palavras, quais são os conhecimentos, o 

saber-fazer, as competências e habilidades que os professores mobilizam diariamente, nas 

salas de aula e nas escolas”? 

O autor faz esses questionamentos e nós nos perguntamos: e o bacharel, quando no 

momento de suas intervenções mobilizará que saberes? Os saberes experienciais? Os saberes 

acadêmicos ou os saberes da prática? 

Assim como a origem dos saberes do professor formador é importante para a sua 

prática, com o bacharel não se faz diferente. Este deverá ter a sua atuação profissional pautada 

nos conhecimentos teórico-epistemológicos adquiridos durante a sua formação, mas não deve 

descartar os saberes vivenciados em suas experiências extra-acadêmicas e de vida. Quando 

pensamos numa formação humanista, os conhecimentos adquiridos nas experiências pessoais 

do sujeito se tornam também subsídios da sua prática. 

Lembramos ainda que a prática do bacharel em Educação Física que vai atuar junto ao 

idoso será uma prática ainda mais diversificada, uma vez que este estará lidando com 

contextos de vidas longas e cheias de experiências. Experiências estas que urgem ser 

relatadas, valorizadas, reconhecidas e, sobretudo, auto-afirmadas. 

Para atender às solicitações do público idoso, não podemos formar um bacharel que 

esteja vinculado a um modelo tradicional de ensino e currículo técnico. Certamente, um 

profissional de perfil puramente tecnicista não terá êxito na sua atuação com este público que 

na maioria das vezes busca através do exercício físico outro tipo de melhoria que não somente 

a física. 

 

De nada adianta formularmos projetos, programas, atividades direcionadas ao 

público idoso, se antes não o consultarmos, não dermos a palavra a eles e 

escutarmos suas reais necessidades. Muitas vezes criamos estratégias de 

atendimento à velhice acreditando que estamos fazendo o bem para os velhos, sem 

sequer indagarmos a eles se é isso, realmente, o que eles querem e do que 

necessitam (PATROCÍNIO; GOHN, 2006, p. 57). 

 

 

Outro aspecto a ser valorizado nos momentos das intervenções junto aos idosos é a sua 

heterogeneidade nos aspectos físicos, fisiológicos, psíquicos, econômicos, sociais e culturais. 

Os idosos além das perdas e limitações biológicas e das dificuldades socioeconômicas 

convivem com a presença de muitos estereótipos relacionados à velhice. Para Moreira (2009), 
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as diferenças culturais não podem ser ignoradas e o professor deve se mostrar sensível à 

heterogeneidade das sociedades. 

Existe como sabemos professores e profissionais (bacharéis) indiferentes às 

diversidades presentes em nossa sociedade. Este professor que não percebe as diferenças 

culturais dos alunos, independente da sua faixa etária, foi chamado por Stoer e Cortesão (1999 

apud MOREIRA, 2002, p. 25) de „professor daltônico cultural‟. Os professores daltônicos 

culturais, em sua prática pedagógica, não percebem os alunos como seres diferentes, como 

indivíduos que carregam saberes e experiências diferentes, o que faz acreditar que o currículo 

e a relação pedagógica que estabelecem em sala de aula podem ser semelhantes. Seu 

daltonismo dificulta, assim, o aproveitamento da riqueza implicada na diversidade de 

símbolos, significados, padrões de interpretação e manifestações que se acham presentes nas 

sociedades e nas escolas (MOREIRA, 2002, p. 25). 

Concordando com as colocações de Moreira (2002), percebemos a população idosa 

como parte de um multiculturalismo
16

, a qual ratifica a importância e a necessidade de 

currículos flexíveis que possibilitem ao estudante o conhecimento das diversidades sociais e 

culturais, seja na escola ou na universidade. 

Sendo o envelhecimento mais uma etapa do ciclo de vida, e estando esta cercada por 

alterações e perdas progressivas, é preciso dispensar um olhar diferenciado para este público, 

que certamente é parte dessa pluralidade social. Ao mesmo tempo não podemos perder de 

vista a individualidade de cada um desses idosos, sobretudo durante a organização dos seus 

programas de exercícios. 

Para tanto, “devemos levar em conta seu passado, sua bagagem, suas perdas, assim 

como seu presente, suas possibilidades, seus ganhos, seu respaldo psicossocial e econômico” 

(ZIMERMAN, 2000, p. 35). 

Desta forma, não podemos conceber o currículo como elemento secundário do 

processo de formação, mas como o elemento que seleciona os saberes e os conhecimentos 

tidos como relevantes à formação profissional do indivíduo. Para tanto, corroboramos com 

Silva (1995, p. 10) ao dizer que “[...] o currículo deve ser visto não apenas como a expressão e 

representação ou o reflexo de interesses sociais, mas também como produzindo identidades e 

subjetividades sociais determinadas”. 

                                                
16 A expressão multiculturalismo “tem sido empregada para indicar o caráter plural das sociedades ocidentais 

contemporâneas, essa condição inescapável do mundo atual, à qual se pode responder de diferentes formas, 

mas não se pode ignorar” (MOREIRA, 2002, p. 16). 
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Os discursos sobre o idoso da forma como abordamos no presente estudo são 

distribuídos em campos de discursividade Político Educacional, Acadêmico/Institucional e 

Docente. As discussões sobre esses campos serão feitas numa relação entre o campo Político 

Educacional e Acadêmico/Institucional e Acadêmico/Institucional e docente, cuja análise 

requer uma abordagem teórico-metodológica, conforme apresentada no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO 3 A CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Modelo Conceitual 

 

Considerando o contexto social e educacional no qual este estudo se situa e estando 

este emoldurado/enquadrado no conceito de Minayo (2008, p. 47) que diz compreender como 

pesquisa social “os vários tipos de investigação que tratam do ser humano em sociedade, de 

suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica”, este estudo optou 

pelo pressuposto metodológico da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é de singular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida (FLICK, 

2009, p. 20). 

Bogdan e Biklen (1994, p. 17) afirmam que “investigação qualitativa em Educação 

assume muitas formas e é conduzida em múltiplos contextos”. 

Diferente dos estudos quantitativos, que geralmente buscam seguir com rigor um 

plano pré-estabelecido, a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo do seu 

desenvolvimento, lembrando que muitas vezes poderemos nos utilizar de dados quantitativos 

para chegarmos às nossas conclusões de pesquisa qualitativa sem assim descaracterizá-la. 

Bogdan, citado por Triviños (2008, p. 128), traz algumas características da pesquisa 

qualitativa, dentre elas o fato de ter o ambiente como fonte direta de dados, ser uma pesquisa 

descritiva, e quando se apóia na fenomenologia as descrições dos fenômenos estão 

impregnadas no contexto pesquisado. Os pesquisadores qualitativos não se preocupam 

somente com os resultados, mas todo o processo lhes é parte importante do produto final e 

também valorizam as experiências do sujeito pesquisado. 

Os pesquisadores qualitativos na concepção de Bogdan e Biklen (1994) não se limitam 

à seleção de questões específicas com o intuito de obter dados, respostas prévias ou testar 

hipóteses. Para estes autores (1994, p. 16), “os investigadores qualitativos privilegiam, 

essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação”. 

Sobre pesquisa qualitativa, Minayo (2008, p. 57) escreve “[...] ser o método que se 

aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e 

das opiniões produzidas das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. 
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Para Neves (1996), o foco de interesse da pesquisa qualitativa é amplo e dela faz parte 

a obtenção de dados descritos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação objeto de estudo. Constatamos essa afirmativa quando Triviños (2008, p. 130) cita 

Bogdan que diz: “uma das grandes postulações da pesquisa qualitativa é a de sua atenção 

preferencial pelos pressupostos que servem de fundamento à vida das pessoas”. 

Desse modo, a pesquisa não terá como pretensão estabelecer verdades prontas e 

acabadas, mas produzir um conhecimento que permita uma compreensão acerca de nosso 

objeto de estudo – os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel em 

Educação Física. 

Esses conceitos nos levam a uma compreensão de que a pesquisa qualitativa, diferente 

de pesquisa quantitativa que tem hipóteses fixas e do início ao fim está focada nos resultados, 

valoriza o trajeto do pesquisador, bem como a história de vida e a subjetividade humana dos 

sujeitos pesquisados. 

Flick (2009, p. 23) nos traz alguns aspectos essenciais na escolha da pesquisa 

qualitativa, dentre eles: a escolha adequada de métodos e teorias convenientes; o 

reconhecimento e análise de diferentes perspectivas; as reflexões dos pesquisadores a respeito 

de suas pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e a variedade de 

abordagens e métodos. 

Outro olhar sobre a pesquisa qualitativa é o de Chizzotti (1998) que a vê como um 

método de pesquisa que atribui aos sujeitos pesquisados a condição de atores de sua realidade 

social, que interage com o meio, desenvolvendo a capacidade de interpretar fatos sociais e 

atribuir-lhes significados. 

Respeitando os pressupostos da pesquisa qualitativa, buscaremos respostas para o 

problema central deste estudo, através da análise dos discursos apresentados nas falas dos 

sujeitos entrevistados, bem como nos discursos expressos nos documentos do currículo do 

curso de formação profissional em Educação Física, da Escola Superior de Educação Física 

(ESEF) da Universidade de Pernambuco. 

 

3.2 Modelo de Análise: Análise de Discurso  

 

Análise de discurso é o nome dado a uma variedade de enfoques no estudo de textos, 

desenvolvidos a partir de diversas tradições teóricas em diferentes disciplinas e com 

diferentes tratamentos. Embora existam diferentes tipos de análises de discurso, todas as 

perspectivas partilham a ideia de que a linguagem não é um meio neutro de descrever o 
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mundo, ao contrário, é a partir dela que temos condições de compreender os processos de 

construção da vida social (GILL, 2002). 

Segundo Orlandi (2007, p. 15), 

 

a Análise do Discurso, como o próprio nome indica, não trata da língua, não trata 

da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 

palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. 

 

 

Ao pensarmos em discurso como algo que faz um percurso e que está em movimento, 

como fala Orlandi (2007), entendemos que nesse trajeto estão inseridos contextos históricos, 

políticos e ideológicos, ou seja, no seu trajeto o discurso é permeado por todos esses 

elementos, não se caracterizando, portanto, como uma fala neutra estabelecida naquele 

determinado momento. Quando falamos, concepções históricas, políticas e ideológicas 

norteiam a nossa fala. Assim, Orlandi (2007, p. 15) nos diz: 

 

a Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna 

possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 

transformação do homem e da realidade em que ele vive. Portanto [...] o discurso é o 

lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, 
compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos. 

 

Partindo do pressuposto de que os discursos são permeados por concepções históricas, 

políticas e ideológicas, os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel em 

Educação Física da ESEF, embora possam ser apresentados sob uma perspectiva de contexto 

imediato, certamente trarão características de um discurso já existente, ou seja, uma visão e 

concepção de homem, estabelecidas desde o início da história da Educação Física.  

O discurso também pode ser analisado a partir da perspectiva foucaultiana. Michel 

Foucault teve destaque no desenvolvimento da análise de discurso como forma de análise 

social. O trabalho de Foucault representa uma importante contribuição para uma teoria social 

do discurso em áreas como a relação entre discurso e poder, a construção discursiva de 

sujeitos sociais e do conhecimento e o funcionamento do discurso na mudança social 

(FAIRCLOUGH, 2008, p. 62). 

Vimos algumas possibilidades de analisar o discurso, no entanto, considerando que 

este pode significar e transformar identidades sociais, optamos neste estudo pela Teoria Social 

do Discurso proposta por Norman Fairclough que, além de se identificar com a Teoria Social 

do Discurso de linha francesa – que considera a dimensão crítica do olhar sobre a linguagem e 

prática social -, inova em sua análise quando “propõe examinar em profundidade não apenas o 
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papel da linguagem na reprodução das práticas sociais e das ideologias, mas também o seu 

papel fundamental na transformação social” (MAGALHÃES, 2008, p. 11). 

Fairclough (2008) diz não haver ainda nenhum método que seja tanto teoricamente 

adequado quanto viável na prática. Com isso propõe uma abordagem que possa preencher 

essa lacuna. Uma abordagem para investigar a mudança na linguagem que seja útil para 

estudar as mudanças sociais e culturais. 

O autor supracitado entende o discurso num quadro tridimensional, como texto, 

prática discursiva e prática social, pretendendo em suas análises dar ao discurso um sentido 

mais estreito do que alguns autores que se limitam ao discurso da linguagem falada ou escrita. 

Fairclough (2008), assim como Koch (2002), acredita que a linguagem não representa apenas 

a fala no seu sentido gramatical, mas está imersa em um vasto universo de concepções, de 

crenças, de normas e regras, o que refletirá no discurso dos indivíduos. Além disso, “toda e 

qualquer manifestação de linguagem ocorre no interior de determinada cultura, cujas 

tradições, cujos usos e costumes, cujas rotinas devem ser obedecidas e perpetuadas” (KOCH, 

2002, p. 23). 

Essa visão tridimensional de Discurso proposta por Fairclough (2008), representada 

graficamente na figura 1, procura nos mostrar a relação mútua que existe entre as práticas 

sociais, as práticas discursivas e os textos. Para ele, o universo está imerso numa prática social 

permeada por valores políticos, econômicos, ideológicos e culturais, que irão circular entre os 

indivíduos dando origem às formações discursivas. 

As formações discursivas, por sua vez, são as formas de interpretação e como essas 

práticas sociais e discursivas são manifestadas pela sociedade em seus vários discursos 

(médico, educacional, religioso, familiar e outros). A terceira dimensão proposta por 

Fairclough (2008) são os textos expressos a partir das falas/discursos de cada indivíduo. 

É válido ressaltar que ao propor uma visão tridimensional para o discurso, Fairclough 

(2008) considera que as práticas sociais, as práticas discursivas e os textos estão sempre em 

um movimento de ir e vir, ou seja, as práticas sociais dão origem às práticas discursivas e daí 

aos textos/discursos. Uma vez esses discursos formados eles podem ser transformados e fazer 

o trajeto contrário, podendo com isso influenciar e/ou transformar as práticas sociais pré-

existentes. 
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Figura 1 - Quadro tridimensional do Discurso 

 

Fonte: Inspirado no quadro tridimensional do discurso proposto por Fairclough (2008). 

 

Ao nos inspirarmos na concepção de discurso tridimensional proposta por Fairclough 

(2008) como modelo de análise deste estudo, e ao descrevê-la, devemos considerar que: 

1) para ele, o discurso como texto analisa elementos como gramática, vocabulário, 

coesão e coerência. No entanto, no momento da análise do discurso como texto não tivemos 

como propósito analisar a linguística e a gramática, mas os discursos revelados a partir das 

entrevistas, e os discursos expressos nos elementos curriculares (ementas e programas de 

disciplinas). 

Inspirados em Fairclough (2008), neste momento extraímos dos textos sequências de 

frases e orações que tinham sentido e coerência
17

 com o nosso objeto de estudo. A esta 

relação Fairclough (2008) dá o nome de „episódios‟ de um texto. Estes episódios consistem de 

                                                
17 Um texto coerente é um texto cujas partes constituintes (episódios, frases) são relacionadas com um sentido, 

de forma que o texto como um todo „faça sentido‟, mesmo que haja relativamente poucos marcadores formais 

dessas relações de sentido, isto é, relativamente pouca coesão explícita (FAIRCLOUGH, 2008, p. 113). 
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frases que podem ser interpretadas como coerentemente conectadas (FAIRCLOUGH, 2008, p. 

110). 

2) o discurso como prática discursiva, no momento da análise focaliza os processos de 

produção, distribuição e consumo textual. Vale ressaltar que a natureza dos discursos varia de 

acordo com fatores sociais. Isto quer dizer que os textos “são produzidos de formas 

particulares em contextos sociais específicos” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 107). 

Para Fairclough (2008), o discurso como prática discursiva contribui para a 

reprodução do que existe na sociedade. Como exemplo o mesmo cita as relações sociais, as 

relações de conhecimento e a formação de identidades, como é o caso do idoso, por exemplo, 

que por muito tempo e ainda nos dias atuais carrega o estereótipo de inválido e doente. 

Em Fairclough (2008), a análise da prática discursiva acontece em dois momentos que 

ele chamou de microanálise e macroanálise. Na microanálise estão as explicações de como os 

participantes produziram e interpretaram os textos; na macroanálise, há uma observação do 

contexto em que os discursos se materializam, uma vez que este contexto vai interferir na 

interpretação dos discursos contribuindo para a formação de novos significados. 

Ao realizarmos a análise da prática discursiva inspirada nos critérios propostos por 

Fairclough (2008), nos utilizamos dos discursos obtidos a partir das entrevistas e dos 

documentos do currículo do curso de Bacharelado em Educação Física da Escola Superior de 

Educação Física de Pernambuco. 

3) o discurso como prática social é a concretização/materialização dos discursos 

escritos e falados, considerando que estes estão envolvidos em contextos políticos e 

ideológicos, bem como as condições de produção desses discursos. 

Fairclough (2008), em sua Teoria Social do Discurso, diz que este ao se apresentar 

como prática social pode estar implicado em aspectos diversos como econômico, político, 

cultural e ideológico. No entanto, em sua obra, a preocupação maior está ligada ao discurso 

como modo de prática política e ideológica. 

 

O discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as relações de 

poder e as entidades coletivas (classes, blocos, comunidades, grupos) entre os quais 
existem relações de poder. O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, 

mantém e transforma os significados do mundo de posições diversas nas relações de 

poder (FAIRCLOUGH, 2008, p. 94). 

 

Neste estudo, o discurso como prática social nos fez perceber as relações de poder 

existentes nos discursos expressos nas ementas e programas de disciplinas assim como nas 

falas dos professores. Fairclough (2008) entende o discurso como “[...] um modo de ação, 
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uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, 

como também um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 91). 

Através do discurso, a concepção de idoso, por exemplo, pode variar. Esses discursos 

estarão ligados aos elementos de ordem social, política, econômica e cultural uma vez que 

“[...] a constituição discursiva da sociedade não emana de um livre jogo de idéias nas cabeças 

das pessoas, mas de uma prática social que está firmemente enraizada em estruturas sociais 

materiais, concretas, orientando-se para elas” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 93). 

Para Fairclough (2008), a análise do discurso, a forma como ele pode ser 

compreendido e interpretado perpassa por duas dimensões as quais chamou de 

Intertextualidade e Interdiscursividade. Para ele, a partir da análise dessas duas dimensões é 

possível identificar os sentidos dos discursos. Para tanto, em nosso estudo a aproximação 

existente com o Intertexto, com a linguística, ocorreu somente no momento em que retiramos 

das falas/discursos as frases que iriam refletir nos interdiscursos. 

A teoria de Fairclough (2008) resgata o conceito de interdiscurso proposto por Michel 

Pêcheux que desenvolveu uma abordagem crítica à análise de discurso. Pêcheux trouxe 

contribuições para a teoria social do discurso proposta por Fairclough quando desenvolveu a 

ideia de que a linguagem é uma forma material da ideologia fundamentalmente importante. 

Para ele, o termo discurso é utilizado com o intuito de enfatizar a natureza ideológica do uso 

linguístico. 

A partir do discurso, podemos observar a força dos aparelhos ideológicos 

influenciando a fala dos indivíduos. Para denominar essas falas obtidas a partir dos discursos, 

Pêcheux se utilizou de um termo foucaultiano que são as chamadas formações discursivas
18

. 

As formações discursivas em Pêcheux significam aquilo que pode e deve ser dito. Desta 

forma “as palavras mudam seu sentido de acordo com as posições de quem as usa” 

(PÊCHEUX et al., 1979, p. 33 apud FAIRCLOUGH, 2008, p. 52). 

Entendemos com isto que a configuração das práticas discursivas tanto pode favorecer 

a reprodução do sujeito social como a sua transformação. As práticas discursivas estão 

sujeitas a mudanças a partir de vários elementos que compõem a ordem do discurso (seus 

sentidos, valores, objetivos). Elas podem “estender seus efeitos sobre os sujeitos e suas 

                                                
18 Segundo Augusto (2010), formação discursiva é um conceito foucaultiano apropriado por Fairclough (2001) 

podendo ser compreendida como um conjunto de conceitos que estão, a todo momento, se entrecruzando e se 

modificando, gerando ordens discursivas (regras), que orientam a forma de pensar e agir dos sujeitos dentro de 
uma instituição ou sociedade. Nesse sentido, as formações discursivas constituem a base para a constituição do 

sujeito discursivo, contribuindo tanto para a interpretação de textos e produção de novos textos. Desse modo, as 

formações discursivas favorecem o desenvolvimento de relações intertextuais e interdiscursivas na análise de 

discurso orientada textualmente (ADTO). 
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identidades, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença” (MAGALHÃES, 

2008, p. 12).  

As contribuições do discurso para a construção de identidades, posições de sujeitos 

para os sujeitos sociais; para a construção das relações sociais entre as pessoas e para a 

construção de sistemas de conhecimento e crença correspondem, segundo Fairclough (2008), 

a três funções da linguagem, as quais ele chamou de „funções identitária, relacional e 

ideacional‟. 

Para Fairclough (2008, p. 92), 

 

A função identitária relaciona-se aos modos pelos quais as identidades sociais são 

estabelecidas nos discursos; a função relacional a como as relações sociais entre os 

participantes do discurso são representadas e negociadas, e a função ideacional aos 

modos pelos quais os textos significam o mundo e seus processos, entidades e 

relações. 

 

 

Destarte, corroboramos com Magalhães (2008) ao selecionar o discurso como 

elemento de formação e transformação de identidades sociais, e considerando que a principal 

contribuição de Fairclough (2008) é saber até que ponto as transformações propostas nos 

textos orais e escritos irão favorecer os cidadãos, ratificamos a importância da análise dos 

discursos obtidos a partir das falas dos professores, e os discursos expressos nos documentos 

institucionais (ementas e programas de disciplinas) sobre a temática em estudo uma vez que 

estes tanto podem nos dar subsídios para entender como a temática envelhecimento/idoso vem 

sendo abordada na formação do profissional em Educação Física (o Bacharelado), quanto nos 

revelar uma identidade social de idoso que surge como reflexo de um modo pessoal ou 

institucional de vê-los e entendê-los. 

Quando falamos em modo pessoal estamos considerando as concepções de idoso por 

parte dos professores formadores, que certamente será reflexo da sua formação inicial. O 

modelo institucional representará os interesses políticos e ideológicos da instituição e o tipo 

de profissional que ela pretende formar para atender a uma determinada parcela da população. 

O conceito de Intertextualidade “aponta para a produtividade dos textos, para como os 

textos podem transformar textos anteriores e reestruturar as convenções existentes (gêneros, 

discursos) para gerar novos textos” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 135). A intertextualidade pode 

ser também compreendida como “[...] as diversas maneiras pelas quais a produção/recepção 

de um dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores, ou 

seja, dos diversos tipos de relações que um texto mantém com outros textos” (KOCH, 2004, 

p. 42). 
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Esses conceitos de Intertextualidade nos levam a uma compreensão de como os textos 

são produzidos, como podem transformar textos anteriores, bem como construir e reestruturar 

textos novos com outras concepções. 

No caso do nosso estudo, podemos imaginar que os textos foram constituídos a partir 

do seguinte processo: inicialmente temos um texto escrito representado pelo Projeto Político 

Pedagógico do curso de Bacharelado em Educação Física, das ementas e dos programas das 

disciplinas. Estes por sua vez foram construídos com base em textos anteriores como a Lei de 

Diretrizes e Bases e Diretrizes Curriculares para a formação do bacharel em Educação Física, 

por exemplo. Estes textos trazem consigo algumas concepções que são interpretadas e 

reformuladas pela compreensão dos professores formadores, materializando-se em novos 

textos que serão reproduzidos pelos seus discursos. Discursos/textos esses que geram novos 

significados sociais e ideológicos a favor da dominação e/ou da transformação dos sujeitos e 

da sociedade. 

Essa possibilidade de criação e/ou reformulação e ressignificação de novos textos a 

partir de um já existente pode acontecer de forma direta ou indireta, sendo chamada por 

Fairclough (2008) de intertextualidade manifesta e constitutiva. Essa distinção foi defendida 

pelos analistas franceses e Fairclough (2008) as conceitua da seguinte forma: na 

Intertextualidade manifesta o indivíduo vai construir um texto utilizando-se de forma explícita 

de um ou mais textos já existentes. Estes por sua vez serão destacados por traços na sua 

superfície (grifados) ou colocado entre aspas. Já no que concerne à Intertextualidade 

constitutiva
19

 ela fará uso de textos pré-existentes sem que estes apareçam claramente. A 

Intertextualidade constitutiva é por sua vez a “configuração de convenções discursivas que 

entram em sua produção” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 136). 

A Intertextualidade constitutiva foi chamada por Fairclough (2008) de 

Interdiscursividade. Destarte, as diferenças conceituais entre Intertextualidade e 

Interdiscursividade podem ser mais claramente entendidas quando Fairclough (2008) diz que 

 

a Intertextualidade manifesta é o caso em que se recorre explicitamente a outros 

textos específicos em um texto, enquanto que a Interdiscursividade é uma questão 
de como um tipo de discurso é constituído por meio de uma combinação de 

elementos de ordens de discurso (2008, p. 152). 

 

 

                                                
19 Fairclough (2008) usa o termo Intertextualidade tanto para a Intertextualidade manifesta quanto para a 

constitutiva quando a distinção não estiver em questão. No entanto, quando a distinção for necessária para 

enfatizar que o foco está nas convenções discursivas e não em outros textos ele introduz o termo 

Interdiscursividade. 
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Outra autora que se debruçou sobre o estudo da Intertextualidade constitutiva, ou por 

ela chamada de interdiscursividade, foi Orlandi (2007). Para esta autora, ao falarmos de 

Interdiscurso temos que primeiramente falar de condições de produção desses discursos, uma 

vez que estas “compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação” (ORLANDI, 2007, 

p. 30). 

Desta forma, considerando as colocações de Orlandi (2007) sobre locais de produção, 

e sendo a Interdiscursividade o elemento por nós utilizado durante a análise de discurso 

inspirada no modelo tridimensional de discurso proposto por Fairclough (2008), devemos 

entender que as condições de produção de um discurso envolvem o contexto histórico, social, 

político e ideológico. 

Orlandi (2007) nos diz que as condições de produção do discurso estão imersas em 

dois contextos: amplo e imediato. Como contexto imediato ela diz ser o momento exato do 

discurso, local e data onde este se circunscreve. 

Já o contexto amplo, Orlandi (2007, p. 31) diz ser aquele que 

 

[...] traz para a consideração dos efeitos de sentidos, elementos que derivam da 

forma de nossa sociedade, com suas instituições, entre elas a Universidade, no 

modo como elege representantes, como organiza o poder, distribuindo posições de 
mando e obediência. 

 

 

Assim, Orlandi (2007, p. 31) diz ser o Interdiscurso 

 
aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 

chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e 

que retorna sob a forma do pré-construído, o já - dito que está na base do dizível, 

sustentando cada tomada da palavra. O Interdiscurso disponibiliza dizeres que 

afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada. 

 

 

Ao nos falar de memória discursiva e ao dizer que o interdiscurso disponibilizará 

dizeres que afetam o modo de significação dos sujeitos, Orlandi (2007) nos faz entender que 

os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel em Educação Física podem 

estar pautados por uma concepção híbrida de ser humano, ou seja, num misto de ser humano 

como indivíduo puramente biológico ou numa concepção contemporânea de homem como 

sujeito histórico que produz e consome saberes, não somente repetindo gestos. 

Koch (2004) também desenvolveu estudos sobre a intertextualidade. Neste estudo a 

autora menciona uma classificação dos vários tipos de intertextualidade, procurando 
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estabelecer uma distinção entre os fenômenos da polifonia
20

 e da intertextualidade. Para Koch 

(2004, p. 145), a intertextualidade pode ser denominada como: 

a) Intertextualidade stricto sensu, que ocorre quando em um texto está inserido outro 

texto (intertexto), que foi produzido anteriormente, fazendo parte da memória social de uma 

coletividade ou da memória discursiva; 

b) Intertextualidade explícita, quando no próprio texto é feita menção à fonte do 

intertexto, como acontece nas citações, menções, resumos e resenhas; 

c) Intertextualidade implícita, quando se introduz no texto intertexto alheio, sem 

qualquer menção da fonte, com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação argumentativa, quer 

de colocá-lo em questão, para ridicularizá-lo ou argumentar em sentido contrário. 

Desta forma, como mencionado anteriormente, o nosso estudo se propõe a analisar os 

discursos (falas e documentos) e nestes verificar a presença da Interdiscursividade e não da 

Intertextualidade manifesta. Para tanto, construímos um corpus documental (ver quadro 2 

mais adiante), e a partir dele iniciamos a nossa busca por encontrar distanciamentos e 

aproximações das dimensões analisadas com a temática em estudo envelhecimento/idoso, 

bem como um possível silenciamento sobre esta categoria social. 

O momento seguinte segue com o nosso procedimento microanalítico de análise de 

dados que, como diz Fairclough (2008), é o local onde estão as explicações de como os 

participantes produziram, reproduzem e interpretaram os textos. 

 

3.3 Procedimento Microanalítico de Análise de Dados 

 

Considerando a perspectiva de análise de discurso proposta por Fairclough (2008) e 

sendo para ele a microanálise o momento em que suscita as explicações de como os 

participantes produziram e interpretaram os textos, esta metodologia teve como objetivo 

analisar os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel em Educação Física. 

A análise dos dados foi empreendida a partir de três dimensões, as quais chamamos de 

Campos de discursividade, sendo esses campos os locais onde são produzidos, mobilizados e 

por onde circulam os discursos sobre o idoso no processo de formação profissional do 

bacharel em Educação Física. Os campos de discursividade nos permitiram identificar as 

                                                
20 O conceito de polifonia é mais amplo que o de intertextualidade. [...] enquanto nesta faz-se necessária a 

presença de um intertexto, cuja fonte é explicitamente mencionada ou não (intertextualidade explícita x 
intertextualidade implícita, respectivamente), o conceito de polifonia, tal qual elaborado por Ducrot (1980, 

1984), exige apenas que se representem, encenem (no sentido teatral), em dado texto, perspectivas ou pontos de 

enunciadores diferentes – daí a metáfora “coro de vozes”, ligada, de certa forma, ao sentido primeiro que o 

termo tem na música, de onde se origina (KOCH, 2004, p. 154). 
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aproximações, distanciamentos e/ou silenciamentos sobre o idoso, e, ainda, identificar quais 

as Ideias forças que permeiam esses discursos. 

A primeira dimensão, a Política, diz respeito às leis que regularizam e estabelecem 

diretrizes para a formação do bacharel; a segunda, a qual chamamos de Institucional, envolve 

discursos que permeiam a formação do bacharel no âmbito da instituição pesquisada 

(ementas, programas de disciplinas), e por fim, a dimensão Docente, por onde circulam os 

discursos dos professores formadores. Neste momento da análise, procuramos perceber como 

esses discursos se aproximam, se distanciam ou são silenciados em relação à temática em 

estudo: idoso. 

O momento de análise foi certamente antecedido pelo momento das entrevistas. Estas, 

por sua vez, não foram de fácil realização considerando que nem todos os professores 

estiveram disponíveis, uma indisponibilidade que perpassou por questões de tempo, 

acadêmicas, pessoais e até mesmo de identificação e interesse pela temática abordada. No 

entanto, aqueles que se puseram à disposição, trouxeram contribuições singulares tanto para o 

crescimento da pesquisa, quanto para uma nova forma de olhar e vivenciar a formação do 

bacharel em Educação Física. 

Após realização das entrevistas, seguimos para os procedimentos de análise. 

No primeiro momento da análise fizemos a escuta das falas gravadas em áudio com o 

subsídio MP3, seguidas pela transcrição e leitura minuciosa. A escuta foi um momento de 

grandes descobertas para nós, uma vez que durante as entrevistas nem sempre conseguíamos 

registrar em mente ideias que se tornaram essenciais para o avanço do estudo. 

Foi também um momento em que nós, pesquisadores, necessitamos de muita atenção e 

neutralidade para transcrever a fala dos entrevistados totalmente na íntegra, garantindo a 

veracidade e a essência da sua fala. Foi sem dúvida um momento de muito prazer e relevância 

na construção deste, por sentir que aquelas pessoas que se disponibilizaram estavam 

realmente imersas no contexto da pesquisa, e abertas a contribuir com as mais variadas e 

enriquecedoras colocações. 

Assim, entendemos que os momentos de entrevista, escuta e transcrição, 

concretizaram o momento de dialogicidade entre pesquisador e lócus. 

O segundo momento foi direcionado à análise acurada dos dados, apreendidos tanto a 

partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, quanto dos presentes nos documentos do 

currículo (ementas e programas de disciplinas), com vista à composição do corpus analítico. 

Realizamos esse momento respeitando alguns procedimentos sugeridos por Porto 

(2008), dentre eles a construção de episódios – eventos discursivos e de Ideias Força. Aos 
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episódios – eventos discursivos - Porto (2008, p. 225) denominou de “[...] pequenos 

fragmentos do discurso constituídos por um ou mais enunciados que contêm uma sequência 

temática capaz de permitir a identificação dos objetos e conceitos inscritos no discurso [...]”. 

Esta mesma autora propõe que os recortes em episódios sejam realizados de forma flexível 

com o intuito de evidenciar alguns tipos de questões, formulações ou aspectos que mereçam 

ser enfatizados. 

Já Fairclough (2008, p. 110) chamou de episódios de um texto as “[...] partes do texto 

que consistem de frases que podem ser interpretadas como coerentemente conectadas”. Para 

Fairclough (2008, p. 113), 

 
coerente é o texto [...] cujas partes constituintes (episódios, frases) são relacionadas 

com um sentido, de forma que o texto como um todo „faça sentido‟, mesmo que haja 

relativamente poucos marcadores formais dessas relações de sentido – isto é, 

relativamente pouca coesão21 explícita. 

 

 

Tivemos o cuidado de manter o anonimato dos professores, sem deixar que elementos 

da sua fala fossem identificados por algum leitor; dentre esses elementos, as disciplinas 

lecionadas, tempo de ensino na instituição, abordagens metodológicas e outros. 

Ao selecionarmos os eventos discursivos, tivemos também o cuidado de fazer um 

recorte da ideia como um todo e não somente de frases soltas, com o intuito de evitar um 

tendenciamento da interpretação para aquilo que nós pesquisadores acreditamos e 

defendemos. As categorias analíticas extraídas foram:  

  

1) Formato acadêmico do Curso de Educação Física; 

2) Concepções de Homem 

3) Áreas de conhecimentos pedagógicos, científicos e tecnológicos; 

4) Diversidades sociais e etárias.  

 

O terceiro momento veio após extração das categorias analíticas e teve como objetivo 

a construção de Ideias Força. Para essa construção demos continuidade ao que propôs 

Fairclough (2008), de forma que essas se concretizaram como as mensagens, ideias principais 

no campo das proposições, dos trechos das entrevistas (episódios – eventos discursivos) que 

nos mostraram uma relação intensa e direta com o nosso objeto de estudo. 

                                                
21 Coesão “[...] como as orações são ligadas em frases e como as frases, por sua vez, são ligadas para formar 

unidades maiores nos textos” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 105). 
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Lembramos ao leitor que somente após todos os procedimentos de análise (leitura, 

transcrição, seleção de eventos discursivos e construção de categorias) foi que pudemos 

extrair as Ideias Forças. Essas por vez foram consideradas como os discursos que fomentam e 

permeiam a formação do bacharel em Educação Física da ESEF. 

As Ideias Forças por nós identificadas foram:  

1) A cisão do curso de Educação Física em Licenciatura e Bacharelado foi um 

momento de fragmentação do conhecimento; 

 2) A biologia do ser humano como viés  da formação do bacharel em Educação 

Física. 

3) A escassez de disciplinas didático-pedagógicas contribui para a formação de um 

bacharel com perfil tecnicista. 

4) Distanciamento, silenciamento e superficialidade na aplicação de conhecimentos 

concernentes aos grupos minoritários (idosos e pessoas com deficiência). 

 Com o recorte dos episódios – eventos discursivos e a extração das Ideias Forças -, 

materializamos os discursos dos sujeitos entrevistados num diálogo entre eles, o pesquisador e 

as bases teórico-epistemológicas relacionadas com a fala dos entrevistados e a temática 

estudada.  Desse modo pudemos perceber as relações de Interdiscursividade estabelecidas 

pelos sujeitos em suas práticas discursivas. 

 Considerando a Interdiscursividade como dimensão do discurso imprescindível na 

Análise de Discurso proposta por Fairclough (2008), e sabendo que a partir da análise e 

compreensão desta dimensão poderemos resgatar os sentidos dos discursos que se fazem 

importantes na construção deste estudo, a construção do capítulo seguinte se propõe a 

apresentar um recorte dos enunciados que emergiram nas situações de entrevistas realizadas 

com os professores formadores do curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF. 

 

3.4 A construção do corpus da pesquisa  

 

Tendo em vista que na pesquisa qualitativa a quantidade não é o seu foco principal, 

mas sim a qualidade e o aprofundamento das informações, concordamos com a colocação de 

Minayo (2008, p. 196) ao dizer que  

 

numa pesquisa qualitativa o pesquisador deve preocupar-se menos com a 
generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no 

processo de compreensão, seja de um grupo social, de uma organização de uma 

instituição, de uma política ou de uma representação. 
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A partir da colocação feita por Minayo, optamos pela construção de um corpus de 

pesquisa e não de uma amostragem aleatória, por entender que as informações necessárias 

para atender as solicitações do nosso estudo vão depender da intensidade dos discursos 

falados e escritos e não somente da quantidade de informações obtidas a partir destes. 

Um corpus se constrói e se amplia à medida que novas informações vão surgindo o 

que a princípio não nos permite determinar o tamanho da amostra utilizada no estudo. 

Assim, nosso corpus se constrói a partir dos textos obtidos através dos discursos dos 

professores entrevistados
22

 e dos textos escritos em documentos curriculares como ementários 

e programas das disciplinas, nos permitindo a compreensão do nosso objeto de estudo. 

Barthes (1967, p. 95s apud BAUER; AARTS, 2008) nos traz sugestões para o 

delineamento do corpus na pesquisa qualitativa. Ele nos chama a atenção para a relevância, a 

homogeneidade e a sincronia que este deve ter. Desta forma, os assuntos pesquisados devem 

ter relevância teórica e ter um único foco temático; os materiais devem ter o máximo de 

homogeneidade (por exemplo: entrevistas individuais não devem ser juntadas à transcrição de 

grupos focais); e sincronia (os eventos analisados devem ter o mesmo ciclo histórico, ou seja, 

a mesma ordem de estabilidade e mudança). 

Uma vez construído o corpus ele pode ser modificado durante a análise. Isto é, 

elementos diferentes dos que inicialmente foram considerados podem nos encaminhar para 

novos questionamentos com o intuito de aprofundar a investigação. Sobre isto nos apoiamos 

em Fairclough (2008, p. 278) que diz: “o corpus poderia ser considerado não como totalmente 

constituído antes do início da análise, mas aberto e com possibilidades de crescimento em 

resposta a questões que surgem na análise”. 

Vimos, então, que o corpus é construído, pode ser modificado, mas também saturado. 

Saturação do corpus “é o critério de finalização: investigam-se diferentes representações, 

apenas até que a inclusão de novos estratos não acrescente mais nada de novo” (BAUER; 

AARTS, 2008, p. 59).  

Desta forma, o tamanho do corpus da nossa pesquisa estará respeitando o princípio de 

saturação estabelecido para os pesquisadores sociais, dentre eles Minayo (2008, p. 197) que 

entende por critério de saturação “o conhecimento formado pelo pesquisador, no campo, de 

que conseguiu compreender a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo”, no caso 

deste estudo, as concepções de idoso que permeiam a formação do bacharel em Educação 

Física. 

                                                
22 Professores do curso de Bacharelado em Educação Física da Escola Superior de Educação Física de 

Pernambuco. 
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Consideramos, ainda, o tempo disponível para a realização do projeto, a extensão a 

que pode se chegar uma entrevista semi-estruturada em profundidade e fundamentalmente a 

necessidade de analisar esses dados no seu mais completo realismo, sem correr o risco de 

estarmos criando “porões de dados”.
23

 

A construção do Corpus na pesquisa qualitativa deve segundo os linguistas seguir 

algumas etapas e regras básicas. Como regras básicas para essa construção, Bauer e Aarts 

(2008) sugerem: 

1) Selecionar o campo e os sujeitos da investigação; 

2) Analisar os materiais investigados
24

; 

3) Ampliar o corpus de dados até que não se tenha mais nada de diferente nos textos 

(falados e escritos). 

 

O campo e os sujeitos de investigação 

 

Optamos por analisar a produção e a distribuição de discursos presentes nos 

documentos curriculares (ementas e programas de disciplinas) e os discursos dos professores, 

em situação de entrevista, do curso de Bacharelado em Educação Física da Escola Superior de 

Educação Física de Pernambuco, uma vez que estes estão diretamente relacionados com a 

formação profissional do bacharel. 

A escolha do lócus deu-se por esta ser a primeira instituição pernambucana de 

formação profissional de educadores(as) físicos a assumir orientação do Ministério da 

Educação e Cultura de reforma curricular sob a formatação de dois cursos, Licenciatura em 

Educação Física e Bacharelado em Educação Física. 

A Escola Superior de Educação Física (ESEF) foi criada em 1946 através do Decreto 

nº 1.368 de 15 de maio. Em 1970, por intermédio do Decreto Lei nº 222, de 16 de março, teve 

autorizada a sua transferência para a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, hoje 

denominada Universidade de Pernambuco. Atualmente, oferece dois cursos de graduação em 

Educação Física (licenciatura e bacharelado) com cerca de 800 discentes neste nível de 

ensino. O conceito na prova do ENADE
25

 foi 5 (máximo) nas duas últimas avaliações, 

realizadas em 2004 e 2007.  

                                                
23 Expressão utilizada por Bauer e Gaskell (2008, p. 60) para fazer referência ao excesso de materiais coletados 

nas pesquisas qualitativas, mas nunca de fato analisados. 
24 Para fins de adequação para o nosso estudo, incluímos no item 2 os procedimentos metodológicos do estudo. 
25 O Curso de Educação Física da ESEF teve nota 05 no sistema de avaliação de Exame Nacional do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2004 e 2007, que representa desempenho “A”, conforme os dados 
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Diferentemente da licenciatura onde o profissional está habilitado a ser professor em 

escolas de Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, optamos pela análise 

do curso de bacharelado que surge das necessidades do mercado em ter um profissional mais 

generalista. 

Segundo dados do Projeto Político Pedagógico da Escola Superior de Educação Física, 

o bacharel em Educação Física que esta instituição forma terá formação acadêmica e 

profissional generalista, humanista e crítica, qualificadora de uma intervenção fundamentada 

no rigor científico, na reflexão filosófica e na postura ética, na busca constante da relação 

teoria prática; nos conhecimentos biológicos, socioculturais, filosóficos, científicos, 

pedagógicos e técnicos; através de uma atuação criativa e compromissada com uma sociedade 

plural e democrática, através de ações de: 

 Planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, supervisionar, desenvolver, avaliar e 

executar programas de Educação Física nos contextos da saúde, do esporte e do lazer 

assegurando uma prática profissional de qualidade e compreendendo seu papel social. 

 Dominar conteúdos a serem aplicados, seus significados em diferentes contextos, sua 

articulação interdisciplinar, nas mais diversas formas de intervenção nos vários grupos sociais 

e culturais. 

 Conhecer procedimentos científicos de investigação utilizando-se dos métodos 

adequados que possibilitem o aperfeiçoamento da prática profissional direcionada à 

construção de sínteses no plano teórico, metodológico e técnico. 

 Empreender negócios na área da Educação Física de forma a contribuir com o 

processo de desenvolvimento sócio-econômico criando postos de serviços nos contextos da 

saúde, do esporte e do lazer. 

Já no que se refere aos sujeitos da pesquisa, concordamos com Chizzotti (1998, p. 83) 

ao dizer que os sujeitos selecionados para participarem da pesquisa são “reconhecidos como 

sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos 

problemas que identificam”. 

A seleção dos sujeitos para a realização da entrevista foi feita de forma aleatória e 

inicialmente não foi estabelecido o número de professores, por acreditarmos que a pesquisa 

                                                                                                                                                   
apresentados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Disponível no 

endereço eletrônico: 

http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/resultados/pesquisaResultados.faces;jsessionid=7C13BE9 

A778DBBA1FBDF975BA509AD23. Acesso em 27/02/09. 
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qualitativa não implica na participação de um número elevado de sujeitos, mas na qualidade e 

na profundidade dos dados revelados pelos discursos. 

No entanto, conhecendo o formato de distribuição das disciplinas que compõem o 

currículo do curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF, objetivamos ter uma 

representação de cada núcleo temático (Esporte, Lazer, Saúde e núcleo básico de disciplinas 

obrigatórias) para não corrermos o risco de obter discursos apenas de um núcleo, o que 

limitaria as possibilidades de percebermos os distanciamentos, as aproximações e os 

silenciamentos sobre o idoso na formação do bacharel. 

Estes sujeitos foram abordados inicialmente pela coordenação do curso, onde foi 

apresentada a nossa proposta de trabalho e pesquisa para a aprovação ou não desta. 

Tivemos aprovação da coordenação e do corpo docente em reunião de pleno. Ciente 

de que as entrevistas poderiam se realizadas, enviamos via coordenação uma carta de 

apresentação da pesquisa (APÊNDICE 1) para cada professor que faz parte do quadro docente 

do curso de Bacharelado para que estes de forma espontânea pudessem manifestar o seu 

desejo em contribuir para a realização deste estudo. 

Uma vez que os professores se mostraram receptivos ao convite, com a autorização de 

cada um nos foram passados os respectivos contatos (número de telefone celular e/ou 

residencial) para então marcarmos a entrevista. 

Descrevemos no quadro 1 a caracterização dos professores entrevistados, obtida 

através de um questionário de identificação que constou de formação acadêmica/profissional, 

maior titulação e atuação profissional. 

 

Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos entrevistados considerando formação acadêmica 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA MAIOR TITULAÇÃO 

Educação Física Mestre 

Educação Física Mestre 

Pedagogia Especialista 

Educação Física Especialista 

Educação Física Doutor 

Educação Física Doutor 
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Quadro 2 - Corpus Documental 

 

CAMPOS DE DISCURSIVIDADE MATERIALIDADE DISCURSIVA 

POLÍTICO EDUCACIONAL 

 Lei de diretrizes e bases para o curso de bacharelado 

em Educação Física. Parecer nº 215/87 e Resolução 

03/87  

ACADÊMICO/INSTITUCIONAL 

 Programa do Curso de Bacharelado da Escola 

Superior de Educação Física de Pernambuco 

 Projeto Curricular (princípios, competências, 

habilidades e perfil do profissional em Educação 

Física).  

 Dinâmica Curricular 

 Composição Curricular por Dimensão do 

Conhecimento 

DOCENTE 

 Entrevista em profundidade com docentes do Curso 

de Bacharelado em Educação Física de Pernambuco, 

com áreas de atuação em núcleos temáticos diversos. 

 

 

3.5 Procedimentos metodológicos, instrumentos, tratamento e critérios de análise dos 

discursos 

  

Sobre os procedimentos e instrumentos de coleta de dados, Alves–Mazzotti e 

Gewandszajder (2001, p. 163) falam que “as pesquisas qualitativas são caracteristicamente 

multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de 

coletas de dados”. 

Iniciamos nosso estudo a partir de uma pesquisa do estado da arte onde foram 

buscadas na literatura, entre os anos de 2004 e 2009, categorias como idoso, envelhecimento, 

formação profissional, Educação Física; em dissertações, teses, revistas e periódicos de várias 

instituições como: ANPED (Revista e GT8) e EPENN (GT8) que nos apresentam trabalhos 

relacionados com a formação de professores e que estão diretamente ligados às questões 

epistemológicas que fundamentam a formação do bacharel, USP, UNICAMP com trabalhos 

na área de saúde do idoso, UFPE (Centro de Educação, CFCH - curso de Psicologia, de 

Sociologia e de Antropologia) com um acervo que envolve tanto as questões de formação do 

professor - subsídio necessário para a formação do bacharel -, quanto estudos que analisam os 

aspectos psicossociais do indivíduo idoso, CAPES e UNB com temas educacionais e de saúde 
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na perspectiva do envelhecimento e revistas Motrivivência, Pensar a prática e RBCE, onde 

alguns estudos da área específica de Educação Física podem ser encontrados. 

 Considerando a afirmativa dos autores Alves–Mazzotti e Gewandszajder (2001) ao 

dizer que a pesquisa qualitativa se utiliza de uma variedade de procedimentos e instrumentos 

de coleta para a obtenção dos dados da pesquisa, para apreendermos os discursos dos 

professores responsáveis pela formação profissional em Educação Física dos estudantes do 

curso de bacharelado da ESEF/PE, utilizamos a entrevista semi-estruturada em profundidade, 

que foi gravada com o intuito de atender aos nossos critérios de análise, bem como a leitura e 

interpretação dos documentos (ementário e programas de disciplinas). Fizemos uso também 

de um questionário como instrumento de caracterização dos sujeitos entrevistados. 

 

Entrevista  

 

A entrevista, segundo Gil (2007), é uma técnica de investigação onde o investigador se 

coloca frente ao investigado, fazendo-lhe perguntas com o objetivo de obter dados essenciais 

à investigação. Para este autor, a entrevista como instrumento de coleta é uma forma de 

interação social, um diálogo assimétrico, onde uma das partes busca conhecer e a outra busca 

mostrar o conhecimento. 

É um instrumento de coleta de dados flexível que permite ao investigador aprofundar 

ou remodelar suas questões de acordo com as respostas obtidas.  

Para Selltiz et al. (1967, p. 273 apud GIL, 2007, p. 117), “a entrevista é bastante 

adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer ou fizeram, bem como acerca de suas explicações ou 

razões a respeito das coisas precedentes”. 

Concordando com os autores supracitados, que nos falam da entrevista como um 

procedimento importante para a obtenção dos dados de uma pesquisa, para apreendermos os 

discursos dos professores responsáveis pela formação profissional em Educação Física dos 

estudantes do curso de bacharelado da ESEF/UPE, utilizamos a entrevista semi-estruturada 

em profundidade. Nosso estudo também fez análise dos discursos expressos em documentos 

(ementários e programas de disciplinas), e para a análise destes recorremos ao método de 

análise documental. 

Entendemos que todo instrumento de coleta apresenta vantagens e desvantagens em 

seu uso, o que não é diferente com a entrevista. Como vantagens da utilização da entrevista 

para coletar dados em uma pesquisa, Gil (2007) diz ser esta: 
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 Possível de obtenção de dados em relação aos mais variáveis aspectos da vida 

social; 

 Ser uma técnica que possibilita de forma bastante eficiente buscar dados em 

profundidade acerca do comportamento humano; 

 Ter os seus resultados passíveis de qualificação e quantificação. 

Sendo a entrevista um instrumento de coleta que poderá nos trazer muitas informações 

sobre o objeto de estudo, percebemos a importância da elaboração de um bom roteiro, bem 

como a responsabilidade do investigador em elaborar a conversa, de forma que as respostas 

sejam dadas com qualidade e veracidade, permitindo um aprofundamento cada vez maior das 

perguntas. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 16), o investigador qualitativo “introduz-se no mundo 

das pessoas que pretende estudar, tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar sua confiança, 

elaborando um registro escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa”. 

As entrevistas podem apresentar vários tipos de estruturação. Podem ser informal, 

focalizada, por pautas, estruturada, face a face e por telefone. As entrevistas informais como 

classifica Gil (2007), ou abertas como chamam Bogdan e Biklen (1994), ou semi-estruturadas 

como tipifica Minayo (2008), é o tipo de entrevista que permite ao investigador uma busca 

mais profunda do conteúdo desejado. 

Nesse sentido, optamos pela entrevista semi-estruturada em profundidade por ser esta 

uma estratégia significativa da investigação qualitativa, que permitirá a relação investigador e 

investigado, trazendo elementos importantes para a compreensão dos sentidos expressos nos 

dados/discursos obtidos, bem como no comportamento, atitudes e gestos dos sujeitos 

pesquisados. 

Sobre entrevista, Minayo (2008, p. 189) escreve: “Os instrumentos de trabalho de 

campo na pesquisa qualitativa visam a fazer mediação entre os marcos teórico-metodológicos 

e a realidade empírica”. 

Alves-Mazzotti e Gewandszajder (2001, p. 147) falam que “as investigações 

qualitativas, por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a 

uma ampla gama de casos”. Essa afirmativa nos leva a uma reflexão de que a busca por 

resultados em uma pesquisa qualitativa não se faz apenas por um instrumento de coleta. Exige 

conhecimento e sensibilidade do pesquisador em relação ao campo a ser investigado para a 

partir de então eleger os procedimentos e os instrumentos que melhor apóiam a sua pesquisa. 

Sendo nas ciências sociais empíricas a entrevista um instrumento de coleta de dados 

amplamente empregado, e concordando com o que escreve Robert Forr (1982 apud BAUER; 
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GASKELL, 2008, p. 64) sobre ser a entrevista essencialmente “uma técnica, ou método, para 

estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além 

daqueles da pessoa que inicia a entrevista”, optamos pela entrevista semi-estruturada em 

profundidade como um dos instrumentos por nós utilizados na busca por respostas para as 

inquietações/indagações deste estudo que tem como objeto analisar os discursos sobre o idoso 

na formação do bacharel em Educação Física. 

Segundo Minayo (2008), existem alguns instrumentos de campo na pesquisa 

qualitativa que têm como objetivo fazer a mediação entre o marco teórico e a realidade 

empírica. Dentre esses instrumentos ela cita: roteiro de entrevista, roteiro para observação 

participante e roteiro para discussão de grupos focais. 

No caso da entrevista semi-estruturada em profundidade, que foi um dos instrumentos 

por nós utilizados, nos preocupamos em elaborar um roteiro cujo objetivo principal foi focar o 

entendimento dos sujeitos entrevistados sobre o objeto de investigação. A elaboração desse 

roteiro considerou as colocações de Minayo (2008) que fala sobre a importância de se 

elaborar um roteiro simples, mas com tópicos que guiem uma conversa com finalidade. 

Também tivemos a preocupação de trazer no roteiro questões de abordagens descritivas, com 

um caráter mais geral e também com natureza explicativa (APÊNDICE 3). 

Essa mesma autora sugere que no momento da entrevista nos utilizemos de algumas 

condições que favoreçam a obtenção de respostas pertinentes ao objeto de investigação, 

como: a) levantar questões que façam parte do delineamento do objeto e que todas as 

respostas se encaminhem para lhe dar forma e conteúdo; b) que as perguntas sejam elaboradas 

de forma que as respostas possam ser ampliadas e não cerceadas; c) que as questões colocadas 

possam contribuir para que os interlocutores exponham os juízos e as relevâncias a respeito 

dos fatos e das relações que compõem o objeto. 

 

Questionário 

 

Segundo Gil (2007, p. 128), questionário pode ser definido como “a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”. 

Como já dito anteriormente que as pesquisas qualitativas nos possibilitam a utilização 

de uma ampla gama de instrumentos de coletas, fizemos utilização também de questionário 
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com o objetivo de traçar o perfil dos sujeitos entrevistados, possibilitando a caracterização dos 

mesmos. 

Diferentemente de um roteiro de entrevista, o questionário é apresentado com questões 

bastante fechadas, onde o ponto de partida são as referências do pesquisador. 

Para Minayo (2008, p. 190),  

 

por vezes, num processo de pesquisa pode surgir a necessidade de elaboração de um 
questionário fechado para se captar aspectos gerais considerados relevantes de um 

problema de investigação, visando a iluminar a compreensão do objeto e estabelecer 

relações e generalizações. 

 

 

Na pesquisa qualitativa, portanto, nada impede que mesmo sendo a entrevista o 

instrumento de coleta principal seja feita a utilização de questionário e/ou outros instrumentos 

de coleta para solidificar e tornar o mais fidedigno possível o perfil e as características dos 

sujeitos ou grupos pesquisados. 

Assim como dito em relação à entrevista, o questionário também nos mostra vantagens 

e desvantagens; no entanto, como não foi nosso principal instrumento de coleta citaremos 

apenas algumas de suas limitações e possibilidades para alcançar o objeto de estudo. 

Gil (2007) diz que os questionários trazem como principal vantagem o fato de poder 

ser aplicado a uma grande quantidade de pessoas e em regiões diferentes, uma vez que pode 

ser enviado pelo correio; no entanto, é um instrumento que exclui pessoas que não sabem ler e 

escrever, o que, em certas circunstâncias, pode conduzir erroneamente os resultados. 

Chizzotti (1988, p. 55) nos diz que o questionário 

 

consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemáticas e sequencialmente 

dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar 

dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre o assunto que os 

informantes saibam opinar ou informar. 

 

 A partir do estudo sobre a utilização de questionários em uma pesquisa qualitativa, 

tendo este a finalidade de caracterizar o grupo, nos baseamos no modelo encontrado em tese 

de doutorado do Professor Doutor Marcelo Tavares, considerando a sua validade e 

completude no que diz respeito ao perfil do entrevistado (APÊNDICE 2). 

 

Aproximações com campo de realização da pesquisa 

 

A entrada em campo deve prever os detalhes do primeiro impacto da pesquisa, ou 

seja, merece preparação o processo de como descrevê-la aos interlocutores, como os 

investigadores se apresentarem, a quem se apresentarem e por meio de quem merece 
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cuidado especial o estabelecimento dos primeiros contatos, o que deve ocorrer antes 

das idas ao campo para que se procedam às entrevistas e às observações (MINAYO, 

2008, p. 198). 

 

Assim como o roteiro de entrevista e a forma de aplicá-la, a entrada no campo requer 

um cuidado especial para não afastar os sujeitos da pesquisa. Devemos considerar que todo 

sujeito/instituição pesquisado(a) deve antes de qualquer coisa sentir-se à vontade e confiante 

para aceitar a entrada de um pesquisador em sua “intimidade”. As instituições têm seus 

rituais, suas burocracias e suas limitações, as quais muitas não devem ou não querem se 

expor. Para tanto é importante que o pesquisador antes de chegar para pesquisar, conheça e se 

faça conhecer pelo local e sujeitos da pesquisa. 

 Segundo Flick (2009), a entrada no campo para um pesquisador de pesquisa 

qualitativa é mais difícil do que para os que realizam a pesquisa quantitativa. Ele diz que a 

pesquisa qualitativa exige uma aproximação maior e mais intensa entre pesquisador e 

pesquisado, ainda mais se o instrumento utilizado for a entrevista em profundidade. 

 Para entrar no campo ou instituição de pesquisa é necessário seguir uma série de 

procedimentos e muitas vezes o pesquisador por não estar ciente desses procedimentos acaba 

por afastar de si um local que poderia ser de grande ajuda no seu estudo. 

 A fim de evitar esse tipo de constrangimento, o pesquisador deve conhecer antes de 

qualquer coisa o regulamento da instituição e aos poucos tentar chegar deixando sempre 

muito claro o seu intuito em pesquisar e não em julgar o que e como aquela instituição faz em 

relação ao seu objeto de estudo. 

 Minayo (2008) diz que a entrada no campo requer algumas considerações práticas, 

dentre elas: 

 Apresentação - sugere-se que uma pessoa da comunidade ou instituição pesquisada 

faça a mediação entre ela e o pesquisador; uma entrada forçada pode fechar o campo; 

 Mencionar o interesse da pesquisa - o investigador deve falar resumidamente sobre o 

seu trabalho, para o entrevistado, mostrando a importância da sua participação, direta ou 

indireta para a realização da pesquisa, para a comunidade e para o próprio entrevistado; 

 Apresentação de credencial - o investigador deve levar até o local da pesquisa 

documento em papel timbrado com identificação do estudo e explicação para a realização do 

mesmo; 

 Justificar a escolha do local e sujeitos - mostrar em que ponto e porque foi selecionado 

para a conversa; 



94 

 

 Garantir sigilo e anonimato - assegurar aos entrevistados que nada será divulgado com 

nomes.  

 Por fim uma conversa inicial - sugere a autora uma quebra de gelo, onde entrevistado e 

entrevistador possam criar um clima mais relaxado, descontraído evitando que as perguntas 

sejam engessadas. 

Considerando as sugestões dos autores Flick (2009) e Minayo (2008), a entrada no 

nosso campo de pesquisa vem sendo objetivada e de certa forma feita desde o momento em 

que pensamos na possibilidade de realizar o estudo em questão. A partir do momento em que 

surgiu o interesse pelo estudo, visitas começaram a ser feitas, com o intuito de aos poucos 

irmos conhecendo os docentes, discentes e dirigentes. 

Depois, já estando no processo de realização do estudo, foi feito contato com a 

coordenação do curso, onde a mesma nos solicitou um documento
26

 da Universidade Federal 

de Pernambuco, comprovando que o nosso interesse em realizar entrevistas com os seus 

docentes bem como analisar ementários e programas de disciplinas fazia parte da construção 

da dissertação de mestrado, o que lhes dá uma garantia de trabalho ético e sério. Com esses 

encaminhamentos pudemos então elaborar um piloto de entrevista para testar os instrumentos 

de coleta. 

 

Transcrição 

 

Uma vez de posse dos textos obtidos a partir dos discursos dos entrevistados, esse 

material foi transcrito para então darmos início ao processo de análise. Como exigência para a 

análise desses, o processo de uma boa transcrição se faz imprescindível. 

Gill (2008, p. 251) nos traz elementos importantes para a transcrição ao dizer que esta 

“não pode sintetizar a fala, nem deve ser „limpada‟, ou corrigida; ela deve registrar a fala 

literalmente, com todas as características da fala”. 

Entendemos que a fala tem inúmeras nuances e que destas, alguns aspectos serão mais 

relevantes que outros considerando o que se deseja investigar. Atkinson e Heritage (1984) e 

Tannen (1989), citados em Fairclough (2008), nos falam que durante a transcrição de uma 

entrevista há uma diversidade de sistemas que podem representar diferentes características da 

fala. Para eles, durante a transcrição de uma entrevista, podemos encontrar diferentes graus de 

                                                
26 Os documentos foram as cartas de solicitação para acesso aos documentos curriculares e Projeto Político 

Pedagógico, bem como para convidar os professores/as a se disponibilizarem para a realização das entrevistas 

(APÊNDICE 1). 
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detalhes - entonação, ênfase, pausa, alteração na altura e no ritmo da voz e inúmeros outros 

fatores que podem contribuir para o aprofundamento da análise do discurso. 

De posse dessas informações, o processo de transcrição foi feito como sugerido por 

Gil (2007) de forma literal. Foram transcritas frases, orações e também vícios de linguagem e 

termos populares. Procuramos realizar a transcrição de cada entrevista antes de iniciar outra, 

com o intuito de não nos distanciarmos muito do sentido da conversa, que por vezes torna-se 

difícil de resgatar caso o momento da transcrição se distancie muito do momento da fala. 

 

 Entrevista Piloto 

 

Realizamos uma entrevista piloto com o intuito de testar tanto o instrumento de coleta 

(entrevista em profundidade), quanto o modelo de análise pelo qual optamos. A entrevista foi 

realizada com um professor da instituição pesquisada, que ministra aulas tanto no curso de 

licenciatura em Educação Física quanto no curso de bacharelado. Lembramos que a escolha 

do professor foi aleatória, mas seguimos os critérios da entrevista semi-estruturada em 

profundidade e do modelo de análise de discurso proposto por Norman Fairclough. 

 Para a caracterização do entrevistado, elaboramos um questionário com perguntas 

referentes à formação acadêmica e à atuação profissional deste (APÊNDICE 2), seguido por 

um roteiro de entrevista com quatro questões (APÊNDICE 4) que serviram de ponto de 

partida para o desenvolvimento da entrevista. 

 Durante o processo de elaboração das perguntas norteadoras da entrevista, procuramos 

permanecer sempre em coerência com o objeto de estudo, evitando com isso o engessamento 

do diálogo. 

 Após a elaboração das questões, procuramos o professor a ser entrevistado para 

marcarmos dia e horário da entrevista. Esta foi realizada no dia 10 de novembro de 2009, com 

duração de vinte e seis minutos. Antes de iniciá-la, explicamos novamente o objetivo da 

mesma, falamos sobre o procedimento, informando-o também da possibilidade de interrupção 

da fala caso houvesse dúvida em relação a algum questionamento. Pedimos a sua autorização 

para gravarmos e posteriormente transcrevermos, garantindo-lhe anonimato e sigilo. 

Uma vez tendo o consentimento do entrevistado, iniciamos o nosso processo de 

investigação. Ao término da entrevista fizemos a transcrição da mesma para então 

começarmos a análise do discurso. Para esta, elaboramos um quadro dividido em partes que 

contêm o que chamamos de ideia força, materialidade discursiva e comentário à luz da teoria. 

Cada uma dessas partes será responsável pela construção do todo da análise. 
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 Chamamos de ideia força a mensagem principal daqueles trechos da entrevista que nos 

mostraram uma relação direta com o objeto de estudo, e a nomeamos de acordo com a sua 

característica mais presente, por exemplo, a ideia força „idoso como sujeito marginalizado‟ 

que surgiu da fala:  

 

“o idoso neste contexto seria o sujeito objeto marginalizado, na medida em que a 

sociedade não o reconhece mais como sujeito útil ao bem capital”. 

 

 A materialidade discursiva diz respeito às partes extraídas da entrevista para a 

construção das ideias força. Uma vez selecionadas as materialidades discursivas e delas 

retiradas as ideias força, partimos para o que chamamos de comentário à luz da teoria. Este é 

um diálogo entre pesquisador, discurso do entrevistado e bases teóricas epistemológicas 

relacionadas com a fala do entrevistado e a temática estudada. 

 Como etapa final da análise da entrevista piloto, realizamos a construção de um texto 

envolvendo os itens (ideia força, materialidade discursiva e comentários à luz da teoria) 

dialogando com as demais literaturas utilizadas na construção deste. 
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CAPÍTULO 4 CAMPOS DE DISCURSIVIDADE DA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA: aproximações, distanciamentos e/ou silenciamentos sobre o 

idoso. 

 

Como dito em passagem anterior, os Campos de Discursividade são os locais onde são 

produzidos, mobilizados e por onde circulam os discursos sobre o idoso no processo de 

formação do bacharel em Educação Física da ESEF. As dimensões Político Educacional, 

Institucional e Docente se constituíram neste estudo como lócus de construção, 

ressignificação e/ou silenciamento desses discursos. 

Em cada uma dessas dimensões, os discursos ou as formações discursivas puderam 

revelar as concepções sobre o idoso que permeiam a formação do bacharel, estando essas 

imersas em um contexto histórico e ideológico. Para Orlandi (2007), as formações 

discursivas, mesmo gerando polêmicas, são imprescindíveis na Análise de Discurso, “[...] pois 

permite compreender o processo de produção dos sentidos, a sua relação com a ideologia e 

também dá ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do 

discurso” (ORLANDI, 2007, p. 43). 

Sendo assim, neste capítulo pretendemos apresentar um recorte dos enunciados que 

emergiram das situações de entrevista com os professores do curso de Bacharelado em 

Educação Física da ESEF, num diálogo entre os discursos propostos pela dimensão Política 

Educacional (Lei de Diretrizes e Bases para o curso de Bacharelado em Educação Física), a 

dimensão Institucional (ementas, programas das disciplinas) e a dimensão Docente (discursos 

dos professores), com alguns autores que embasaram a nossa pesquisa e outros que nos 

trouxeram novas contribuições, a fim de identificar como esses discursos se aproximam, se 

distanciam e/ou silenciam sobre a temática do idoso, no processo de formação do bacharel em 

Educação Física da ESEF. 

Através dessa análise, além de perceber se, e como a temática idoso aparece nos 

discursos da formação do bacharel (dimensões Política Educacional, Institucional e Docente), 

pudemos identificar e analisar as Ideias Força que permeiam a formação do bacharel 

categorizadas como: Formato acadêmico do Curso de Educação Física; Concepções de 

Homem; Áreas de conhecimentos pedagógicos, científicos e tecnológicos; Diversidades 

sociais e etárias.  

Antecedendo as análises sobre os campos de discursividade e os eventos discursivos 

por nós trabalhados na etapa final deste estudo, o leitor terá acesso a análise da entrevista 

piloto, que nos deu subsídios para a realização da análise final. 
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Foi a partir da análise da entrevista piloto, que pudemos compreender a relação entre 

os campos de discursivdade e as ideias força que permeiam a formação do bacharel em 

Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. 

 

Análise da Entrevista Piloto 

 

A primeira ideia força selecionada, a qual nomeamos de “idoso como sujeito 

marginalizado”, foi retirada de trechos da entrevista onde o professor relatou de forma 

bastante clara e enfática o descaso e o despreparo da sociedade para receber o crescente 

número de idosos, tornando-os sujeitos excluídos. 

 

“[...] imagino que o idoso, ele é recebido na sociedade de uma forma inadequada à 

condição que o torna idoso. É uma sociedade desigual, uma sociedade que 

descrimina que assim o faz e coloca o idoso.” 

 

“O idoso neste contexto seria o sujeito objeto marginalizado, na medida em que a 

sociedade não o reconhece mais como sujeito útil ao bem capital.” 

 

As revelações encontradas no discurso do professor entrevistado, especificamente 

relacionadas com a ideia força de idoso como sujeito marginalizado, corrobora com o aporte 

teórico de Casara (2006) quando a mesma nos fala sobre a atual transição demográfica que 

vivemos, o que torna o aumento da perspectiva de vida um fenômeno do mundo moderno. 

Sobre esse prolongamento da vida e a forma como a sociedade moderna percebe o idoso, 

Cortelletti  e Casara (2006, p. 23) dizem que 

 

a ciência conseguiu aumentar, nos últimos anos, a capacidade de vida do homem, e a 

sociedade moderna, despreparada para acolher essa faixa etária, têm provocado a 
marginalização do idoso, reforçada pela não - participação contínua nas questões 

sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. 

 

 

O idoso, embora considerado categoria social na atualidade, ainda sofre preconceitos 

por não ser mais mercadologicamente útil. À medida que envelhece, ele passa de um sujeito 

produtor para um sujeito consumidor; para a sociedade, consumidor no sentido de gasto 

desnecessário à sociedade, aos bens públicos e muitas vezes até a própria família. 

 

Vivemos uma cultura preconceituosa e segregatória com relação à velhice, que não 

lhe dá o tratamento que merece, tornando-a um mito temido e mal recebido pelo 

próprio indivíduo idoso que, na maioria das vezes acaba por absorver a idéia de que 

é inútil à sociedade, às relações interpessoais, deixando de ser sujeito ativo da 

história e da cultura, preocupando mais em negar essa etapa da vida que está 
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vivendo do que em trabalhar para a manutenção prazerosa de sua saúde física, 

mental, social e espiritual (CORTELLETTI; CASARA, 2006, p. 24). 

 

 

Percebemos com a abordagem anterior que um dos mais graves problemas do idoso na 

sociedade moderna é a falta de espaço social e a falta de reconhecimento como pessoa capaz 

de colaborar com a construção social. 

Estas questões nos lembram a fala do professor entrevistado quando o mesmo diz: 

 

“[...] eu me refiro a uma sociedade mais ampliada, a uma sociedade brasileira, 

uma sociedade pernambucana pela sua condição nordestina, organizada sob a 

forma de várias opressões, portanto deve-se imaginar que a sociedade 

contemporânea não tendo superado essas inexperiências democráticas de 

cidadania, ela esteja muito pouco hábil a lidar com o idoso.” 
 

Como sugestão para minimizar o descaso com o idoso e aliviar os entraves da velhice, 

Casara (2006) diz que o idoso deve manter suas atividades até que as condições de saúde 

física e mental o permitam, e se for o caso de não mais poder realizá-las substituir por outras 

que tenham valor social, o que certamente ajudará na superação das restrições apresentados 

pelo contexto social no qual está inserido. 

Seguimos com a elaboração de outras ideias força e a fala do entrevistado mostra a sua 

percepção acerca do silenciamento do indivíduo idoso em vários setores sociais. A partir daí 

elaboramos uma outra ideia força a qual denominamos de “silenciamento da temática idoso na 

sociedade, na escola e na universidade”. Para ele, o idoso não se faz presente nas construções 

sociais, não sendo tema de discussão nem na escola nem na universidade. 

Citaremos alguns trechos de sua fala que deixam claro o seu entendimento sobre o 

idoso nestes contextos: escola, universidade e sociedade. 

 

[...] a escola, por exemplo, não discute as fases do desenvolvimento que também 

não se apropriam nem como tema transversal a discussão do idoso na sociedade. 

 

“Pensando no caminhar de nossa sociedade e das várias antinomias que foram se 

constituindo ao longo da nossa historicidade, de organização de culturas, imagino 

que o pensar hoje a sociedade tem com consequência um olhar atento acerca dessa 
diversidade de invasões de desculturalização, de negação do homem como sujeito 

histórico. O idoso está inserido neste contexto”. 

 

 

Nos vários momentos da Educação Física no Brasil, pudemos perceber em nossas 

leituras uma supervalorização do corpo belo, robusto, forte e um silenciamento sobre o 

indivíduo idoso. Com isto, entendemos a fala do professor como uma revelação de que este 
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indivíduo é tão esquecido no processo de formação do profissional em Educação Física 

quanto na sociedade em geral. E sendo o idoso uma população crescente no Brasil e no 

mundo, tanto a escola como a universidade devem dispensar atenção a este público, desde a 

formação inicial do aluno até a sua formação profissional. 

Both (2006, p. 31) diz: 

 

a escola e, principalmente, a universidade, na preparação de professores, estão 
atentas nos seus planos e nas suas ações pedagógicas à ideologia da racionalidade 

instrumental. Parece que a escola presta contas apenas às exigências da economia e 

às proposições do Estado. 

 

Esta ideia vem reafirmar a marginalização do idoso, uma vez que este não é mais 

sujeito produtor para o mercado capitalista. Contudo, a fim de minimizar este silenciamento e 

descaso com o indivíduo idoso, a escola e a universidade podem se utilizar de estratégias 

pedagógicas que permitam a discussão e o entendimento do processo de envelhecimento nos 

seus currículos. 

Scotegagna (2006, p. 46) fala sobre a importância de discutir essa temática desde a 

educação básica quando diz: 

 

um processo educativo que possibilite ensino-aprendizagem dos que nele se 

envolve, permitirá melhorar a qualidade de vida no processo de viver-envelhecer, 
que é o grande paradigma que emerge no momento.  

 

 

Com a discussão que se faz presente sobre o idoso, tanto no contexto escolar quanto na 

universidade, a sociedade poderá passar a olhar este indivíduo como um ser capaz de 

contribuir para a construção da sociedade, saindo assim do silenciamento em que se encontra 

nos vários aspectos da vida. 

É importante que as pessoas possam olhar o envelhecimento e o indivíduo idoso como 

sendo mais uma etapa do ciclo de vida. Sobre esta questão, o professor entrevistado nos fala: 

 

“Nesse sentido, a apropriação de lidar com o idoso, ele se dava por entender o 

idoso numa perspectiva do desenvolvimento ao longo da vida”. 

 

“Transcendendo essa concepção, ampliando-a para os sistemas dinâmicos, nós 

podemos interpretar que o idoso, a fase idosa da vida, constitui em processo de 

desenvolvimento”. 

 
“[...] de alguma maneira a universidade ela vem transitando com uma preocupação 

que vai olhar a fase idosa como processo de desenvolvimento”. 

 

“Entender o idoso é entender o idoso como fase humana”. 
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A partir das colocações anteriormente citadas, construímos uma outra ideia força, a 

qual chamamos de “envelhecimento enquanto fase do desenvolvimento humano”. Ela por sua 

vez está em sintonia com as colocações de alguns autores como, por exemplo, Teixeira (2002) 

que diz: “o envelhecimento é um processo natural e inevitável [...] é uma fase que como a 

infância e a juventude faz parte do ciclo biológico e natural da vida”. 

Kauffman (1999, p. 3) diz que “o envelhecimento começa no útero no momento da 

concepção. Representa a passagem do tempo e não a patologia”. 

Em concordância com o autor e com o depoimento do professor entrevistado, 

percebemos um reconhecimento do idoso enquanto fase do ciclo de vida. Trata-se de uma 

construção social e histórica devido às variadas formas pelas quais o processo de 

envelhecimento é entendido e vivido nas diferentes sociedades. 

Segundo Sá (2002, p. 1120), “o idoso é um ser de seu espaço e de seu tempo. É 

resultado do processo de desenvolvimento do seu curso de vida”. 

A abordagem acima nos leva a pensar sobre a importância do profissional em 

Educação Física conhecer cada fase do ciclo de vida, garantindo assim um atendimento 

específico para cada etapa deste ciclo. 

Sendo o envelhecimento parte do ciclo de vida, ele é “[...] inerente à vida humana, é 

um processo multifatorial e contínuo que diz respeito a todo o indivíduo, enquanto a 

possibilidade de envelhecer, e a toda sociedade, porque dela faz parte o segmento de pessoas 

idosas” (CASARA, 2006, p. 11). 

Considerando todos os aspectos até então colocados, nos questionamos sobre a 

abordagem acerca do envelhecimento e do indivíduo idoso na formação do profissional em 

Educação Física, uma vez que é este o sujeito de nosso estudo. O professor entrevistado 

ressalta alguns elementos sobre esta discussão quando na sua fala explica: 

 

“E aí eu vou aprimorar numa discussão em sala de aula afirmando o idoso 

enquanto vida útil, enquanto características da fase idosa no que se refere a todo 

ciclo de organização motriz e não especificamente uma condicionante do 

movimento”. 

 
“Então foram essas disciplinas27 que eu trabalho na academia com o curso de 

formação da Escola Superior de Educação Física, que me possibilitaram a avançar 

com um olhar mais próximo é, do que poderia ser a Educação Física e a fase 

idosa”. 

 

“Agora eu posso pensar de outra maneira, eu posso dizer que a nossa instituição de 

alguma forma, por ações isoladas e não por ações coletivas, ainda apensadas, mas 

por ações de alguns dos nossos companheiros que vem lidando com projeto de 

                                                
27 As disciplinas a que nos referimos são as ministradas pelo professor entrevistado, as quais não citamos para 

manter sigilosa a identidade do professor. 
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extensão, por exemplo, dentro da nossa escola, que vem trabalhando com o idoso 

semanalmente com atividades de hidroginástica, com atividades de lazer aplicada 

ao idoso”. 

“Cada um desses setores, mesmo que ele não esteja diretamente discutindo a 

questão do idoso, ela possibilita o acadêmico, aqueles acadêmicos que conseguem 

perceber a formação como uma formação de contradições, eu diria que ao nosso 

curso, ele disponibiliza elementos para que esse sujeito ao desempenhar a sua vida 

profissional passa a refletir e se assim deseja aprofundar seus estudos para poder 

atuar com qualquer categoria do processo de desenvolvimento humano. O idoso 

não é diferente”. 

 

As declarações feitas pelo professor entrevistado sinalizam a presença da temática 

idosa na formação profissional em Educação Física, especificamente nas disciplinas 

ministradas por ele. 

Na sua fala fica claro que o idoso é parte de uma fase do desenvolvimento humano, 

exigindo do profissional em Educação Física um conhecimento específico sobre a faixa etária 

em questão, assim como feito com as demais fases da vida (infância, adolescência, adulto). 

Estas afirmações corroboram com Cortelletti e Casara (2006, p. 25) quando falam que 

 

os aspectos apontados em relação à universidade, à longevidade, a documentos 

mundiais e à legislação brasileira, destacam a necessidade de as instituições de 

educação superior estimularem o conhecimento do mundo presente e prestarem 

serviços especializados à comunidade. Portanto, a instituição universidade não pode 

abdicar de suas responsabilidades sociais de envolvimento com a expressiva parcela 

da população idosa. 

 

Como parte do ciclo de vida, o idoso também apresenta suas manifestações culturais e 

corporais mesmo que tenha os seus sistemas comprometidos pelo fator idade. O movimento 

humano é uma manifestação do homem desde a pré-história e muitos significados podem ser 

dados a ele. Na entrevista realizada, o professor adentra nessa questão do corpo e do 

movimento humano, o que chamou a nossa atenção e a destacamos como mais uma ideia 

força: “Corpo e movimento”. Em suas colocações sobre este aspecto da fase idosa ele diz: 

 

“Eu posso imaginar o movimento com crianças, com o púbere, com o jovem, com o 

adulto e com o velho. E posso imaginar todo esse contexto sobre outros olhares, por 

exemplo, com o olhar da ergonomia, com o olhar das satisfações e desejos que esse 

corpo estrutura enquanto corporeidade que vai se formando”. 

 
“Portanto a criança vai aprender a lidar com seu corpo, com seu corpo em 

movimento e vai aprender a encontrar as suas possibilidades e seus limites. O 

mesmo vai acontecer com o adolescente, salvo guardando a fase de liberação 

hormonal que vamos encontrar lá no hipotálamo no que diz respeito as suas fases 

de luto e de necessidade de aproximação de grupo, então ali tem implícito uma 
dimensão de movimento, como também a gente articulava este olhar com o adulto e 

com o idoso”. 
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“[...] o sujeito ele precisa aprender a pensar o seu corpo, a sentir o seu corpo, a 

explorar os seus movimentos em um corpo dinâmico. Então nesse sentido o idoso 

ele vai aprender com suas possibilidades de habilidade motora a entender uma 

qualidade aplicada ao estágio da vida em que se encontra”. 

 

 

A fala do professor nos leva a olhar de forma mais crítica a importância e o 

significado do corpo nas diferentes etapas do ciclo de vida. 

No decorrer do nosso estudo, falamos sobre corpo e de um corpo que para ser 

valorizado deveria estar forte e saudável. Com isso refletimos: como então poderia e pode ser 

valorizado o corpo do idoso uma vez que se encontra em processo de degeneração causado 

pelo envelhecimento de órgãos e sistemas? 

Voltemos à fala do professor entrevistado e logo perceberemos que a sua ideia de 

corpo é indissociável da possibilidade de movimento. Se pensarmos sobre esta ótica, 

lembraremos dos homens da pré-história que utilizavam seus corpos como meio de 

sobrevivência. 

No entanto, na sociedade moderna a busca pela perfeição do corpo tende a distanciá-lo 

do movimento, restando a ideia de corpo como símbolo de beleza e saúde. 

Sobre essas questões, Medina (2008, p. 12) nos fala que é importante repensarmos e 

ressignificarmos o sentido do corpo uma vez que é crescente a procura pelas atividades do 

corpo, aonde muitas delas vão para além da aparência, acreditando que estes podem levar ao 

aumento da perspectiva de vida e melhoramento da saúde. 

Este mesmo autor nos diz que nós não temos um corpo; antes, nós somos os nossos 

corpos, e é dentro de todas as suas dimensões energéticas - portanto, de forma global – que 

devemos buscar razões para justificar uma expressão legítima do homem, por meio das 

manifestações do seu pensamento, do seu sentimento e do seu movimento (MEDINA, 2008, 

p. 12). 

A partir deste raciocínio, repensamos a importância de abandonarmos a ideia 

dicotômica de corpo e mente. É o corpo na sua totalidade que responde sobre as nossas ações 

físicas, psíquicas e sociais. Isto inclui todas as fases do ciclo de vida, inclusive a velhice. 

A entrevista realizada nos faz perceber o idoso como sujeito que se faz, ou deveria se 

fazer, presente em vários setores da sociedade, entre eles a escola e a universidade. Em se 

tratando da universidade, especificamente da Escola Superior de Educação Física de 

Pernambuco (ESEF), nos questionamos sobre a presença deste indivíduo na formação dos 

bacharéis e qual o papel desempenhado por esta instituição na abordagem sobre o idoso. 
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Partindo dessa inquietação, elaboramos uma última ideia força, como resultado da 

entrevista, denominando-a de “papel da universidade na abordagem sobre o idoso”. Será que é 

papel da instituição discutir essa temática, ou a mesma faz parte de um discurso social, 

familiar e educacional? Sobre isto, o professor entrevistado revela: 

 

“Olha, eu penso que a função da universidade não é dar conta de coisíssima 

alguma, eu penso que a função da universidade é de proporcionar elementos para 

que o sujeito em formação ele aprenda com esses elementos, um conjunto de 

saberes que lhe possibilite ir além”. 

 

“Então, eu já parto do princípio que a função da universidade não é uma função 

conclusiva, é uma função justamente inacabada. É entendê-la nesse contexto de 

uma constante revisão e recriação de construção de saberes que permeiam a 

formação do nosso profissional, no caso aqui em Educação Física”. 

 

Para o professor entrevistado, em sua trajetória acadêmica o estudante deve entender e 

assimilar os conteúdos numa perspectiva de sujeito construtor do seu saber, o que exigirá do 

mesmo, assim como dos docentes, o estímulo para desvelar sua autonomia e sua criticidade 

acerca dos conteúdos e temáticas abordadas no decorrer de sua formação. 

Ele então finaliza sua fala sobre o papel da universidade na abordagem sobre o idoso 

discursando: 

 

“Então eu já parto do princípio que a universidade não tem essa função de dar 

conta dessa formação, e isso vai ser dialeticamente confrontado com os contrastes 

que cada um em que se relaciona como docente e discente no construir-se 

conhecimento”. 

 
 

Em sintonia com o ponto de vista do professor entrevistado, em relação ao papel da 

universidade e o idoso, está o de Cortelletti e Casara (2006) que, ao falarem sobre função 

social no contexto da promoção da velhice, nos dizem que a universidade deve ter como uma 

das preocupações centrais a formação de cidadãos autônomos, críticos, criativos, para 

viverem as diversas mudanças sociais e etárias do mundo. 

Percebemos uma relação de concordância da fala do professor entrevistado com a 

autora supracitada, quando o mesmo nos fala que “o papel da universidade é o de 

proporcionar elementos para que o sujeito em formação aprenda com esses elementos, um 

conjunto de saberes que lhe possibilite ir além”. 

Mesmo não tendo a universidade uma direção exclusiva para a formação profissional 

em Educação Física e o idoso, deve dar subsídios para que este profissional, ao deparar-se 
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com um mercado de trabalho onde o idoso está inserido, saiba os caminhos que deve 

percorrer com o intuito de atender a essa demanda social. 

Para tanto, 

 

[...] compete à universidade conscientizar: o povo em relação ao significado da 

velhice e ao valor do patrimônio cultural dos idosos, bem com colaborar para 

modificar o comportamento, as atitudes da sociedade em relação a esse segmento 

populacional (CORTELLETTI; CASARA, 2006, p. 25). 

 

Para que essa conscientização aconteça, é importante que a temática 

envelhecimento/idoso seja abordada no processo educacional, desde a educação básica até a 

universidade, evitando assim o espanto ao discutir o idoso como campo de intervenção 

profissional. 

A universidade deve, portanto, dar prosseguimento ou iniciar a abordagem sobre o 

idoso partindo do pressuposto que “[...] o currículo é um espaço de formação ética, pela 

prática de intenções significativas que têm, na promoção do desenvolvimento individual e 

grupal, a mais autêntica responsabilidade social da escola” (BOTH, 2006, p. 39). 

Chegamos ao final da análise da entrevista piloto com uma percepção de idoso mais 

ampla do que a inicialmente pensada. O professor entrevistado nos trouxe vários aspectos da 

velhice que devem ser considerados tanto no âmbito da formação profissional em Educação 

Física, quanto nas possibilidades de relação entre sociedade e idoso, idoso e família e idoso e 

sua autopercepção. 
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4.1 Analisando a dimensão Política Educacional e Institucional 

 

A formação profissional em nível de graduação plena em Educação Física desde a 

década de 1960 vem passando por diversos processos de discussão no que diz respeito à sua 

estrutura curricular e duração. 

A princípio, no ano de 1969, o Parecer de nº 894/1969 e a Resolução nº 69/1969 

definiram a estrutura curricular e a duração mínima dos cursos de graduação em Educação 

Física. Neste momento, ficou determinado que a composição curricular deste curso estivesse 

pautada em um mínimo de disciplinas obrigatórias, sendo estas divididas em três núcleos de 

formação: a) formação básica, de cunho biológico; b) formação profissional, de cunho técnico 

e; c) formação pedagógica, como estabelecido pelo Parecer nº 672/1969. Esta proposta 

curricular formava o profissional com Licenciatura Plena em Educação Física e o técnico 

desportista. 

Não demorou muito e vários embates foram travados na busca por um currículo mais 

flexível e que possibilitasse uma maior autonomia para as universidades, no que diz respeito à 

determinação de carga horária e às disciplinas selecionadas. Como resposta aos processos de 

discussão, foram aprovados o Parecer nº 215/87 e a Resolução nº 03/87, possibilitando uma 

normatização e reestruturação dos cursos de graduação Plena em Educação Física. Esta 

Resolução estabeleceu algumas exigências para a organização curricular, estando entre elas a 

de que os cursos de graduação em Educação Física deveriam contemplar um núcleo de 

disciplinas de formação geral e outro de aprofundamento de conhecimentos. 

Para o núcleo de Formação geral deveriam ser consideradas áreas de conhecimentos 

de cunho humanístico (conhecimentos filosóficos, do ser humano e da sociedade) e de cunho 

técnico (conhecimentos técnicos). 

Algumas diretrizes precisaram ser estabelecidas e assim aconteceu a partir da 

apresentação do Parecer CNE/CES nº 776/97. As novas diretrizes deveriam contemplar 

elementos de fundamentação essencial em cada área do conhecimento, campo do saber ou 

profissão, visando à formação de um profissional crítico, reflexivo e autônomo. Esta formação 

deveria incentivar a iniciação científica, bem como uma aproximação das dimensões éticas e 

humanísticas para a valorização do ser humano. 

Na tentativa de atender as Diretrizes Curriculares propostas para a formação do 

bacharel em Educação Física, o Projeto Político Pedagógico da ESEF contempla o curso de 

Bacharelado com uma formação ampliada e uma formação específica, sendo estas fomentadas 

pela dimensão técnica e pedagógica. 
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Consideramos, portanto, que ao ter a dimensão pedagógica como um dos alicerces da 

formação do bacharel, os discentes terão acesso a conhecimentos que lhes dêem subsídios 

para intervir junto ao humano e às suas singularidades, uma vez que este é parte de um 

contexto sócio-histórico, e não somente um acumulado de ossos e músculos. Neste momento, 

faz-se necessário indagar novamente sobre a formação pedagógica do bacharel em Educação 

Física. 

Além de ter a atuação junto ao humano como ponto convergente, o Projeto Político 

Pedagógico da Instituição pesquisada nos diz que tanto a Licenciatura quanto o Bacharelado 

estão pautados pelo conhecimento científico, técnico-específico e pedagógico. Também relata 

que ambos os currículos devem valorizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, a contemporaneidade no conhecimento e tecnologias, as experiências reais dos 

professores na preparação curricular, a criticidade, a criatividade e a interdisciplinaridade. 

No diálogo que estabelecemos entre a dimensão Política Educacional e a dimensão 

Acadêmico/Institucional, nos foi revelado que muito há para pensar sobre a cisão do curso de 

Educação Física, sobretudo no que diz respeito à responsabilidade social do profissional em 

Educação Física. 

 

4.2 Analisando a dimensão Institucional e Docente 

 

4.2.1 Perfil da composição curricular do curso de Bacharelado em Educação Física da 

ESEF 

 

Formação Básica 

 
Quadro 3 - Formação Básica 

Relação Homem e Sociedade 5 Disciplinas 252 horas/aula 

Biológicas do Corpo Humano 3 Disciplinas 198 horas/aula 

Produção do Conhecimento Científico e tecnológico 4 Disciplinas 162 horas/aula 

TOTAL  -------------- 612 horas/aula 

 

 

Formação Específica 

 
Quadro 4 - Formação Específica 

Didático-Pedagógica 1 Disciplina 54 horas/aula 

Técnico Instrumental 11 Disciplinas  450 horas/aula 

Cultura de Movimento Humano 8 Disciplinas 306 horas/aula 

TOTAL  ------------- 810 horas/aula 
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Núcleos Temáticos (Estágio obrigatório e disciplinas optativas) 

 
Quadro 5 - Núcleos Temáticos 

Aprofundamento (obrigatório para todos) 4 Disciplinas* 72 horas/aula 

Saúde 6 Disciplinas** ------------------ 

Lazer 6 Disciplinas** ------------------ 

Esporte 16 Disciplinas** ------------------ 

Optativas --------------------- 468 horas/aula 

Estudos Complementares --------------------- 216 horas/aula 

Carga horária total --------------------- 756 horas/aula  

Carga horária geral --------------------- 2178 horas/aula 

* Podendo em uma optar pela área da saúde, esporte ou lazer. 

** Sendo uma de articulação com temáticas emergentes ou áreas afins. 

 
Gráfico 1 - Formação Básica - 12 Disciplinas 

 
 

Gráfico 2 - Formação Específica - 20 Disciplinas 
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Gráfico 3 - Núcleos Temáticos - 32 Disciplinas 

 

 
 

 
 

 Perfil dos Ementários 

 
 

 Aspectos Históricos e Filosóficos da Educação e Educação Física 

 Educação e Ciências Humanas: identidade e objeto 

 Anatomia: estudo descritivo das estruturas do corpo humano 

 Iniciação Científica considerando os discursos, paradigmas, tendências epistemológicas, 

estruturação e socialização do trabalho científico. 

 Estudo da Ginástica em suas manifestações e relações com a Educação Física no contexto da 
educação básica, do esporte, do lazer e da saúde. 

 Jogo em seus aspectos políticos, históricos, sociais e culturais, bem como sua aplicação no 

contexto da educação básica, do esporte, do lazer e da saúde. 

 Estudo sócio-antropológico do corpo e do movimento humano, suas manifestações e relações 

com a Educação e a Educação Física. 

 Principais processos psicológicos envolvidos no comportamento humano e na aprendizagem, 

bem como suas contribuições no contexto da educação básica, da saúde, do esporte e do lazer. 

 Estudo do funcionamento dos sistemas e órgão do corpo humano 

 Fatores que influenciam o crescimento e o desenvolvimento humano, bem como os efeitos das 

atividades motoras sobre esses processos. 

 Estudo das modalidades esportivas individuais nos aspectos históricos, políticos, sociais e 
culturais. 

 Estudo dos conceitos e principais correntes da pedagogia e suas aplicações na Educação Física, 

planejamento e avaliação das intervenções da Educação Física nos contextos do lazer, da saúde 

e do esporte 

 Estudo das adaptações orgânicas ao exercício físico e atividade física a curto e longo prazo 

 O esporte, o lazer, a dança, das lutas e das modalidades aquáticas na sua historicidade, nos seus 

conceitos e teorias para a atuação do bacharel a nível de técnico e de gestor 

 Saúde no Brasil e as intervenções da Educação Física neste âmbito. Prescrição, supervisão e 

avaliação de exercícios físicos 

 Princípios metodológicos que regem as adaptações fisiológicas durante o exercício físico 

 Estudo da aprendizagem e do controle motor 
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 Estudos epidemiológicos e fisiopatologia das doenças crônico-degenerativas, das deficiências e 

fragilidades senil 

 Estudo e análise crítica dos princípios éticos e morais, dos direitos e deveres do profissional de 

Educação Física. 

 Estudo do perfil e organização da prática pedagógica da Educação Física nos campos da saúde, 

do lazer e do esporte. 

 Gestão e planejamento administrativo na Educação Física 

 Estudo das variáveis antropométricas, metabólicas e motoras como elementos subsidiadores 

para a prática de exercícios físicos. 

 Elaboração e discussão de projeto de pesquisa 

 Estudo dos fenômenos psicológicos que ocorrem durante o desempenho humano 

 Sociologia do desporto 

 Estudo dos conceitos e relação entre estilo de vida e promoção da saúde em diversos contextos 

 Estudo das doenças cardiovasculares e bases teórico-metodológicas da Educação Física para 

seus portadores 

 

 

Análise da composição curricular e do ementário 

 

Considerando que em uma pesquisa qualitativa não somente as pessoas podem nos 

fornecer dados importantes para o nosso objeto de estudo, mas também os documentos, 

analisamos neste capítulo a matriz curricular do curso de Bacharelado em Educação Física 

bem como seus respectivos ementários e conteúdos programáticos. A partir dos conteúdos 

programáticos, fizemos também análise dos programas de disciplinas a fim de entender como 

esses conteúdos estabelecidos pelo currículo são organizados pelos docentes. 

Esses documentos foram analisados respeitando o nosso objeto de estudo, objetivos 

geral e específicos, com o intuito de conhecer os discursos que permeiam a formação do 

bacharel no que diz respeito ao idoso.  

Mesmo não sendo o nosso objeto de estudo, lançamos também um olhar sobre as 

disciplinas didático-pedagógicas que preparam o bacharel para atuar junto ao humano e a um 

público diversificado como os idosos, pessoas com deficiência e as gestantes, por exemplo. 

Essa preocupação surge por entender que mesmo não sendo o bacharel um „professor‟, este 

terá uma atuação pedagógica junto ao humano e isso requer bases teórico-metodológicas para 

lidar com as singularidades de cada indivíduo, dentre eles o idoso. 

Nos resultados encontrados vimos que as disciplinas que compõem o currículo são 

distribuídas em núcleos, onde cada um deles nos mostrou uma tendência da formação do 

bacharel. 

O núcleo de formação básica está constituído por 12 disciplinas, sendo que 41,6% 

destinam-se aos conhecimentos sobre a relação homem/sociedade e 58,4% estão voltadas para 

os conhecimentos científicos, tecnológicos e para a biologia do corpo humano. Outro núcleo é 

o da formação específica contendo 20 disciplinas. Destas, 40% envolvem a temática cultura 
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do movimento, 5% conhecimentos didático-pedagógicos e os 55% restantes são de disciplinas 

técnico-instrumentais. Temos ainda um terceiro núcleo, o de temáticas, que tem na sua 

composição 32 disciplinas, onde 50% estão voltadas para o esporte e 50% para a saúde e o 

lazer. 

Nesta etapa da análise, encontramos uma tendência do currículo para disciplinas 

técnicas e desportivas, o que nos mostra um afastamento do público idoso. Deparamo-nos 

também com um percentual extremamente limitado de conhecimentos didático-pedagógicos, 

o que nos leva a algumas indagações: uma única disciplina nesta área é suficiente para a 

formação de profissionais que estarão lidando com o humano? Como estes profissionais irão 

adquirir subsídios para exercer uma prática crítica, reflexiva e autônoma, tendo uma base 

pedagógica tão restrita? Será que pelo fato dele atuar fora da escola esses conhecimentos são 

dispensáveis? E a construção, supervisão e avaliação dos seus programas de trabalho serão 

baseadas em que concepções? Será o perfil deste bacharel técnico e reprodutor de outros 

conhecimentos? Estes questionamentos ficam como reflexão para os que selecionam os 

conhecimentos da formação do bacharel em Educação Física, lembrando que as intervenções 

com o humano sendo dentro ou fora da escola não podem ser acríticas e apensadas. 

Portanto, nos discursos até então analisados percebemos que a temática idoso tem 

pouca circulação explícita e quando surge tem uma tendência biologicista. Encaminharemo-

nos agora para uma análise do ementário o que pode nos mostrar um discurso diferente do até 

então encontrado. 

Nesta segunda etapa da análise, pudemos conhecer o ementário composto de 64 

disciplinas. Os achados confirmam a suposição anterior de que poucas são as disciplinas de 

cunho didático-pedagógico (uma disciplina somente com 54 h/a) e também uma única 

disciplina voltada para o idoso, também com 54 h/a, nos remetendo a uma ideia de que o 

curso tem uma tendência para o desporto. 

No que diz respeito à temática em estudo, Idoso, nos deparamos como dito 

anteriormente com uma visão biologicista de homem. Esta por sua vez nos traz inquietações 

sobre como o profissional em Educação Física que tem sua formação pautada na biologia do 

homem poderá atuar junto ao idoso, considerando que estes ao caminharem para velhice 

carregam consigo todos os aspectos que permeiam a existência do ser humano (o social, o 

psicológico e o afetivo). Não estará a formação desse bacharel tendendo para uma 

reafirmação do estereótipo de idoso? 

Zimerman (2000) nos diz que muitas pessoas ao falarem a palavra velho, logo 

imaginam algo acabado, como sapatos gastos, furados que, portanto, não servem mais. O pior 
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é que esse tipo de pensamento não é comum somente entre os jovens. O próprio velho se 

autodiscrimina, vê-se como um peso morto, como alguém que já fez a sua parte, já teve seu 

papel no mundo e hoje não passa de alguém dispensável, que não tem mais função e por isso 

não precisa mais viver (ZIMERMAN, 2000, p. 28). Daí uma inquietação: como o bacharel em 

Educação Física vai atuar junto a este idoso? Reafirmando os estereótipos ou valorizando os 

aspectos saudáveis desse indivíduo para melhorar outros? Essa resposta dependerá do tipo de 

discurso que circula na sua formação acadêmica; se de velho doente, limitado, ou de velho 

útil, com limitações, mas com condições favoráveis para uma vida cada vez mais saudável e 

inserida social e familiarmente. 

Diante do exposto, voltamos a falar sobre a importância das disciplinas didático-

pedagógicas na formação desses bacharéis que na sua prática terão que lidar com situações 

singulares e com tomadas de decisões que disciplinas puramente técnicas não lhes darão 

subsídios suficientes. 

 Continuamos a análise dos campos de discursividade Acadêmico/Institucional e 

docente considerando os discursos advindos das falas dos professores entrevistados e sua 

relação com as propostas curriculares para a formação do bacharel em Educação Física. 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Superior de Educação Física de Pernambuco, 

como já referenciado em passagens anteriores do nosso estudo, considerando o trajeto 

histórico da formação profissional em Educação Física, compreende a atuação desse 

profissional, sendo ele licenciado ou bacharel, nos diversos tempos e espaços sociais, se 

caracterizando essencialmente por um agir pedagógico. 

Faz parte dos objetivos da formação em Educação Física, segundo o Projeto Político 

Pedagógico da instituição pesquisada, desmistificar a visão dicotômica de que somente o 

licenciado deve ter uma formação e atuação pedagógica, cabendo ao bacharel uma formação 

mais técnica ou de pesquisa. 

Nesse momento, com o intuito de averiguar quais os saberes referentes a uma 

formação e atuação pedagógica estão sendo selecionados pela ESEF, revisitamos a matriz 

curricular e o ementário do curso de formação de bacharéis da instituição pesquisada. Como 

representado no gráfico 2, o núcleo de disciplinas específicas apresenta somente uma 

disciplina didático-pedagógica e sobre esta o ementário nos diz que os seus objetivos almejam 

o estudo dos conceitos e principais correntes da pedagogia e suas aplicações na Educação 

Física. É também uma disciplina direcionada para o planejamento e a avaliação das 

intervenções da Educação Física nos contextos do lazer, da saúde e do esporte. 
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Está expresso na proposta curricular do curso de Bacharelado em Educação Física da 

instituição pesquisada que dentre as competências do bacharel deve estar a capacidade de 

diagnóstico dos interesses e das expectativas das pessoas de modo a planejar, prescrever, 

ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas nos 

contextos do esporte, da saúde e do lazer nas perspectivas da prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento 

físico-esportivo, do lazer e de outros campos que oportunizem a prática de atividades físicas, 

recreativas e esportivas. 

Para tanto, mais uma vez fica evidente que a prática do bacharel e a do licenciado em 

Educação Física, numa perspectiva de trabalho junto ao humano, convergem. Destarte nos 

questionamos sobre a relevância de uma disciplina de 54 h/a num contexto de formação de 

3.258 h/a, no que concerne a uma formação menos tecnicista e mais crítica, reflexiva e 

autônoma. 

Sobre uma formação reflexiva, Zeichner (1993) leva em consideração a necessidade 

de preparar os professores para que possam assumir uma atitude reflexiva em relação à sua 

prática profissional e às condições sociais que os influenciam. Assim, abrimos um parêntese 

para falar sobre os profissionais que irão intervir junto aos idosos e certamente terão que 

relacionar sua prática não apenas com as condições sociais como sugerido por Zeichner 

(1993), mas com um contexto histórico, político, cultural, familiar, religioso e até mesmo 

emocional que permeia a vida destes. 

Desta forma, faz-se importante a abordagem de Pimenta (2008) sobre os saberes 

necessários à formação, sobretudo no que diz respeito aos saberes experienciais que levam em 

consideração as experiências dos discentes trazidas para a formação inicial. Pimenta (2008, p. 

20) nos diz que a experiência trazida pelos discentes 

 

lhes possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em 

conteúdo mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais professores foram 

significativos em suas vidas, isto é, contribuíram para a sua formação humana. 

Também sabem sobre o ser professor por meio da experiência socialmente 

acumulada, as mudanças históricas da profissão [...]. 

 

 

Essas colocações de Pimenta (2008) são importantes para entendermos que o processo 

de formação não acontece de forma estanque, mas de forma contínua, agrupando, 

ressignificando e acrescentando novos saberes e conhecimentos. Nos faz perceber a 

importância da dialogicidade no processo de formação profissional, seja ela inicial ou 

continuada. 



114 

 

Na continuidade do diálogo com os professores, questionamos sobre o perfil da 

formação do bacharel em Educação Física, sobre a dicotomia Licenciatura e Bacharelado, 

formação/atuação pedagógica e atuação técnica e de pesquisa. Alguns professores nos 

revelaram que mesmo considerando as propostas curriculares, debates acadêmicos e algumas 

iniciativas de docentes para a formação de um bacharel crítico, reflexivo e autônomo, a ESEF 

ainda forma bacharéis com um perfil mais tecnicista. Assim nos falaram os professores 02, 04 

e 05, dentro dos seus episódios discursivos: 

 

“Eu acho que ele sai um aluno tecnicamente competente e pedagogicamente 

deficiente. Pronto pra atuar numa sociedade de pessoas normais e com dificuldade 

de trabalhar com os grupos menores, com crianças ou com adultos deficientes, 

com idosos, com o deficiente de uma maneira geral” (Prof. 02). 

 
“Sai técnico, bem técnico. Alguns poucos que buscam esse outro lado, embora que 

o pesquisador é um técnico. Só que é um técnico com uma outra atuação, mas os 

daqui saem técnicos, puramente técnicos” (Prof. 04). 

 
“Olhe do que eu observo aqui, não tem nenhum estudo, mas do que eu observo em 

relação ao bacharel, com relação ao tipo de formação que eles têm eu creio que 

eles saem mais voltados pra um... se a gente for pensar do ponto de vista da 
pesquisa eles saem mais voltados pra pesquisa quantitativa, para aquela visão 

classificatória dos estudos da realidade... a maior parte das monografias, se você 

for observar a maior parte dos estudos são nessa direção, éh... o próprio 

laboratório que enche de alunos é o laboratório de performance porque vai pra 

essa parte, além de ter as máquinas que seduzem, tem toda aquela coisa ali de 

técnica, de métrica, então eu acho que ele sai mais fortemente preparado pra isso, 

aqui. Essa visão que extrapola esses parâmetros ela é pouco contemplada aqui 

como eu falei, então eles saem até bem preparados nisso, dentro dessa visão, 

entendeu?” (Prof. 05). 

 

 
 

Pimenta (2008) nos fala que a formação profissional envolve a mobilização de vários 

saberes, dentre eles os saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, 

saberes de uma militância pedagógica, uma vez que a profissão docente não pode ser pautada 

somente em conhecimentos específicos. Para ela, os saberes específicos não são os únicos que 

compõem a formação  

 

[...] no sentido de que não compõem um corpo acabado de conhecimentos, pois os 
problemas da prática profissional docente não são meramente instrumentais, mas 

comportam situações problemáticas que requerem decisões num terreno de grande 

complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores (PIMENTA, 2008, 

p. 30). 

 

 

Assim, podemos imaginar que um profissional com perfil tecnicista corre o risco de 

exercer uma prática reprodutiva e não reflexiva. E como nos falou Zeichner (1993, p. 20), 

uma prática reflexiva é “um processo que ocorre antes e depois da ação e, em certa medida, 
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durante a ação, pois os práticos têm conversas reflexivas com as situações que estão a 

praticar, enquadrando e resolvendo problemas in loco”. 

Ainda transitando pela dimensão Institucional e Docente, pudemos identificar algumas 

lacunas que envolvem não somente a questão dos saberes pedagógicos, mas questões como a 

formação profissional frente às diversidades sociais e etárias e até mesmo sobre o verdadeiro 

por quê e para quê da cisão dos dois cursos. 

No que diz respeito à cisão do curso de Educação Física, o Projeto Político 

Pedagógico da ESEF nos fala que ao fazer a opção para formar licenciados e bacharéis não 

teve como intuito seguir o rumo das dicotomias e dualidades, mas atender às novas 

características do contexto brasileiro e, sobretudo, pernambucano. 

Acreditamos, portanto, que ao estabelecer as propostas curriculares para o curso de 

Bacharelado, o Projeto Político Pedagógico da instituição em estudo preocupou-se em manter 

indissociada a relação entre teoria e prática, não dando espaço para a fragmentação dos 

saberes e conhecimentos que permeiam a formação do bacharel. 

Sobre os saberes da docência, Pimenta (2008) nos fala da relevância dos saberes 

experienciais (aqueles que os alunos ao chegarem ao curso de formação inicial já trazem 

consigo sobre o que é ser professor), sobre o conhecimento (quais os conhecimentos e sua 

relevância na formação) e sobre os saberes pedagógicos que em determinada época 

“destacavam os temas do relacionamento professor-aluno, da importância da motivação e do 

interesse dos alunos no processo de aprendizagem, das técnicas ativas de ensinar” 

(PIMENTA, 2008, p. 24).  

É importante ressaltar, como dito na introdução deste estudo, que mesmo não sendo o 

bacharel reconhecido como professor é como este que a sua prática se concretiza. Veja o que 

nos diz o professor 03: 

 

“Bom, e ai é uma opinião pessoal e profissional, porque eu entendo, não somente 

eu, mas vários colegas, várias concepções de educação que não, éh... Se eu vou ser 

professor não interessa o local em que eu esteja ensinando, se dentro da escola, se 

fora da escola, eu serei um professor, né? Seja com, e aí no caso do profissional de 

Educação Física, seja um professor da disciplina Educação Física, seja o professor 

na sala de musculação, seja o professor como técnico, ele vai ser... a relação entre 

aluno e professor vai existir sempre” (Prof. 03). 

 

 

É essa visão de que o bacharel em sua intervenção desempenha o papel de professor 

que justifica a nossa aproximação com a nomenclatura docente, bem como com a utilização 

de aportes teóricos fomentadores da formação de professores. 
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Nosso diálogo com os professores formadores prosseguiu dando-nos a oportunidade 

para questionarmos sobre a sua opinião em relação à separação do curso de Educação Física 

em dois formatos, considerando os saberes e conhecimentos dessa formação. Encontramos 

discursos distintos onde alguns percebem a separação como equívoco, fragmentação e 

empobrecimento da formação tanto do bacharel como do licenciado, mas também discursos a 

favor da divisão, embora com o reconhecimento de lacunas existentes no que diz respeito à 

abordagem dos conhecimentos comuns entre as duas formações. 

Sobre o equívoco, a fragmentação dos conhecimentos e o empobrecimento na 

formação acadêmica oferecida por ambos os cursos, podemos citar os discursos dos 

professores 01, 02 e 05, que nos dizem: 

“Essa cisão foi um equívoco da categoria [...] o docente que atua em ambos os 

cursos por vezes é o mesmo; os dois bebem na mesma fonte” (prof. 01) 

 

“Essa divisão desqualificou o profissional de Educação Física. Por quê? Como eu 
já trabalhei, eu trabalho aqui há X anos e já peguei alunos da graduação antiga 

que era a licenciatura que podia tudo né, e peguei muitos alunos, na época eu 

trabalhava com ... que diziam assim; que vieram que tinham certeza que queriam 

trabalhar em academia e quando tiveram oportunidade, com algumas disciplinas 

pedagógicas de fazer o estágio na escola, descobriram que também gostavam disso 

e mudaram radicalmente; 

e o inverso; pessoas que achavam que iam trabalhar na escola e de repente 

descobriram o outro lado, porque no currículo anterior nós tínhamos estágio tanto 

dentro da escola como fora da escola” (prof. 02) 

 

“Eu acho que o currículo se empobreceu com essa divisão. Éh, perdemos carga 
horária. [...] por exemplo: acho que a área de fundamentação, a área dos 

fundamentos teóricos empobreceu muito, éh... além de perder carga horária, e essa 

perda de carga horária ela foi bem forte em cima das disciplinas de 

fundamentação, aí eu chamo as disciplinas de fundamentação a Sociologia, a 

Psicologia, todas essas que dão suporte à reflexão da Educação Física, nós 

perdemos isso. Uma segunda perda que eu acho é que essa separação ela 

fortalece, no meu ponto de vista uma segmentação que não devia haver. Uma 

segmentação que eu acho que um profissional, uma pessoa que tem uma formação 

básica em Educação Física, e eu acho que é o propósito de todo curso de 

graduação, deveria ser algo básico, que desse condição do sujeito se inserir em 

todos os campos, embora que pra ter um aprofundamento ele iria optar por um 

aprofundamento naquilo que ele gostasse mais, mas deveria ser básico. E aí nessa 
separação o que é que acontece: empobrece o curso de Licenciatura porque ele 

fica de certo modo privado de alguns conteúdos que são mais da inserção do 

bacharel no mercado de trabalho e se empobrece o bacharel. O Bacharelado 

porque se parte do pressuposto de que como não vai atuar no campo escolar não 

precisa em tese discutir algumas questões que eu acho que teriam que ser 

discutidas fortemente com eles também, porque eles são educadores também. São 

educadores físicos. Então eu acho que o nosso curso perdeu; a separação não 

favorece nenhum dos dois. E a terceira coisa que eu acho que cria entre esses 

profissionais uma briga, e um escalonamento, porque eles acham que o bacharel é 

mais do que o licenciado, e que é uma coisa idiota, não favorece ninguém” (prof. 

05) 
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Já o professor 06 em seu discurso revela uma visão diferente sobre a separação do 

curso, nos mostrando do seu ponto de vista os elementos positivos que essa divisão 

proporciona tanto ao bacharel quanto ao licenciado. 

 

“Eu acho que foi muito boa essa divisão. Eu acho que permitiu aprofundar mais, 

uma série de éh, uma série de conhecimentos que não era possível antigamente” 

(Prof. 06). 

 

 “[...] eu vejo essa divisão como algo bom, e que permitiu aprofundar mais os 

conhecimentos dos bacharéis” (Prof. 06). 

 

O professor 06 acredita que o equívoco não foi da cisão, mas por vezes está no modo 

de abordagem dos professores, uma vez que grande parte deles leciona nos dois cursos e não 

direciona os conteúdos para os respectivos públicos, principalmente em se tratando das 

disciplinas pedagógicas. Ele nos diz: 

 

“Eu acho que foi muito boa essa divisão. Eu acho que permitiu aprofundar mais, 

uma série de éh, uma série de conhecimentos que não era possível antigamente. 

[...] na verdade o curso é o mesmo, Educação Física, então tem que ter algo em 

comum, porque senão seria um curso diferente. Eu acho que tem algumas 

convergências, mas tem algumas divergências também. Então eu diria assim: a 

divisão ela foi boa por permitir aprofundar mais o conhecimento [...] a 
Licenciatura e o Bacharelado tem uma base, mas de fato, na atuação o 

conhecimento específico que o profissional tem que ter é bem diferente” (prof. 06) 

 

“Eu acho que o que falta de fato é que os profissionais da pedagogia, éh...e,éh... 

contextualizarem mais na questão do Bacharelado, e não pegar um aluno que faz 

Bacharelado e fazer ele pagar uma disciplina na Licenciatura de Pedagogia. Eu 

acho que deveria ter disciplinas específicas de Pedagogia, mas, voltadas ao 

Bacharelado. E não fazer desse jeito” (prof. 06) 

 

 

Taffarel e Santos Júnior (2010, p. 34) nos dizem que “a fragmentação Licenciatura - 

Bacharelado cinde a formação do professor estabelecendo rupturas já no processo de 

formação”. Para elas, a dicotomia Licenciatura x Bacharelado foi reforçada pela Resolução nº 

003/87 do antigo Conselho Federal de Educação tendo como um dos aspectos importantes 

para o debate “a incapacidade de distinguir-se, no âmbito teórico, o que representam as 

disciplinas específicas de cada curso e as transversais” (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 

2010, p. 35). 

Estes mesmos autores (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010) questionam sobre o 

que de fato irá diferenciar essas duas formações quando nos colocam: “O que diferenciaria, 

por exemplo, o ensino da Ginástica numa escola (aula de Educação Física) e fora dela 

(escolinha de ginástica)? Quais os conteúdos que deverão ser selecionados e organizados para 

formar um bacharel e um licenciado?” 
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Acreditamos ser este questionamento comum a muitos outros profissionais de 

Educação Física, uma vez que na sua intervenção prática, o profissional seja ele bacharel ou 

licenciado vai lidar com o humano. Nos nossos diálogos com os professores entrevistados na 

ESEF percebemos que há uma heterogeneidade na forma de perceber e vivenciar essa cisão. 

Alguns não conseguem ver distinção nem no currículo, nem na prática; outros acreditam e 

relatam que existe diferença e estas podem ser vistas claramente na fala dos discentes. 

 

“Do ponto de vista prático eu não vejo diferença. Nem tão pouco na formação, 

muito menos no mercado de trabalho [...] Esses currículos são absolutamente 

semelhantes; a única diferença esta nos nomes das disciplinas nas ementas e no 
lócus de atuação. Mas o que se leciona dentro das disciplinas, ou seja, os 

conteúdos continuam tendo uma característica ambivalente na minha opinião” 

(prof. 01) 

 

“É na prática eu acho que não funciona muito não. Porque eu acho que as 

disciplinas, nós temos muitas disciplinas em comum, eu não sei exatamente o 

percentual, mas, por exemplo, eu trabalho com a disciplina no primeiro período 

que é ... essa disciplina a gente trabalha ela igual pro bacharelado e pra 

licenciatura” (prof. 02). 

 

“Aqui eu vejo diferença entre os dois cursos. Na formação do aluno, no 
conhecimento do aluno eu vejo sim! [...] Não só no currículo real, mas nos 

comentários do professor dentro de sala de aula, nos exemplos, na leitura que é 

indicada. Realmente se você pegar, se você me colocar com e com outro eu sei 

identificar qual que é um e qual que é outro” (prof. 04). 

 

 

Diante das colocações de Taffarel e Santos Júnior (2010) e de alguns dos professores 

entrevistados sobre fragmentação de conhecimentos, de saberes e empobrecimento da 

formação, nos questionamos sobre o papel do Educador Físico, como e para quem está sendo 

a sua formação e, sobretudo, se essa dicotomia não estará comprometendo a qualidade dessa 

formação e, consequentemente, o atendimento ao público escolar, não escolar e o idoso, por 

exemplo. 

Continuando o nosso estudo e como anteriormente citamos, encontramos nos 

discursos dos professores relatos sobre lacunas concernentes aos conhecimentos que 

envolvem as questões das diversidades sociais, etárias e culturais. Para alguns professores 

tanto no Bacharelado quanto na Licenciatura os grupos minoritários (idosos e pessoas com 

deficiência, por exemplo) ainda são silenciados ou superficialmente abordados, como nos 

dizem os professores 01, 02 e 05. 

 

“Eu não posso afirmar que a formação do nosso bacharel hoje ela está dando esse 

tipo de competência de atuar nessas situações bastante diversificadas, porque 

depende do interesse do aluno [...] então essa diversidade já está presente, mas, ta 
presente dentro das disciplinas chamadas optativas, talvez isso porque talvez 
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optativas não seja um conhecimento que todos tenham acesso, só aqueles que 

optarem” (prof. 01) 

  

“Então eu acho que aí, nós ainda não temos essa consciência desse trabalho da 

inclusão, embora, quando a gente faz algumas atividades, por exemplo, eu pego os 

meninos do primeiro período e o primeiro momento que a gente faz com eles é 

pedir para eles organizarem uma aula de ... e a aula de ... deles é sempre assim, em 

cima de circuitos, porque pra eles ... é isso e sempre é uma aula extremamente 

exclusiva, que é o que eles vêem no ensino médio” (prof. 02) 

 

“Agora, eu só sinto assim, o curso, eu acho que não tem ainda no curso, um lugar 
pra olhar de forma melhor essa coisa, embora que algumas coisas que a gente 

acha que foi até pioneiro. A gente eu acho que foi uma das primeiras escolas de 

Educação Física do Brasil que colocaram libras no seu currículo, que é uma coisa 

muito boa” (prof. 05) 

 

 

 Em algumas falas pudemos perceber um distanciamento dos discursos com as 

propostas curriculares. Esse distanciamento por vezes é importante para que o processo de 

construção do conhecimento e da formação não se caracterize como algo acabado e sim como 

um processo em movimento e sempre em busca de transformações. 

As falas dos professores 01 e 02, por exemplo, podem ser um ponto de partida para 

uma reflexão conjunta dos que formam o curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF, 

numa perspectiva de reavaliá-lo e de aproximá-lo das reais necessidades da sociedade. Por 

vezes, diz o professor 01, “o nosso aluno ele anseia, ele pergunta, ele se interessa por essa 

diversidade; o nosso aluno ele já percebe essa diversidade [...] o nosso aluno de maneira geral 

ele tem essa percepção de que hoje é necessário pensar de maneira mais aberta com quem vai 

trabalhar”. 

Tivemos em relação às questões das diversidades sociais, culturais e etárias relatos 

heterogêneos e até mesmo silenciamentos como no caso dos professores 04 e 06. O silêncio, 

segundo Orlandi (2007, p. 12), “não é algo juntado, sobreposto pela interação do locutor: há 

um sentido no silêncio”. Essa mesma autora acredita que o não-dizer está ligado à história e à 

ideologia. 

No caso do nosso estudo, podemos entender que o silêncio sobre as diversidades 

sociais e sobre o idoso nos discursos dos professores 04 e 06 podem estar relacionados à 

historicidade do homem e da Educação Física que em todo o seu trajeto histórico evidenciou 

uma valorização do igual, do padrão e do belo. Isso pode ser um indicador de que tais 

questões precisam ser discutidas nessa formação, uma vez que estão presentes na sociedade 

atual e que o bacharel em suas intervenções deverá atuar frente a elas. 
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Durante as entrevistas pudemos observar vários outros elementos e concepções que 

permeiam a formação do bacharel, e sobre estes discutiremos a seguir num diálogo com as 

Ideias Forças que norteiam o processo de formação do bacharel em Educação Física da ESEF.  

 

 

 

4.2.2 As Ideias Força que permeiam a formação do bacharel em Educação Física da 

ESEF 

 

Após um diálogo entre as dimensões Política Educacional, Institucional e Docente por 

onde circulam os discursos da formação profissional do bacharel, dialogaremos a partir de 

agora com as Ideias Forças que permeiam esses discursos. Chamamos de Ideia Força as 

mensagens, ideias principais no campo das proposições, dos trechos das entrevistas (episódios 

– eventos discursivos) que nos mostraram uma relação intensa e direta com o nosso objeto de 

estudo. A nomenclatura Ideia Força também foi utilizada por Porto (2008) quando identificou 

em seu estudo os enunciados mais emergentes nos campos de discursividade. Retomando, 

campos de discursividade foi utilizado por nós como sendo os locais onde são produzidos, 

mobilizados e por onde circulam todos os discursos referentes à formação do bacharel em 

Educação Física, dentre eles os discursos sobre o idoso. 

Durante a realização das entrevistas pudemos perceber que muitas são as concepções 

de homem, de ensino, de formação profissional, de prática pedagógica, de diversidades 

sociais dentre outros elementos que permeiam a formação do bacharel em Educação Física. 

Essa pluralidade nos remete a Fairclough (2008), que ao falar em Interdiscursividade 

considera que o tipo de discurso mesmo estando imerso numa hegemonia política e 

institucional traz consigo elementos internos heterogêneos, ou seja, as concepções de cada um 

estão baseadas também nas suas experiências. 

Neste estudo, além de estarmos buscando nos discursos (falas e documentos) as 

aproximações, os distanciamentos e os silenciamentos sobre o idoso no processo de formação 

do bacharel em Educação Física, também estamos nos apoiando no princípio da 

Interdiscursividade proposto por Fairclough (2008), onde o mesmo sugere que “as ordens de 

discurso têm primazia sobre os tipos particulares de discurso e que os últimos são constituídos 

como configurações de elementos diversos de ordens de discurso” (2008, p. 159). 

A partir de então, selecionamos Ideias Forças presentes tanto nos discursos expressos 

em documentos como nas falas dos professores, que revelaram indiferenciação na cisão do 
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curso de Educação Física em Licenciatura e Bacharelado, bem como sendo este um momento 

de fragmentação do conhecimento; que a biologia do ser humano é o viés da formação do 

bacharel em Educação Física, e que a escassez de disciplinas didático-pedagógicas contribui 

para a formação de um bacharel com perfil tecnicista. Percebemos, também, sobretudo através 

das falas dos professores entrevistados, que o curso de Bacharelado em Educação Física tem 

tratado com distanciamento e superficialidade a questão das diversidades sociais, dentre elas a 

diversidade etária. 

 

A cisão do curso de Educação Física em Licenciatura e Bacharelado: indiferenciação e 

fragmentação do conhecimento. 

 

Ao abordarmos em situação de entrevista a questão da separação do curso de 

Educação Física em dois formatos, tivemos como objetivo conhecer o posicionamento dos 

professores em relação a essa cisão, bem como os saberes selecionados para a atuação do 

bacharel junto ao público idoso. 

Com exceção dos discursos do professor 06 e 04 que dizem perceber claramente a 

diferença e a contribuição de cada curso para uma melhor formação do profissional (bacharel 

ou licenciado), nos deparamos com discursos que não diferenciam essas duas modalidades 

nem na prática e nem no currículo, o que pode comprometer a qualidade da formação tanto de 

um quanto de outro. Essas colocações podem ser vistas claramente nos discursos dos 

professores 01 e 02, por exemplo: 

 

 “Do ponto de vista prático eu não vejo diferença. Nem tão pouco na formação, 

muito menos no mercado de trabalho” (Prof. 01). 

 
“Os nossos alunos eles estagiam ora num canto, ora noutro, ou seja, ora no 

ambiente do bacharel, ora no ambiente do licenciado” (Prof. 01). 

 

“Esses currículos são absolutamente semelhantes; a única diferença esta nos 

nomes das disciplinas nas ementas e no lócus de atuação. Mas o que se leciona 

dentro das disciplinas, ou seja, os conteúdos continuam tendo uma característica 

ambivalente na minha opinião” (Prof. 01). 

 

“É na prática eu acho que não funciona muito não. Porque eu acho que as 

disciplinas, nós temos muitas disciplinas em comum, eu não sei exatamente o 

percentual, mas, por exemplo, eu trabalho com a disciplina no primeiro período 
que é ... essa disciplina a gente trabalha ela igual pro bacharelado e pra 

licenciatura” (Prof. 02). 
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 Por não conseguirem visualizar a concreta diferença entre o curso de Bacharelado e o 

curso de Licenciatura, é que alguns professores afirmam que houve um empobrecimento na 

formação de ambos, podendo comprometer o que solicita o Projeto Político Pedagógico para a 

formação do bacharel e também do licenciado. 

O bacharel em Educação Física, segundo o Projeto Político Pedagógico da ESEF, terá 

formação acadêmica e profissional generalista, humanista e crítica, qualificadora de uma 

intervenção fundamentada no rigor científico, na reflexão, na ética e numa relação constante 

entre os conhecimentos sócio-filosóficos, biológicos, pedagógicos e técnicos. No entanto, na 

sociedade atual, “[...] constata-se uma crise de confiança nos profissionais recém-formados, 

como se a formação que lhes é dada de pouco lhes servisse para resolver os problemas com 

que se deparam” (ALARCÃO, 1996, p. 13). 

Refletindo sobre o pensamento de Alarcão (1996) e retomando os discursos de alguns 

dos professores entrevistados ao dizer que a cisão do curso de Educação Física fragmentou o 

conhecimento tanto do Bacharelado quanto da Licenciatura, nos perguntamos como esses 

profissionais serão recebidos no mercado de trabalho. Será que o bacharel, saindo com um 

perfil tão tecnicista como dito pelos professores 02, 04, e 05, saberá agir e resolver os 

problemas com que se depara? Será que a especificidade do curso não limita o universo de 

conhecimentos e os subsídios necessários para a resolução de situações da prática não 

programadas? Estarão esses profissionais aptos a intervir junto à pluralidade do ser humano, 

entendendo como pluralidade as individualidades sociais, culturais, étnicas, etárias e 

históricas? 

Para ajudar o profissional a resolver os problemas inesperados da sua prática, o 

professor formador deve incentivar a criatividade e a autonomia, preparando-os “[...] para 

lidar com situações novas, ambíguas, confusas, para as quais nem as teorias aplicadas, nem as 

técnicas de decisão e os raciocínios aprendidos fornecem soluções lineares” (ALARCÃO, 

1996, p. 14). 

Alarcão (1996) nos diz que grande parte dos cursos de formação superior, mesmo 

diante das diversidades sociais e culturais, está formando os seus profissionais para aplicar os 

conhecimentos científicos “[...] numa perspectiva de valorização da ciência aplicada, como se 

essa constituísse a resposta para todos os problemas da vida real” (ALARCÃO, 1996, p. 13). 

Neste momento não podemos esquecer que teoria e prática não podem estar indissociadas, 

pois é a partir de situações reais que os discentes começam a se sentir capazes de superar 

situações novas e diferentes. 
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A fragmentação do conhecimento como resultado da cisão do curso, segundo relato do 

professor 05, somente reafirma uma disputa já dantes existente na relevância dos papéis do 

bacharel e do licenciado. 

“[...] Então eu acho que o nosso curso perdeu; a separação não favorece nenhum 

dos dois. E a terceira coisa que eu acho que cria entre esses profissionais uma 

briga, e um escalonamento, porque eles acham que o bacharel é mais do que o 

licenciado, e que é uma coisa idiota, não favorece ninguém” (Prof. 05). 

 

Considerando o que nos disse o professor 05 sobre a cisão do Bacharelado e da 

Licenciatura, é importante considerarmos que estando a ideia de fragmentação do 

conhecimento vinculada não somente às falas, mas aos documentos, é provável que ambas as 

formações encontrem-se deficientes do ponto de vista dos conteúdos selecionados, uma vez 

que o que diferencia essas duas formações é o campo de atuação. 

Para Taffarel e Santos Júnior (2010), a separação dos cursos Licenciatura e 

Bacharelado compromete a formação do profissional de Educação Física, uma vez que 

rupturas são estabelecidas já na formação inicial. Para estes autores, essa dicotomia foi 

reforçada pela Resolução nº 003/87 do antigo Conselho Federal de Educação, tendo como um 

dos aspectos relevantes para o debate acadêmico “a incapacidade de distinguir-se, no âmbito 

teórico, o que representam as disciplinas específicas de cada curso e as das demais áreas 

transversais” (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 35). São utilizados como 

argumentos para sustentar a separação dos cursos, os campos de atuação para cada um desses 

profissionais: o licenciado na escola e o bacharel em clubes, academias, praças etc. Outro 

argumento é a seleção de conhecimentos pedagógicos para a Licenciatura e científicos para o 

Bacharelado,  

 

[...] o que permitiu/permite interpretações equivocadas de que a formação 

pedagógica prescinde da ciência e vice-versa [...] o que pode induzir, ainda, à 

consideração de que, no âmbito de atuação do professor de Educação Física, no 

interior da escola, não se trata de conhecimento científico, e à de que não sejam 

necessárias atitudes científicas (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 35). 
 

 

 O inverso também pode ocorrer se acreditarmos que o bacharel não precisa utilizar 

conhecimentos pedagógicos nas suas práticas. Corre-se, portanto, o risco de formar 

profissionais cujas intervenções serão realizadas de forma tecnicista, acrítica e apensada, 

sobretudo com um público tão heterogêneo como é o caso do idoso.  

 

A biologia do ser humano como viés da formação do bacharel em Educação Física 
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Como visto no início deste estudo, no Brasil a história da Educação Física teve um 

olhar predominante sobre o aspecto biológico do ser humano, toda e qualquer atuação do 

profissional de Educação Física deveria estar focada na formação de corpos fortes, robustos e 

higiênicos.  

As escolas de formação do profissional de Educação Física guiavam-se pelos 

conhecimentos médicos e militares, sobretudo para atuação junto ao público infantil e jovem, 

ainda em idade escolar, como se a atuação deste profissional estivesse circunscrita à educação 

básica. Pensar em uma Educação Física para públicos diversificados como idosos e pessoas 

com deficiência fazia-se desnecessário, uma vez que estes não podiam contribuir com força 

física caso necessário para a defesa do país. 

Esse currículo de formação de profissionais de Educação Física para atuar na escola – 

Licenciatura perdurou por trinta anos até que o Ministério da Educação e Cultura implantou o 

currículo mínimo, que apresentava um viés esportivizante. Com a presença desse novo 

currículo iniciaram-se os conflitos entre as concepções desportivas e pedagógicas, o que 

parece não ter tido fim até os dias atuais. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico da instituição pesquisada, foi em 1987 que o 

MEC reorganizou novamente o currículo de formação profissional em Educação Física 

estabelecendo áreas de conhecimento como técnico-desportiva, biológica, sócio-filosófica e 

didático-metodológica, sendo estes, elementos tanto da formação do bacharel quanto do 

licenciado, o que configurou o campo de atuação da Educação Física em escolar e não-

escolar. 

Atualmente a ESEF oferece o curso de Educação Física no formato de Licenciatura e 

de Bacharelado, o que nos leva a inúmeras indagações, sobretudo no que concerne ao nosso 

objeto de estudo – os discursos sobre o idoso no processo de formação do bacharel. 

Nos diálogos realizados com alguns professores buscamos conhecer as suas 

concepções de ser humano e se estas ainda sofrem alguma influência dos tempos em que o 

homem era um ser puramente biológico, tendo refutados todos os demais aspectos de sua 

existência como o social, cultural e histórico. 

No discurso do professor 01, pudemos observar que a concepção de homem como ser 

biológico ainda está presente no processo de formação do bacharel. Essa ênfase no ser 

biológico pode ser identificada quando este nos diz:  

 

“a formação do bacharel ela é de natureza, ou melhor, eu vou ser até mais 

drástico. A formação do professor/profissional de Educação Física ela teria que 
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ter uma base sólida, calcada no aspecto biológico do organismo do ser humano. 

Isso na escola ou em qualquer ambiente” (Prof. 01). 

 

A colocação do professor pode nos levar a uma interpretação de que o mesmo, em sua 

atividade docente, valoriza aspectos únicos da existência humana, como é o caso da biologia 

do ser. No entanto, devemos considerar o que nos falam Fairclough (2008) e Orlandi (2007), 

ao afirmarem que todo discurso está imerso num contexto ideológico, político e social. 

Podemos considerar, portanto, que a prática docente é uma construção histórica e nesta 

envolve saberes experienciais, pedagógicos e conhecimentos, como defende Pimenta (2008), 

que estão inseridos numa determinada cultura, sociedade e tempo histórico. 

Para Tardif (2007, p. 11), o saber dos professores “[...] é o saber deles e está 

relacionado com a pessoa e identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional [...]”. Esta afirmação concretiza-se na fala do professor 01 ao dizer: 

 

“Embora como eu disse a você e insisto, eu tenho uma formação aonde o 

profissional de Educação Física tem que ser um profundo conhecedor do 

organismo humano, de formação, de crescimento de envelhecimento. A partir daí 

ele tem que ta também apto a trabalhar com o humano que há nesse organismo. A 
humanidade contida nesse organismo, não tenha dúvida. Não dá pra dissociar as 

duas coisas”(Prof. 01). 

 

A construção do conhecimento, por ser algo contínuo e inacabado, possibilita ao 

professor formador uma reflexão da sua ação a fim de inserir novas concepções de homem, de 

mundo e de educação em suas intervenções. Assim, no contínuo diálogo com o professor 01, 

ao mesmo tempo em que ele defende a biologia do ser humano como o principal pilar da 

formação do bacharel em Educação Física, nos fala da existência dos demais aspectos do ser 

humano. 

 

“A base tem que ser biológica, não tenho dúvidas. [...] nós vamos lidar com seres 

humanos, históricos, sociais, que pensam que anseiam que sonham que sofrem, ou 

seja, com todas essas nuances que a humanidade tem. Eu tenho que conhecer 

também essas outras facetas desses seres humanos embora eles sejam biológicos” 
(Prof. 01). 

 

 

 Não somente no depoimento do professor 01, mas também do professor 05, fica 

evidente que mesmo havendo reconhecimento das várias nuances do ser humano, a biologia 

deste ser é a ênfase na formação profissional. Veja o que nos fala o professor 05 ao relatar 

suas observações dentro do processo de formação do bacharel: 
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“Olhe, o que eu observo nos alunos, o que eu observo em boa parte dos 

professores é ainda a dominância de uma concepção de corpo restrita a corpo 

biológico [...] porque o entendimento de corpo é isso que você vê, pega, então a 

concepção, que é concepção que é ainda dominante também na medicina né? Essa 

visão biologicista do corpo, não é? [...] mas aqui na Educação Física a concepção 

de corpo é o corpo biológico, entendeu? Então o exercício, a qualidade de vida e a 

saúde ela ta muito mais presa a essa materialidade do corpo, mesmo que seja a 

saúde do ponto de vista do organismo, mas é assim: é uma saúde que é melhorada 

qualitativamente se você correr, andar, fizer exercício, comer bem... onde outros 

aspectos que podem melhorar a sua qualidade de vida entram muito pouco [...] a 

qualidade de vida daqui passa só pela comida, pelo exercício, não passa por outra 
coisa; por um pensamento construtivo, por um sentimento ameno, 

harmonioso”(Prof. 05). 

 

 

 Esses discursos nos mostram, portanto, que na formação do bacharel ainda prevalece o 

ser biológico, o corpo físico, a técnica. Assim indagamos sobre as intervenções desses 

bacharéis junto aos idosos que já trazem limitações físicas, biológicas e fisiológicas, e que por 

vezes buscam na atividade física alternativas para uma melhoria dos aspectos psíquicos e 

sociais. 

 Como nos diz Daólio (1995, p. 35), “[...] torna-se impossível pensar a natureza 

humana como exclusivamente biológica e desvinculada da cultura. Pode-se afirmar que a 

natureza do homem é ser um ser cultural, ao mesmo tempo, fruto e agente da cultura”. 

Quando consideramos os aspectos sociais, culturais e a historicidade do ser humano, 

temos a possibilidade de tornar a atividade física em algo que transcende a saúde física, 

podendo torná-la algo muito mais prazeroso e ao alcance de vários públicos que não somente 

os jovens e os saudáveis. Destarte nos questionamos: Quais são as disciplinas que preparam o 

bacharel para uma compreensão de ser humano como ser social, histórico e cultural? Será que 

uma única disciplina com carga horária de 54 horas como apresentado na matriz curricular vai 

dar subsídio suficiente aos discentes para uma atuação autônoma, reflexiva e crítica? Como 

esses bacharéis com uma base técnica mais forte que a base pedagógica irão reagir junto às 

situações singulares e inesperadas da prática? 

Quando falamos que o bacharel tem uma base técnica mais forte que a pedagógica 

estamos nos referenciando a algumas falas obtidas nas entrevistas, como as dos professores 

02, 04 e 01. 

 

“Mas eu acho que hoje os profissionais de Bacharelado que saem dessa 

universidade, ainda saem muito técnicos. E eles perderam em relação ao curso 

antigo essa parte mais humana, essa parte mais teoricamente metodológica. Eu 

acho que ele sai um aluno tecnicamente competente e pedagogicamente deficiente. 

Pronto pra atuar numa sociedade de pessoas normais e com dificuldade de 

trabalhar com os grupos menores, com crianças ou com adultos deficientes, com 
idosos, com o deficiente de uma maneira geral” (Prof. 02). 
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“Saí técnico, bem técnico. Alguns poucos que buscam esse outro lado, embora que 

o pesquisador é um técnico. Só que é um técnico com uma outra atuação, mas os 

daqui saem técnicos, puramente técnicos” (Prof. 04). 

 

“O paradigma emergente penso eu, por mais que tenha avançado na minha 

concepção continua sendo a Educação do Físico para físicos jovens. Não é o que 

eu defendo, mas ta ainda muito presente esse paradigma dentro da formação. 

Embora, o discurso tenha avançado. Mas, avanços são mais fáceis no discurso do 

que na prática, não é?” (Prof. 01). 

 

 Esse viés biologicista da formação do bacharel em Educação Física, revelado nas falas 

dos professores entrevistados, nos leva a acreditar que a Educação Física ao longo do seu 

processo histórico ainda deixa lacunas no que concerne a uma formação inclusiva. Mesmo 

sendo esses bacharéis formados para atuar com pessoas saudáveis e com portadores de 

doenças crônicos degenerativas, como por exemplo, os cardiopatas, diabéticos e hipertensos, 

ainda se mostram distantes de públicos diversificados como os deficientes (físicos e mentais) 

e os idosos, por exemplo, que necessitam de uma intervenção pautada numa diversidade de 

saberes que perpassa o conhecimento técnico-científico. 

 O viés biologicista da formação do bacharel em Educação Física e a concepção de 

homem como ser biológico nos remetem a Fairclough (2008) quando fala que as práticas 

discursivas constroem e modificam as identidades sociais a partir das funções ideacionais, 

identitárias e relacionais da linguagem. Se o discurso da Educação Física é construído em 

cima de uma ideia de homem biológico, homem máquina, certamente corre-se o risco de 

reforçar o estereótipo de idoso como ser inútil e acabado, fortalecendo uma prática 

excludente, e não que inclui o idoso como sugerido pelo Projeto Político Pedagógico da 

ESEF. 

 

A escassez de disciplinas didático-pedagógicas contribui para a formação de um 

bacharel com perfil tecnicista 

 

Ao analisarmos o perfil da composição curricular do curso de Bacharelado em 

Educação Física da ESEF, encontramos uma única disciplina didático-pedagógica. Esta faz 

parte do núcleo de disciplinas específicas com uma carga horária de 54 horas/aula. 

Essa disciplina na sua ementa diz estudar os conceitos e principais correntes da 

pedagogia e suas aplicações na Educação Física, planejamento e avaliação das intervenções 

da Educação Física no contexto do lazer, da saúde e dos esportes. 

Mesmo não sendo o nosso objeto de estudo, lançamos um olhar sobre as disciplinas 

didático-pedagógicas que fazem parte da formação do bacharel em Educação Física por 
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entender que mesmo não sendo o bacharel um „professor licenciado‟, este terá uma atuação 

pedagógica junto ao humano e isso requer bases teórico-metodológicas para lidar com as 

singularidades de cada indivíduo, dentre eles os idosos. 

Em alguns eventos discursivos, retirados das falas dos professores entrevistados, ficou 

claro que há uma escassez de disciplinas didático-pedagógicas na formação do bacharel em 

Educação Física, comprometendo por vezes as relações interpessoais entre o profissional e o 

público a ser trabalhado. 

O professor 05 exemplifica essa lacuna na formação do bacharel quando diz: 

 

“Aí eu dou o exemplo do treinador. Muitas vezes o treinador é tecnicamente, 

taticamente maravilhoso, mas do ponto de vista de formação humana, do ponto de 

vista de formação de grupo, de interação com o grupo, de dinâmica é zero” (prof. 

05). 

 

 

Continuamos as nossas entrevistas insistindo um pouco em conhecer melhor a visão 

desses professores sobre o pouco suporte de disciplinas didático-pedagógicas na formação 

profissional do bacharel e veja o que nos disse o professor 03: 

 

“A Licenciatura tem um aporte maior nessa questão didática, metodológica, 

pedagógica. Não que o bacharel ele não tenha, mas têm menos carga horária, 

menos disciplinas que abordem. [...] Bom, e aí é uma opinião pessoal e 
profissional, por que eu entendo, não só eu, mas vários colegas, várias concepções 

de educação que não, éh [...] E aí é o que eu digo; algumas concepções comungam 

dessas idéias, às vezes a própria Educação Física, e até o próprio currículo, mas 

ele deixa, ou ele desmente o que ele pensa. Ele precisa trabalhar com o humano, 

ele vai lidar com a questão humana, mas como ele vai ser o bacharel por que não 

investir também nesse lado pedagógico, didático? Eu acho que existe essa 

distinção, é algo carente. Eu não consigo, e aí é quando eu digo: ele sai perdendo é 

porque ele vai ser o professor em qualquer situação com menos capacidade, menos 

competência, ou melhor, menos capacitado pra lidar com essa questão... eu acho 

que cai” (prof. 03). 

 

 

Esta colocação nos faz pensar que a cisão do curso de Educação Física foi de fato um 

equívoco da categoria e nos leva a concordar com Taffarel e Santos Júnior (2010, p. 38) ao 

nos dizerem: 

 

[...] insistimos que o que defendemos não é preparar o futuro professor para 

adaptar-se ao local onde vai atuar. Ao contrário, queremos que ele seja formado sob 

uma base sólida o bastante que o permita contextualizar sua intervenção e a partir 

daí que seja capaz de dosar, garantir uma sequência lógica e sistematizar o 

conhecimento que será tratado. 

 

 

 Em nosso entendimento quando diante das falas dos professores entrevistados, a cisão 

do curso foi mesmo um equívoco. Cada um desses professores parece ter uma compreensão 
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da necessidade de um aporte teórico maior no que concerne às disciplinas didático-

pedagógicas, bem como das fragilidades que essa cisão gerou em ambas as formações. 

Somos levados a questionar o porquê da manutenção dos dois cursos. Será que o 

currículo da ESEF não é um currículo flexível que permita alterações mesmo sentindo que há 

um comprometimento na formação tanto do licenciado quanto do bacharel? Será que o 

currículo oferece nas entrelinhas das suas disciplinas a possibilidade de trabalhar mais os 

aspectos pedagógicos e metodológicos e os seus professores não exploram esse espaço? Ou 

será que os professores formadores refletem na formação do profissional de Educação Física 

metodologias vividas em sua formação? 

Encontramos na fala do professor 06 algumas colocações que podem servir como 

resposta a nossos questionamentos, bem como de reflexão para reavaliar a formação do 

bacharel: 

 

“Eu acho que o grande problema das disciplinas pedagógicas no bacharelado é 

que os profissionais que atuam com disciplinas pedagógicas, éh... eles parecem que 

não atuam, na atuação do Bacharelado. Então eu diria assim; de que adianta você 

inserir uma disciplina pedagógica, se o profissional que vai ministrar essa 

disciplina ele tem uma visão muito escolar?” (prof. 06). 

 

“Eu acho que o que falta de fato é que os profissionais da pedagogia, éh...e,éh... 

contextualizarem mais na questão do Bacharelado, e não pegar um aluno que faz 

Bacharelado e fazer ele pagar uma disciplina de Pedagogia na Licenciatura. Eu 
acho que deveria ter disciplinas específicas de Pedagogia, mas, voltadas ao 

Bacharelado. E não fazer desse jeito”(prof.06). 

 

“Eu acho que a abordagem que você vai dar pra um bacharel, pedagógica, ela tem 

que ser diferente do que é do licenciado que vai atuar na área escolar. Éh, então 

você precisa aprender a lidar não só com crianças, mas com diferentes públicos, 

com diferentes contextos, com diferentes relações, não diferente como a relação de 

aluno professor que ocorre na escola. Então eu acho que essas competências o 

profissional que ministra essa disciplina precisa ter. Precisa vivenciar bem o que 

ocorre no Bacharelado pra poder dar suporte a isso” (prof. 06). 

 
“Eu acho que não custava ter uma formação mais voltada pro Bacharelado, mas 

eu vejo a formação atual com essa lacuna. Vejo que a gente ainda não ta 

preparado pra lidar com o bacharel como na Licenciatura. A Licenciatura é muito 

mais antiga muito mais fundamentada que o Bacharelado. Ainda precisa se 

adaptar a isso” (profº 06). 

 

 

Considerando que todas as disciplinas que estão instituídas dentro de um currículo têm 

uma força pedagógica, seja no campo da biologia, da histologia, da citologia, da genética e 

outros, ela apresenta um formato de disciplina, e como tal a sua estrutura obedece 

rigorosamente um olhar pedagógico; são disciplinas pedagógicas. O que entendemos a partir 

do discurso do professor 06 é que ao falar em disciplinas pedagógicas o mesmo faz referência 

às disciplinas que estão inseridas no campo da Educação. 
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As disciplinas que estão relacionadas ao campo do humano, as relações humanas, ao 

modo como o bacharel vai lidar com o público é que precisa ser discutido. Então as 

disciplinas da sociologia, da antropologia, da economia, da psicologia, da política, todas essas 

áreas são áreas que deveriam ir para o curso do Bacharelado de tal modo que amplie a 

compreensão de homem e desse corpo em movimento. Que essa formação não se fixe nessa 

visão ora biológica ora como se tudo se resolvesse pelo campo pedagógico. 

Faz-se importante que o campo pedagógico possa trazer para dentro da formação do 

bacharel em Educação Física outros olhares que não apenas o técnico no campo da saúde. 

Trazer elementos que lhe permitam discutir questões como planejamento, organização, tipo de 

abordagem e conteúdo que vai ser trabalhado com o público. 

 A fala do professor 06 nos leva a uma reflexão sobre a formação dos bacharéis e sua 

atuação junto aos idosos. Esse público, como já referenciado, por vezes procura os locais de 

práticas esportivas como uma possibilidade de reinserção, de melhoria da auto-estima e de 

valorização do ser. Assim, faz-se necessária uma formação que lhes possibilite ir além da 

técnica do movimento. 

 

Distanciamento, silenciamento e superficialidade na aplicação de conhecimentos 

relacionados a grupos minoritários (idosos e pessoas com deficiência, por exemplo). 

 

 Outro aspecto buscado nas entrevistas foi o posicionamento dos professores e da 

instituição pesquisada no que concerne às diversidades sociais, dentre elas a diversidade 

etária. Onde, em que momento, e de que forma a questão das diversidades vem sendo 

abordada na formação do bacharel em Educação Física? Em que momento os acadêmicos têm 

a oportunidade de aproximação com conceitos, características e públicos outros que fogem ao 

padrão de corpo ideal? 

 Vimos que a biologização do corpo é um viés bastante forte na formação desses 

bacharéis. Isso nos mostra que no curso histórico da Educação Física os conceitos 

biomédicos, de ser humano e de corpo são referência predominante para compreensão do 

homem. 

 Numa passagem do estudo de Paula (2008), ela explicita a sua opinião sobre essa 

visão biologicista do ser humano que certamente dificultará uma formação que veja a 

subjetividade do homem. 
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[...] as ciências biomédicas trabalham a partir de uma expectativa de corpo 

constituída por representações provenientes dos estudos biológicos e de suas 

linguagens específicas (PAULA, 2008, p. 89). 

 

 

Uma vez estando essa visão biologicista num crescimento mundial como sugere Paula 

(2008), foi possível perceber a partir de algumas falas que a formação do bacharel ainda está 

muito focada no ser biológico. Contudo, já existem indícios de que as diversidades sociais 

possam vir a ocupar um lugar menos secundário nessa formação. 

Foi na fala do professor 01 que pudemos perceber que a questão da diversidade vem 

aos poucos tomando espaço na formação do bacharel, o que certamente surge pelas 

necessidades e solicitações da população. 

 

“[...] como num passado não muito distante, quando se pensava em atuar com 
Educação Física, se pensava em, num indivíduo idealizado; jovem, saudável, 

robusto, antigamente apto, seria teoricamente o nosso público alvo. Então na 

verdade, reconhece-se hoje que esses são os que menos precisam da nossa 

intervenção. Quem precisa realmente são aqueles que não se, não se enquadram 

nesse perfil” (Prof. 01). 

 

 

 Nos discursos dos professores e dos documentos pudemos perceber que o curso de 

Bacharelado em Educação Física da ESEF, ainda que timidamente, faz referência a esses 

grupos. Quando falamos em referência não podemos afirmar que na prática esses discursos se 

concretizam, até mesmo porque nosso estudo não avançou para a investigação da prática 

pedagógica desses professores. 

 Percebemos, também, ao falar sobre as diversidades que existem professores ainda 

presos à concepção de homem biológico e por isso homem “igual”, ou seja, homem que 

biofisiologicamente tem um funcionamento e que com o envelhecimento o que muda é a 

velocidade desse funcionamento. O professor 04, por exemplo, quando perguntamos se existe 

um momento na disciplina por ele ministrada em que as questões do envelhecimento são 

abordadas e de que forma são, ele nos disse:  

 

“[...] eles têm esse conteúdo dentro da disciplina, uma ou duas aulas voltadas pra 

isso, mas se você falar ah o idoso tem algo diferente? Ele não tem. A testosterona é 

igual em mim e no idoso, a diferença é que o idoso tem menos. Essa questão de o 

idoso ter menos é a mesma coisa de se eu tivesse menos” (prof. 04). 

 

 

 Essa colocação vai de encontro ao pensamento de Okuma (1998, p. 13), quando nos 

diz que “[...] falar sobre velhice é falar de algo complexo. Tal complexidade resulta da mútua 

dependência entre os aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais que interagem no ser 

humano”. Vai de encontro também ao que buscamos para o bacharel em Educação Física: 



132 

 

uma formação pautada no homem como unidade, na reflexão, na construção e valorização das 

diversas etapas do ciclo de vida. 

 Aqui identificamos uma relação entre o discurso do professor 04, com a fala do 

professor 05 ao dizer que de nada adianta um currículo reformado, flexível e disposto a 

atender as demandas sociais se os professores não se reciclam. 

 Nesse momento, vale à pena uma reflexão sobre os conteúdos selecionados para a 

formação do bacharel, principalmente no que diz respeito às disciplinas didático-pedagógicas, 

aquelas que dão ao professor a oportunidade de transitar por todos os aspectos inerentes ao ser 

humano, sem preocupar-se somente com o seu crescimento em forma, volume e em 

velocidade. 

 O professor 05 em seu discurso mostra uma preocupação com essa formação que 

predomina biologia do ser ao nos dizer: 

 

“[...]parece que não é uma coisa comum educar para todos os públicos, então isso 

me preocupa, porque o número de pessoas idosas, de pessoas com deficiência que 

buscam espaço na sociedade é um número cada vez mais crescente. Então eu acho 

que enquanto profissional nem sempre vou poder escolher, eu tenho que ta 

preparada pra o que vier” (prof. 05). 

 

 

 Esse último evento discursivo, assim como os demais, se insere nesse estudo como 

algo a ser escutado, discutido e refletido por todos os que fazem o curso de Bacharelado em 

Educação Física da ESEF, numa perspectiva de avanço, de atendimento às demandas sociais 

e, sobretudo de concretização do dever social da Universidade. 

Dentre as ideias forças por nós selecionadas, encontramos aproximações e 

distanciamentos no que concerne aos campos de discursividade. 

Em relação à primeira ideia força: indiferenciação e fragmentação do conhecimento 

com a cisão do curso de Educação Física nos mostra um distanciamento entre o que apresenta 

a proposta curricular e o que falam os professores. 

A proposta é que cada curso, Licenciatura e Bacharelado, tenha uma identidade 

própria, mas o que falaram quatro dos seis professores entrevistados é que não se percebe essa 

diferença. Desta forma registramos alguns questionamentos para reflexão: quem elabora as 

propostas curriculares? Quem seleciona os saberes que compõem o currículo? Qual o 

conhecimento que os docentes têm da proposta curricular? Por que essa distância? 

O professor 05 apresenta a necessidade de reavaliar o currículo no intuito de 

minimizar as perdas de conhecimento para as duas habilitações (Licenciatura e Bacharelado), 

bem como uma aproximação maior entre currículo e prática docente. 
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 “Eu acho até que a médio prazo esse currículo, esse currículo precisa muito ser 

revisto. Não é nem só no que ta escrito, porque o que ta escrito tem coisas 
interessantes. É porque é difícil, viu. Aí eu digo que às vezes a mudança de um 

curso não passa pela mudança de um currículo enquanto uma proposta. Ele passa 

por uma mudança que acontece a médio e longo prazo com... ta entendendo? 

Porque o currículo muda, mas como você recebe esse currículo? Como é que você 

pratica a sua aula? Como é que você incorpora no seu dia-a-dia aqueles 

fundamentos que estão ali? Se você é avesso aquilo ali, você vai continuar fazendo 

o que você fazia, se você é mais aberto você vai se reciclar pra responder mais 

aquilo ali, mas se você tem aquela visão e acha que é daquele jeito você não vai se 

mexer muito pra mudar nada não. Então é nesse sentido que alguns alunos dizem 

que tal professor agora dá aula do mesmo jeito que dava quando...então ele vai 

continuar dando aula do mesmo jeito que ele dava ates, é isso que eu vejo” (Prof. 
05). 

 

 

Na segunda ideia força: visão biologicista de ser humano, percebemos uma 

aproximação entre a dimensão Institucional e a dimensão Docente. Essa visão biologicista de 

ser humano, por sua vez, nos mostra que mesmo após tantos anos de história, a Educação 

Física ainda se encontra presa aos conceitos biomédicos. 

Neste momento, fazemos referência ao nosso objeto de estudo: os discursos sobre o 

idoso no processo de formação do bacharel, e indagamos sobre o espaço que esse idoso pode 

ocupar dentro de uma formação que tem um olhar predominante sobre o aspecto biológico, 

secundarizando, por vezes, outros aspectos da historicidade do ser humano. 

Mais uma vez nos filiamos a Fairclough (2008) quando nos fala das funções 

ideacionais, identitária e relacional do discurso. Se são os discursos que constroem as 

identidades, e o discurso da Educação Física pauta-se na dimensão biológica do ser humano, 

acreditamos que esses podem reforçar o estereótipo de idoso como ser acabado, doente e 

limitado. 

A terceira Ideia Força traz uma aproximação entre os discursos dos professores e do 

currículo e um afastamento de ambos das propostas curriculares para o curso de Bacharelado 

em Educação Física que se propõem a  

 

formar um graduado competente para agir pedagogicamente em diferentes tempos e 

espaços sociais com as mais distintas expressões da cultura do movimento humano, 

para que este, por sua vez, ofereça a sociedade bens sociais/humanos que favoreçam 

os sujeitos a serem usuários ativos e críticos de tais expressões (ESEF, 2001, p. 

113). 

 
 

No entanto, o que o currículo e os discursos dos professores entrevistados nos 

mostram é a presença da dicotomia que as propostas curriculares desejam superar. Esse perfil 

predominantemente técnico da formação do bacharel nos leva a indagar sobre as suas 
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intervenções junto aos idosos com um aporte de disciplinas didático-pedagógicas tão 

reduzido. Será que os conhecimentos técnicos dão subsídios suficientes para o bacharel atuar 

junto ao idoso, compreendendo as diversas nuances da velhice? Esse é mais um elemento para 

as nossas reflexões. 

 Por fim, a ideia força: distanciamento das diversidades sociais e etária nos mostrou 

que o curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF ainda prioriza no processo de 

formação conteúdos e conhecimentos necessários para as intervenções junto ao público 

jovem, saudável e com limitações advindas do mau funcionamento dos sistemas fisiológicos. 

Aqui percebemos uma heterogeneidade entre os discursos dos professores entrevistados, onde 

alguns já falam da necessidade de abordagem das diversidades sociais e etária, e outros 

silenciam. Mesmo assim, as falas como um todo se distanciam das propostas curriculares. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Falar sobre idoso e Formação Profissional do bacharel em Educação Física foi 

certamente uma experiência singular no que concerne à formação continuada. Trouxemos ao 

leitor algumas considerações sobre o idoso, um pouco da história da Educação Física, 

apresentando suas primeiras escolas, principais correntes que a inspiraram no decorrer da sua 

construção, bem como o olhar dessa Educação Física sobre o homem, e também questões 

sobre currículo e formação profissional. 

Vimos inicialmente que a Educação Física brasileira foi pautada em princípios 

médicos e militares, onde a força e a beleza eram requisitos primordiais para a manutenção de 

uma raça pura e saudável. No âmbito histórico da Educação Física, buscamos também 

identificar a inserção do idoso, seja na realização de atividades físicas, seja na formação de 

profissionais para intervir junto a esse público. 

Constatamos que por muito tempo o idoso foi sujeito silenciado na Educação Física, o 

que pode ser justificado pelas bases médicas e militares que a fomentaram. Essas bases 

levaram a Educação Física a lançar um olhar para o homem como ser predominantemente 

biológico e o corpo forte e belo como confirmação de raça pura e saúde. 

Essa visão biologicista de homem contribuiu certamente para o silenciamento e o 

afastamento do idoso das práticas regulares de exercícios físicos, uma vez que esse traz 

consigo marcas de um tempo já vivido e alterações funcionais decorrentes do processo de 

envelhecimento.   

O idoso que foi silenciado no trajeto histórico da Educação Física hoje aparece, ainda 

que timidamente, como temática inserida nas Diretrizes Curriculares propostas para o curso 

de Bacharelado em Educação Física, bem como na composição curricular do curso de 

Bacharelado em Educação Física da ESEF. 

Alguns professores já se mostram conhecedores da premente necessidade de mudança 

nas concepções de homem e de idosos, mas nos deparamos com discursos ainda imersos na 

biologia do Ser. São discursos que refletem na sua atuação profissional os saberes e as 

concepções advindos de sua formação, mas, também do contexto político e ideológico vivido 

na sua época de formação e até mesmo nos dias atuais. 

Assim, a hipótese por nós lançada no início do estudo, onde afirmamos que os cursos 

de graduação em Educação Física (Bacharelado) ainda não despertaram para a necessidade de 

trabalhar conteúdos teóricos/práticos no que se refere à formação do profissional em 

Educação Física (bacharel) e o trato com os chamados grupos vulneráveis ou diferentes, 
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relacionados à diversidade social onde o idoso está inserido se confirma, uma vez que nos 

discursos (falas e documentos) a presença dessa temática é superficialmente abordada. 

Para tanto, acreditamos ser necessária uma reflexão e quem sabe uma reformulação 

dos conhecimentos selecionados para formar o bacharel em Educação Física, uma vez que nos 

dias atuais a visão de idoso ultrapassa os eventos biológicos do ser humano, exigindo dos 

profissionais de Educação Física intervenções menos técnicas e generalistas e mais 

humanizadoras e reflexivas. Nesse momento fazemos presente a importância do currículo, 

como elemento que seleciona os saberes necessários à formação profissional. 

Vimos neste estudo que as demandas sociais, sobretudo no que diz respeito às 

diversidades, buscam um currículo pós-crítico que possibilite a inserção das várias categorias 

sociais em crescimento como elemento a ser conhecido, discutido e abordado como conteúdo 

da formação do bacharel em Educação Física. Assim, se fizermos um resgate do que nos 

falam as diretrizes e as propostas curriculares para o curso de Bacharelado em Educação 

Física da ESEF, o ementário, programas de disciplinas e os discursos dos professores, 

percebemos que existe um hibridismo no que concerne ao elemento currículo e à temática em 

discussão, o idoso. 

As diretrizes e as propostas curriculares inserem essa categoria como público a ser 

atendido, existem algumas disciplinas que abordam a temática (ainda que em caráter 

optativo), existem discursos que falam e discursos que silenciam, mas é algo que quando 

aparece é de forma ainda superficial, trazendo o ranço de uma abordagem predominantemente 

técnica e biologicista de ser humano. 

Desta forma, fica claro que o desejo de superar alguns aspectos, como por exemplo, a 

visão dicotômica de que somente licenciado em Educação Física deveria ter uma formação e  

uma atuação pedagógica, cabendo ao bacharel uma atuação mais técnica e de pesquisa, 

considerando os discursos dos professores entrevistados, não foi superada. 

Ainda considerando os discursos dos professores entrevistados, nos questionamos o 

porquê e para quê dessa cisão, se esses nos falam que os conteúdos de algumas disciplinas 

ministradas para ambos é o mesmo, o que muda é o nome da disciplina. Que o aporte de 

disciplinas didático-pedagógicas do Bacharelado é bem menor. Que algumas disciplinas de 

conhecimento específico tiveram uma redução na carga horária. Que os professores de ambos 

os cursos por vezes são os mesmos e a abordagem nem sempre é direcionada para o bacharel 

e para o licenciado. 

Ao nosso ver, esses são elementos essenciais para uma reflexão acerca não somente da 

formação do bacharel que parece não estar atendendo as demandas sociais, sobretudo no que 
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concerne às diversidades, mas também sobre a importância de haver uma relação mais 

próxima entre as dimensões Acadêmico/Institucional e Docente, a fim de minimizar as 

lacunas da formação e procurar atender as propostas curriculares que no caso do Bacharelado 

sugere uma formação crítica, reflexiva, autônoma e em sintonia com as demandas da 

sociedade contemporânea. 

Junto a essas colocações fica o desejo de poder contribuir para inúmeras reflexões 

acerca do idoso e da formação do bacharel em Educação Física, bem como a nossa 

expectativa de poder dar continuidade a este estudo, sobretudo no que concerne a uma 

formação que perceba o Ser humano nos seus mais variados aspectos – biológico, psicológico, 

social e histórico. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1- CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

 

Recife, 24 de maio de 2010. 

 

 

À Profª Diretora da Escola Superior de Educação Física 

 

Prezada professora Vera Samico, 

 

Apresentamos NAYANA PINHEIRO TAVARES, que está desenvolvendo a dissertação 

de Mestrado intitulada “EDUCAÇÃO FÍSICA: uma análise do discurso de professores 

sobre o idoso no processo de formação do bacharel” a qual tem como metodologia o 

registro, em áudio de entrevistas e análise de documentos (Projeto Político Pedagógico, 

ementários e programas de disciplinas). Esta pesquisa busca compreender campos de 

discursividade na perspectiva acadêmica sobre a temática do envelhecimento. 

Sabendo da seriedade e compromisso acadêmico da ESEF (Escola Superior de Educação 

Física-UPE) para com a formação dos seus discentes, e sendo esta a primeira instituição 

pernambucana de formação profissional de educadores(as) físicos a assumir orientação do 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) de reforma curricular sob a formatação de dois 

cursos, Licenciatura em Educação Física e Bacharelado em Educação Física, Nayana Tavares 

optou por analisar os discursos que emergem em situações de entrevistas a serem realizadas 

com professores do curso de Bacharelado em Educação Física dessa instituição. 

O trabalho, recentemente qualificado no Programa de Pós Graduação em Educação da 

UFPE, salienta aspectos para a formação do bacharel em Educação Física tais como: 

• estimativas de crescimento da população idosa; 

• as diversidades culturais e sociais em que estes indivíduos idosos estão imersos; 
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• o trajeto histórico da Educação Física no Brasil e o silenciamento do idoso durante este 

percurso; 

• possíveis tendências da ordem discursiva biologicista nos cursos de formação profissional 

em Educação Física. 

 

No intuito de manter a seriedade e integridade do trabalho, os professores entrevistados 

não terão seus nomes identificados e os dados obtidos serão utilizados unicamente para a 

construção da dissertação de mestrado em questão. 

Assim, solicitamos desta direção a autorização para leitura e interpretação de documentos 

que compõem o currículo do curso de Bacharelado (ementas e programas das disciplinas) para 

compor o material de análise juntamente com as entrevistas a serem realizadas junto aos 

docentes deste mesmo curso. 

Agradecemos a autorização 

Atenciosamente, 

 

Profª Drª. Zélia Granja Porto – Orientadora 

Profª Esp. Nayana Pinheiro Tavares – Mestranda em Educação pela UFPE 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 

PROFESSOR ENTREVISTADO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/ CURSO DE MESTRADO 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Projeto de Pesquisa: Os discursos sobre o Idoso na Formação do bacharel em Educação 

Física. 

Autora: Nayana Pinheiro Tavares 

Orientadora: Profª Drª Zélia Granja Porto 

 

NOME: ---------------------------------------------------------------------- CÓDIGO:- ------ 

 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação:  

 Ano de conclusão do curso de graduação: 

 1.3.1- Curso de pós-graduação 

 ( ) Sim ( ) Não 

Qual sua maior titulação? 

Área da formação na pós- graduação: 

Linha de pesquisa: 

Objeto de estudo: 

 

2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 Anos de exercício como professor do ensino superior: 

 Disciplina(s) que ministra e/ou que já ministrou: 



149 

 

APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA PILOTO 

 

 

1. Em sua opinião como o idoso está sendo percebido na sociedade atual? 

2. Como você percebe a formação dos profissionais em Educação Física relativamente ao 

idoso? 

3. E em relação ao profissional em Educação Física, você acredita que este quando egresso 

encontra-se apto a trabalhar com o idoso, considerando as características e condições deste 

público?  

4. Em sua opinião a universidade nos conteúdos e disciplinas trabalhados está dando conta 

da formação do profissional em Educação Física no que diz respeito ao trato que este 

poderá vir a ter com o idoso? 

 

 

 Atenciosamente 

 

 

Nayana Pinheiro Tavares 
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APÊNDICE 4 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  

Professor (a); 

 

Estou realizando uma pesquisa para conclusão da dissertação de mestrado em 

Educação da UFPE e gostaria que se possível o senhor (a) contribuísse para a realização 

desta. 

Gostaria de obter algumas informações sobre a formação profissional (bacharelado) 

em Educação Física desta instituição. 

Lembro que todas as falas aqui registradas serão para uso exclusivo de coleta de dados 

e o senhor (a) não terá a sua fala identificada. 

Ainda acrescento que as perguntas que seguem fazem parte de um roteiro e, que novos 

questionamentos poderão surgir. 

Peço a sua autorização para gravar a nossa conversa, e podemos começar assim que se 

sentir confortável. 

Obrigada. 

  

 PERGUNTAS 

  

1- Sabemos que esta instituição foi a primeira instituição pernambucana que oferece o 

curso de Educação Física em dois formatos, bacharelado e Licenciatura. Do seu ponto 

de vista existe diferença entre os dois cursos? Quais? 

 

2- Você conhece o perfil do bacharel que a instituição deseja formar? Quais são as suas 

competências? 

 

3- De acordo com esse perfil a instituição consegue dar conta das diversidades sociais, 

culturais, étnicas, de gênero e outras categorias? Partindo de que pressupostos o 

senhor (a) diz isto? 

 



151 

 

4- Sendo o bacharel um profissional que lidará com o humano quais as disciplinas que o 

darão suporte teórico-metodológico para desempenhar o seu papel considerando as 

competências a ele dispensadas? (lembrando que falo apenas do curso de 

Bacharelado). 

 

5- Como você percebe a formação dos profissionais em Educação Física relativamente ao 

idoso? 

 

6- E em relação ao profissional em Educação Física, você acredita que este quando 

egresso encontra-se apto a trabalhar junto ao idoso, considerando as características e 

condições deste público?  

 

 

 Atenciosamente agradeço. 

 Nayana Pinheiro 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 - ANÁLISE DO PILOTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 
IDEIA FORÇA MATERIALIDADE DISCURSIVA COMENTÁRIO À LUZ DA TEORIA 

Idoso como sujeito 

marginalizado 

“O idoso neste contexto seria o 

sujeito objeto marginalizado, na 

medida em que a sociedade não o 

reconhece mais como sujeito útil ao 

bem capital”. 

 

 “Então nessa condição a sociedade 

tenderia a entender o idoso como uma 
fase deplorável do desenvolvimento 

humano”. 

 

 “[...] imagino que o idoso,ele é 

recebido na sociedade de uma forma 

inadequada à condição que o torna 

idoso. É uma sociedade desigual, uma 

sociedade que descrimina que assim o 

faz e coloca o idoso”. 

 

 

“[...] então eu penso que a sociedade 
ela é uma sociedade perversa com o 

idoso, é uma sociedade que não se 

apropriou de uma organização 

ampliada à fase humana em contexto, 

o idoso”. 

 

 “Então nesse sentido eu imaginaria 

que a sociedade não recebe bem na 

maioria das vezes o idoso”. 

 

 
“[...] eu me refiro a uma sociedade 

mais ampliada, a uma sociedade 

brasileira, uma sociedade 

pernambucana pela sua condição 

nordestina, organizada sob a forma de 

várias opressões, portanto, deve-se 

imaginar que a sociedade 

contemporânea não tendo superado 

essas inexperiências democráticas de 

cidadania, ela esteja muito pouco 

hábil a lidar com o idoso”. 

A esse respeito, nos filiamos ao aporte teórico de 

Cortelletti (2006) quando nos fala sobre a atual 

transição demográfica que vivemos o que torna o 

aumento da perspectiva de vida um fenômeno do 

mundo moderno. 

Sobre esse prolongamento da vida e a forma 

como sociedade moderna percebe o idoso 

Cortelletti (2006, p. 23) diz: 
 

A ciência conseguiu aumentar, nos 

últimos anos, a capacidade de vida do 

homem, e a sociedade moderna, 

despreparada para acolher essa faixa 

etária, tem provocado a marginalização do 

idoso, reforçada pela não-participação 

contínua nas questões sociais, econômicas, 

culturais, espirituais e civis. 

 

O idoso, embora categoria social na atualidade, 

ainda sofre preconceitos por não ser mais 
mercadologicamente útil. A medida que 

envelhece, ele passa de um sujeito produtor para 

um sujeito consumidor; para a sociedade 

consumidor no sentido de gasto desnecessário a 

sociedade, aos bens públicos e muitas vezes até 

a própria família. 

Sobre isto Cortelletti (2006, p. 24) diz: 

 

“Vivemos uma cultura preconceituosa e 

segregatória com relação à velhice, que não 

lhe dá o tratamento que merece, tornando-a 
um mito temido e mal recebido pelo próprio 

indivíduo idoso que, na maioria das vezes, 

acaba por absorver a idéia de que é inútil à 

sociedade, às relações interpessoais, 

deixando de ser sujeito ativo da história e da 

cultura, preocupando-se mais em negar essa 

etapa da vida que está vivendo do que em 

trabalhar para a manutenção prazerosa de 

sua saúde física, mental, social e espiritual.” 

 

Percebemos com isto, que um dos mais graves 

problemas do idoso na sociedade moderna é a 
falta de espaço social e a falta de 

reconhecimento como pessoa capaz de colaborar 

na construção da sociedade. 

 

Na velhice, o indivíduo deve continuar com 

suas atividades anteriores ou encontrar 

outras que a substituam, que tenham sentido 

e valorização social, procurando dessa 

maneira superar as restrições apresentadas 

pelo contexto em que está inserido 

(CORTELLETTI, 2006, p. 24) 
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Silenciamento da 

temática idoso na 

sociedade, na 

escola e na 

universidade 

“ [...] a escola, por exemplo, não 

discute as fases do desenvolvimento 

que também não se apropria nem 

como tema transversal a discussão do 

idoso na sociedade”. 

 

 “Pensando no caminhar de nossa 

sociedade e das várias antinomias que 

foram se constituindo ao longo da 

nossa historicidade, de organização de 

culturas, imagino que o pensar hoje a 
sociedade tem como consequência um 

olhar atento acerca dessa diversidade 

de invasões de desculturalização, de 

negação do homem como sujeito 

histórico. O idoso está inserido neste 

contexto”. 

 

“Olha eu penso que a função da 

universidade não é dar conta de 

coisíssima alguma. Eu penso que a 

função da universidade é de 

proporcionar elementos para que o 
sujeito em formação ele aprenda com 

esses elementos, um conjunto de 

saberes que lhe possibilite ir além”.  

 

“ Eu não estou dizendo com isso que 

o nosso curso de bacharelado é um 

dos cursos que tem intencionalmente 

uma formação de profissionais para 

lidar com qualquer uma das fases do 

desenvolvimento humano. Neste caso, 

não trata da especificidade adulto, tão 
pouco da especificidade idoso”. 

 

 

 

 

 

 

  

Considerando os vários momentos da Educação 

Física no Brasil, onde pudemos perceber uma 

supervalorização do corpo belo desde a 

antiguidade até os dias atuais e o silenciamento do 

idoso, entendemos a fala do professor como uma 

revelação de que este indivíduo é tão esquecido 

no processo de formação profissional quanto na 

sociedade em geral. 

Sendo o idoso uma população crescente no Brasil 

e no mundo, tanto a escola como a universidade 

devem dispensar atenção a este público, desde a 
formação inicial do aluno até a sua formação 

profissional. 

Both (2006, p. 31) diz: 

 

A escola e, principalmente, a 

universidade, na preparação de 

professores, estão atentas nos seus planos 

e nas suas ações pedagógicas à ideologia 

da racionalidade instrumental. Parece que 

a escola presta contas apenas às exigências 

da economia e às proposições do Estado. 

 
Esta citação reafirma a marginalização do idoso, 

uma vez que não é mais sujeito produtor para o 

mercado capitalista. 

A fim de minimizar este silenciamento e descaso 

com o indivíduo idoso a escola e a universidade 

podem se utilizar de estratégias pedagógicas que 

permitam o entendimento e discussão do idoso 

nos seus currículos. 

Scotegagna (2006, p. 46) diz: 

 

Um processo educativo que possibilite 
ensino-aprendizagem dos que nele se 

envolvem, permitirá melhorar a qualidade 

de vida no processo de viver-envelhecer, 

que é o grande paradigma que emerge no 

momento. 

 

Com a discussão acerca o idoso tanto na escola 

como na universidade, a sociedade poderá 

passar a olhar este indivíduo como ser capaz de 

contribuir pra a construção da sociedade saindo 

assim do silenciamento em que se encontra nos 

vários aspectos da vida. 

Envelhecimento 
enquanto fase do 

desenvolvimento 

humano (idoso é o 

sujeito que está 

vivendo esse 

processo) 

 “[...] quando trabalhando com as 
disciplinas desenvolvimento e 

aprendizagem motora tínhamos como 

dimensão as reflexões no campo das 

teorias acerca do desenvolvimento, e 

ai especificamente como a psicologia 

vem transitando com abordagens 

teóricas em torno do desenvolvimento 

humano, de como nos dizem os 

olhares da genética sob o ponto de 

vista biológico para explicar o 

desenvolvimento humano”. 
 

 “Nesse sentido, a apropriação de 

Segundo Teixeira (2002) 
 

 “o envelhecimento é um processo natural 

e inevitável [...] é uma fase que como a 

infância, a adolescência e a juventude, faz 

parte do ciclo biológico e natural da vida”. 

 

Kauffman (1999, p. 3) nos diz que o 

envelhecimento “ começa no útero no momento 

da concepção. Representa a passagem do tempo e 

não a patologia”. 

Em concordância com o autor e com o 
depoimento do professor entrevistado, 

percebemos um reconhecimento do idoso 
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lidar com idoso, ele se dava por 

entender o idoso numa perspectiva do 

desenvolvimento ao longo da vida”. 

 

 “Transcendendo essa concepção, 

ampliando-a para os sistemas 

dinâmicos, nós podemos interpretar 

que o idoso, a fase idosa da vida 

constitui em processo de 

desenvolvimento”. 

 
 “[...] de alguma maneira a 

universidade ela vem transitando com 

uma preocupação que vai olhar a fase 

idosa como processo de 

desenvolvimento”. 

 

 “[...] eu diria que o nosso curso, ele 

disponibiliza elementos para que esse 

sujeito ao desempenhar a sua vida 

profissional possa refletir e se assim 

desejar aprofundar os seus estudos 

para poder atuar com qualquer 
categoria do processo de 

desenvolvimento humano. O idoso 

não é diferente”.  

 

 “Entender o idoso é entender o idoso 

como fase humana”. 

enquanto fase do ciclo de vida. Trata-se de uma 

construção social e histórica devido às variadas 

formas pelas quais o processo de envelhecimento 

é entendido e vivido nas diferentes sociedades. 

Segundo Sá (2002, p. 1120), “o idoso é um ser de 

seu espaço e de seu tempo. É resultado do 

processo de desenvolvimento, do seu curso de 

vida”. 

 

A abordagem acima nos leva a pensar sobre a 

importância de conhecermos cada fase do ciclo de 
vida, garantindo assim um atendimento específico 

para cada etapa deste ciclo. 

Sendo o envelhecimento parte do ciclo de vida ele 

é 

 

[...] inerente à vida humana, é um 

processo multifatorial e contínuo que diz 

respeito a todo o indivíduo, enquanto a 

possibilidade de envelhecer, e a toda 

sociedade, porque dela faz parte o 

segmento de pessoas idosas 

(CORTELLETTI, 2006, p. 11). 
 

Idoso na formação 

profissional 

 “Olha, como eu falei recentemente, 

na verdade ficou registrado nas 

disciplinas que eu trabalho no curso 

de formação profissional em 

Educação Física. As minhas maiores 

experiências foram em duas 
disciplinas [...] desenvolvimento e 

aprendizagem motora”. 

 

 “E ai eu vou me aprimorar numa 

discussão em sala de aula afirmando o 

idoso enquanto vida útil, enquanto 

características da fase idosa no que se 

refere a todo ciclo de organização 

motriz e não especificamente uma 

condicionante do movimento”. 

 

 “Então foram essas disciplinas que 
eu trabalho na academia com o curso 

de formação da Escola Superior de 

Educação Física, me possibilitaram a 

avançar com um olhar mais próximo 

é, do que poderia ser a Educação 

Física e a fase idosa”. 

 

 “Agora eu posso pensar de outra 

maneira, eu posso dizer que a nossa 

instituição de alguma forma, por 

ações isoladas e não por ações 
coletivas, ainda apensadas, ma por 

ações de alguns de nossos 

A fala do professor entrevistado sinaliza a 

presença do idoso na formação profissional em 

Educação Física, especificamente nas disciplinas 

ministradas por ele. 

Na sua fala fica claro que o idoso é parte de uma 

fase do desenvolvimento humano, exigindo do 
profissional em Educação Física um 

conhecimento específico sobre a faixa etária em 

questão, assim como feito com as demais fases da 

vida (infância, adolescência, adulta). 

Estas afirmações corroboram com Cortelletti 

(2006, p. 25) quando diz: 

 

“Os aspectos apontados, em relação à 

universidade, à longevidade, a documentos 

mundiais e à legislação brasileira, destacam 

a necessidade de as instituições de educação 

superior estimularem o conhecimento do 
mundo presente e prestarem serviços 

especializados à comunidade. Portanto, a 

instituição universidade não pode abdicar de 

suas responsabilidades sociais de 

envolvimento com a expressiva parcela da 

população idosa.” 
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companheiros que vem lidando com 

projeto de extensão, por exemplo, 

dentro da nossa escola, que vem 

trabalhando com o idoso 

semanalmente com atividades de 

hidroginástica, com atividades de 

lazer aplicada ao idoso”. 

 

 “Cada um desses setores, mesmo que 

ele não esteja diretamente discutindo 

a questão do idoso, ela possibilita o 
acadêmico, aqueles acadêmicos que 

conseguem perceber a formação 

como uma formação de contradições 

eu diria que ao nosso curso, ele 

disponibiliza elementos para que esse 

sujeito ao desempenhar a sua vida 

profissional passa a refletir e se assim 

deseja aprofundar seus estudos para 

poder atuar com qualquer categoria 

do processo de desenvolvimento 

humano. O idoso não é diferente”. 

 

Corpo e 
movimento 

 “Eu posso imaginar o movimento 
com crianças, com o púbere, com o 

adolescente, com o jovem, com o 

adulto, com o velho. E posso 

imaginar todo esse contexto sobre 

outros olhares, por exemplo, com o 

olhar da ergonomia, com o olhar das 

satisfações e desejos que esse corpo 

estrutura enquanto corporeidade que 

vai se formando”. 

 

 “Portanto, a criança, vai aprendendo 
a lidar com seu corpo, com seu corpo 

em movimento e vai aprender a 

encontrar as suas possibilidades e 

seus limites. O mesmo vai acontecer 

com o adolescente, salvo guardando 

toda a fase de liberação hormonal que 

vamos encontrar lá no hipotálamo no 

que diz respeito as suas fases de luto e 

de necessidade de aproximação de 

grupo, então ali tem implícito uma 

dimensão de movimento, como 

também a gente articulava este olhar 
com o adulto e o idoso”. 

 

 “[...] o sujeito ele precisa aprender a 

pensar o seu corpo, a sentir o seu 

corpo, a explorar os seus movimentos 

em um corpo dinâmico. Então nesse 

sentido o idoso ele vai aprender com 

as suas possibilidades de habilidade 

motora a entender uma qualidade 

aplicada ao estágio da vida em que se 

encontra”. 

A fala do professor nos leva a um olhar mais 
crítico sobre a importância e significado do corpo 

nas diferentes etapas do ciclo de vida. 

No decorrer do nosso estudo falamos sobre corpo 

e de um corpo que para ser valorizado deveria 

estar sempre forte e robusto. Com isso refletimos: 

como então poderia e pode ser valorizado o corpo 

do idoso uma vez que este encontra-se em 

processo de redução da funcionalidade, causado 

pelo desgaste natural do processo de 

envelhecimento? 

Voltemos a fala do entrevistado e logo 
perceberemos que a sua interpretação de corpo é 

de que este se revela por uma relação indissolúvel 

de possibilidades de movimento. Se pensarmos 

sobre esta ótica lembraremos dos homens da pré-

história que utilizavam os seus corpos como meio 

de sobrevivência. 

No entanto, na sociedade moderna a busca pela 

perfeição do corpo tende a distanciá-lo do 

movimento, restando a idéia do corpo como 

símbolo de beleza e saúde. 

 

Sobre estas questões Medina (2008, p. 12) 
nos fala o quão importante é repensar e 

ressignificar os valores do corpo, uma vez 

que é crescente a procura pelas atividades 

do mesmo. Muitas dessas atividades, 

quando procuradas têm ido para além da 

aparência, uma vez que acredita-se na sua 

importância para o prolongamento da vida e 

melhoria da saúde. 

Este mesmo autor nos diz: 

 

[...] nós não temos, um corpo; antes, nós 
somos o nosso corpo, e é dentro de todas as 

sua dimensões energéticas, portanto de 
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forma global- que devemos buscar razões 

para justificar uma expressão legítima do 

homem,por meio das manifestações do seu 

pensamento, do seu sentimento e do seu 

movimento (MEDINA, 2008, p. 12). 

 

Essa abordagem nos solicita uma reflexão sobre a 

importância de abandonarmos a ideia dicotômica 

de corpo e mente e pensá-lo como uno. 

É o corpo na sua totalidade que responde as 

nossas ações físicas, psíquicas e sociais em 
qualquer faixa etária, inclusive na velhice. 

Papel da 

universidade na 

abordagem sobre o 

idoso 

 “Olha eu penso que a função da 

universidade não é de dar conta de 

coisíssima alguma, eu penso que a 

função da universidade é de 

proporcionar elementos para que o 

sujeito em formação ele aprenda com 

esses elementos, um conjunto de 

saberes que lhe possibilite ir além”. 

 

 “Então, eu já parto do princípio que a 

função de universidade não é uma 

função conclusiva, é uma função 
justamente inacabada. É entendê-la 

nesse contexto de uma constante 

revisão e recriação de construção de 

saberes que permeiam a formação do 

nosso profissional, no caso aqui em 

Educação Física”. 

 

 “Então eu já parto do princípio que a 

universidade não tem essa função de 

dar conta dessa formação, e isso vai 

ser dialeticamente confrontado com 
os contrastes que cada um em que se 

relaciona como docente e discente no 

construir-se conhecimento”. 

Ao falar sobre função social da universidade no 

contexto da promoção da velhice, Cortelletti 

(2006) nos diz que a universidade deve ter como 

uma das preocupações centrais a formação de 

cidadãos autônomos, críticos, criativos, para 

viverem as diversas mudanças sociais e etárias do 

mudo. 

Percebemos uma relação de concordância do 

professor entrevistado com a autora quando o 

mesmo nos fala que “o papel da universidade é de 

proporcionar elementos para que o sujeito em 

formação, aprenda com esses elementos, um 
conjunto de saberes que lhe possibilite ir além”. 

Mesmo não tendo a universidade uma direção 

exclusiva para a formação profissional em 

Educação Física e o idoso, deve dar subsídios 

para que este profissional ao deparar-se com um 

mercado de trabalho onde o idoso está inserido, 

saiba os caminhos que deve percorrer com o 

intuito de atender a essa demanda. 

Para tanto, diante dessa conotação 

 

[...] compete à universidade conscientizar: o 
povo em relação ao significado da velhice e 

ao valor do patrimônio cultural dos idosos, 

bem como colaborar para modificar o 

comportamento, as atitudes da sociedade em 

relação a esse segmento populacional. 

(CORTELLETTI, 2006, p. 25).  

 

Para que essa conscientização aconteça, é 

importante que a temática idoso seja abordada no 

processo educacional, desde a educação básica, 

ate a universidade, aonde chegará sem causar 

espanto. 
A universidade deve, portanto, dar 

prosseguimento ou iniciar abordagem sobre o 

idoso partindo do pressuposto que “[...] o 

currículo é um espaço de formação ética, pela 

prática de interações significativas que têm, na 

promoção do desenvolvimento individual e 

grupal, a mais autêntica responsabilidade social 

da escola”. (BOTH, 2006, p. 39) 
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ANEXO 2 – QUADROS SÍNTESE DOS CAMPOS DE DISCURSIVIDADES DA 

FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESEF (Escola Superior 

de Educação Física – PE) 
 

Visão Biologicista de Ser Humano 

POLÍTICO 

EDUCACIONAL 

ACADÊMICO/INSTITUCIONAL DOCENTE 

Parecer nº 215/87 e a 
Resolução 03/87 dizem 

que tanto o curso de 

Licenciatura quanto o 

curso de Bacharelado 

devem contemplar um 

núcleo de disciplinas de 

formação geral e um 

núcleo de 

aprofundamento. 

Em 1987 o MEC 

estabeleceu que os 

currículos da 

Licenciatura e do 

Bacharelado deveriam se 

organizar por áreas 

(técnico-esportiva, 
biológica, sócio-

filosófica e didático- 

metodológica). 

A ESEF (Escola Superior de Educação 
Física) em sua proposta curricular oferece 

58,40% de disciplinas relacionadas ao 

conhecimento técnico-científico e a biologia 

do corpo humano. 

 

O núcleo de formação básica oferece 360 h/a 

de disciplinas relacionadas a biologia do 

corpo humano. Duas disciplinas de 144 h/ 

(teoria e prática) e uma disciplina de 72 h/ 

(teoria e prática). 

 

“A formação do bacharel ela é de 
natureza, ou melhor, eu vou ser até 

mais drástico. A formação do 

professor/profissional de Educação 

Física ela teria que ter uma base 

sólida, calcada no aspecto biológico 

do organismo do ser humano. Isso 

na escola ou em qualquer 

ambiente”. 

“Não adianta eu ficar aqui 

idealizando um ser filosoficamente, 

porque não é pra esse ser que eu 

vou trabalhar, eu vou trabalhar pro 

ser vivo. Eu vou lidar com um 

organismo, um organismo vivo, 

então o biológico tem que ta 

lastrando todo o meu 
conhecimento, né? Mas eu não 

posso me limitar a isso, porque 

senão estaria fazendo nada mais do 

que cevando, com se ceva galinha e 

porco. Cevando um outro 

organismo qualquer. Eu tenho um 

entendimento de que os seres 

humanos diferem de outros 

organismos vivos, né? Tem outros 

anseios, outras perspectivas, tem 

além de tudo o seu caráter 

humano”. 

“Olhe, o que eu observo nos 

alunos, o que eu observo em boa 

parte dos professores é ainda a 
dominância de uma concepção de 

corpo restrita a corpo biológico”. 

Indiferenciação e Fragmentação do Conhecimento com a cisão do Curso de Educação Física em 

Licenciatura e Bacharelado 

POLÍTICO 

EDUCACIONAL 

ACADÊMICO/INSTITUCIONAL DOCENTE 

Parecer nº 215/87 e a 

Resolução 03/87 dizem 

que tanto o curso de 

Licenciatura quanto o 

curso de Bacharelado 

devem contemplar um 

núcleo de disciplinas de 

formação geral e um 
núcleo de 

A proposta curricular do curso de Educação 

Física diz que a estrutura organizacional e 

didático-pedagógica compreenderá dois 

cursos com identidades próprias, inclusive 

com distinção já no processo seletivo. 

 

“Do ponto de vista prático eu não 

vejo diferença. Nem tão pouco na 

formação, muito menos no mercado 

de trabalho”. 

“Os nossos alunos eles estagiam 

ora num canto, ora noutro, ou seja, 

ora no ambiente do bacharel, ora no 

ambiente do licenciado”. 
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aprofundamento. 

Em 1987 o MEC 

estabeleceu que os 

currículos da 
Licenciatura e do 

Bacharelado deveriam se 

organizar por áreas 

(técnico-esportiva, 

biológica, sócio-

filosófica e didático- 

metodológica). 

“Esses currículos são 

absolutamente semelhantes; a única 

diferença está nos nomes das 

disciplinas nas ementas e no lócus 

de atuação. Mas o que se leciona 

dentro das disciplinas, ou seja, os 

conteúdos continuam tendo uma 

característica ambivalente na minha 

opinião”. 

Perfil Tecnicista da Formação do Bacharel em Educação Física da ESEF (Escola Superior de Educação 

Física) 

POLÍTICO 

EDUCACIONAL 

ACADÊMICO/INSTITUCION

AL 

DOCENTE 

Parecer nº 215/87 e a 

Resolução 03/87 dizem que 

tanto o curso de Licenciatura 
quanto o curso de Bacharelado 

devem contemplar um núcleo 

de disciplinas de formação 

geral e um núcleo de 

aprofundamento. 

Em 1987 o MEC estabeleceu 

que os currículos da 

Licenciatura e do Bacharelado 

deveriam se organizar por 

áreas (técnico-esportiva, 

biológica, sócio-filosófica e 

didático- metodológica). 

A proposta curricular do curso de 

Bacharelado em Educação Física 

da ESEF propõe uma superação 
da visão dicotômica de que 

somente o licenciado em 

Educação Física deveria ter uma 

formação e atuação pedagógica, 

cabendo ao bacharel uma 

formação e atuação mais técnica 

ou de pesquisa. 

O núcleo de formação básica 

oferece uma carga horária de 180 

h/a de disciplinas relacionadas a 

produção do conhecimento 

científico e tecnológico. 

“Mas eu acho que hoje os profissionais de 

bacharelado que saem dessa universidade, 

ainda saem muito técnicos. E eles 
perderam em relação ao curso antigo essa 

parte mais humana, essa parte mais 

teoricamente metodológica”. 

“E a formação dentro do bacharelado está, 
infelizmente a dever no trato com as 

questões de natureza humanística”. 

“Eu acho que ele sai um aluno 

tecnicamente competente e 
pedagogicamente deficiente. Pronto pra 

atuar numa sociedade de pessoas normais 

e com dificuldade de trabalhar com os 

grupos menores, com crianças ou com 

adultos deficientes, com idosos, com o 

deficiente de uma maneira geral”. 

Distanciamento das Diversidades Sociais e Etária 

POLÍTICO 

EDUCACIONAL 

 ACADÊMICO/INSTIT

UCIONAL 

DOCENTE 

Parecer nº 215/87 e a 

Resolução 03/87 dizem que 

tanto o curso de Licenciatura 

quanto o curso de Bacharelado 

devem contemplar um núcleo 
de disciplinas de formação 

geral e um núcleo de 

aprofundamento. 

Em 1987 o MEC estabeleceu 
que os currículos da 

Licenciatura e do Bacharelado 

deveriam se organizar por 

áreas (técnico-esportiva, 

biológica, sócio-filosófica e 

didático- metodológica). 

O núcleo de formação específica 

disponibiliza 54 h/a para 

disciplinas didático-pedagógicas e 

666 h/a para disciplinas de caráter 

técnico-instrumental. 

A ESEF oferece dentro dos 

núcleos temáticos uma disciplina 

relacionada ao deficiente físico e 

uma disciplina com 54h/a de 
caráter optativo sobre 

envelhecimento. 

“A questão do envelhecimento tratamos 

particularmente em uma disciplina de 

aprofundamento”. 

“Então essa diversidade já está presente, 

mas, ta presente dentro das disciplinas 

chamadas optativas, talvez isso porque 

talvez optativas não seja um 

conhecimento que todos tenham acesso, 

só aqueles que optarem”. 

“Mas, pelo menos eu percebo que está se 

conduzindo a formação, ou pelo menos 

se conduzindo o trato do o currículo do 

bacharelado nesse sentido. Se um dia ele 
terá, ou será incluído como disciplina 

obrigatória toda essa diversidade eu não 

sei. É de se esperar que sim, mas no 

momento pelo menos se tem a intenção 

de levar esse conhecimento ao aluno, 

mas ainda é o caminho”. 
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ANEXO 3 - QUADROS DE EVENTOS DISCURSIVOS DOS PROFESSORES 

ENTREVISTADOS 

 

QUADRO PROFESSOR 01 

 
QUADRO 01: FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura e 

Bacharelado) equívoco ou necessidade? 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

Bacharelado x Licenciatura: 

indiferenciação curricular e 

fragmentação de saberes. 

 

 

 

 

 

 “Do ponto de vista prático eu não vejo diferença. Nem tão pouco na formação, 

muito menos no mercado de trabalho”. 

 

 “Os nossos alunos eles estagiam ora num canto, ora noutro, ou seja, ora no 

ambiente do bacharel, ora no ambiente do licenciado”. 

 

 “Eu leciono em disciplina de aprofundamento que teoricamente seria para o 

Bacharelado, no entanto, quase metade da turma é oriunda da Licenciatura”. 

 
 “Esses currículos são absolutamente semelhantes; a única diferença está nos 

nomes das disciplinas nas ementas e no lócus de atuação. Mas o que se leciona 

dentro das disciplinas, ou seja, os conteúdos continuam tendo uma característica 

ambivalente na minha opinião”. 

 

 “Mas, currículo pra mim deveria ser o que... que é de fato necessário para você 

exercer aquela competência que se espera que você exerça. Então esse currículo 

na cabeça da gente, esse currículo idealizado está equivocado? Não, eu penso que 

ele ta é confuso. O equívoco está é em querer botar no papel, ou querer criar no 

papel dois currículos, porque ele não existe! Na minha opinião, ele é um só, só 

que se pergunta e qual é ele? Aí é que ta a confusão.” 

 
 “Eu acho que o que há de mais comum nessas duas, nesses dois pontos de vista é 

o educador”. 

 

 “Essa cisão foi um equívoco da categoria [...] o docente que atua em ambos os 

cursos por vezes é o mesmo; os dois bebem na mesma fonte”. 

 

QUADRO 02: A CONCEPÇÃO DE SER HUMANO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

O indivíduo como ser 

biológico 

 “A formação do bacharel ela é de natureza, ou melhor, eu vou ser até mais drástico. 

A formação do professor/profissional de Educação Física ela teria que ter uma base 

sólida, calcada no aspecto biológico do organismo do ser humano. Isso na escola ou 

em qualquer ambiente”. 

 
 “A base tem que ser biológica, não tenho dúvidas. [...] nós vamos lidar com seres 

humanos, históricos, sociais, que pensam que anseiam que sonham que sofrem, ou 

seja, com todas essas nuances que humanidade tem. Eu tenho que conhecer também 

essas outras facetas desses seres humanos, embora eles sejam biológicos”. 

 

 “É uma visão limitada, penso eu reducionista do ser humano, e a formação dentro 

do Bacharelado está, infelizmente a dever no trato com as questões de natureza 

humanística”. 

 

 “Agora dentro da escola ele não é só o desenvolvimento, o processo de maturação 

desse organismo que interessa. Existem aspectos relacionados a maturidade 
psicológica, social, as competências devem ser desenvolvidas na escola de interação 

social de capacidades cognitivas, mas que Educação Física, como qualquer 

disciplina escolar tem responsabilidade com essa questão.” 
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 “[...] Essencialmente a atividade física ela se resume numa atuação de natureza 

biológica”. 

 

 “Olhe eu vou lhe ser mais, é, mais explícito; eu não sei se, se pensam em pessoas 

jovens, eu não sei nem em quem eles pensam. Porque na minha leitura não é dos 

colegas que trabalham aqui, é a produção da Educação Física. Quando eu leio um 

texto da Educação Física não fica claro de que ser humano ta se falando ali. Ou se é 

de um ser humano, ou se é de um feixe de músculos né? Ou ossos empilhados 

ligados por músculos, ou se é de um ser humano jovem ou velho, ou gordo. Nós da 

Educação Física, nós todos da Educação Física Brasileira pelo menos, éh... 

precisamos ter mais clareza a quem nós estamos dispondo as nossas competências.” 
 

 “Não adianta eu ficar aqui idealizando um ser filosoficamente, porque não é pra 

esse ser que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar pro ser vivo. Eu vou lidar com um 

organismo, um organismo vivo, então o biológico tem que ta lastrando todo o meu 

conhecimento, né? Mas eu não posso me limitar a isso, porque senão estaria 

fazendo nada mais do que cevando, como se ceva galinha e porco. Cevando um 

outro organismo qualquer. Eu tenho um entendimento de que os seres humanos 

diferem de outros organismos vivos, né? Tem outros anseios, outras perspectivas, 

tem além de tudo o seu caráter humano”. 

 

 “Embora como eu disse a você e insisto, eu tenho uma formação aonde o 

profissional de Educação Física tem que ser um profundo conhecedor do organismo 
humano de formação, de crescimento de envelhecimento. A partir daí ele tem que ta 

também apto a trabalhar com o humano que há nesse organismo. A humanidade 

contida nesse organismo, não tenha dúvida. Não dá pra dissociar as duas coisas”. 

 

QUADRO 03: PERFIL E COMPETÊNCIAS DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FORMADO 

PELA ESEF-PE (Escola Superior de Educação Física de Pernambuco) 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perfil da formação e 

Competências do bacharel 

 “O bacharel não pode ser somente um instrutor de exercícios que vai fazer um 

corpo mais ou menos forte. Isso também seria reducionismo”. 

 

 “O paradigma emergente penso eu, por mais que tenha avançado na minha 

concepção continua sendo a Educação do Físico para físicos jovens. Não é o que 

eu defendo, mas ta ainda muito presente esse paradigma dentro da formação. 

Embora, o discurso tenha avançado. Mas, avanços são mais fáceis no discurso do 
que na prática, não é?”. 

 

 “Então a Educação Física ela tem que extrapolar essa perspectiva de que o seu 

projeto profissional está a serviço de uma população que vive até vinte e poucos 

anos. É por isso que a gente sempre teve o jovem como foco”. 

 

 “Mas qual é de fato a verdadeira formação necessária para o bacharel? Não sei 

também. Eu sei que a gente ta faltando, ta faltando e devendo as pessoas que 

anseiam a sociedade que anseia nossa competência. Fica difícil dizer quais são 

as... pontuar quais são as competências que precisa o bacharel. Mas qualquer ela 

que seja tem que partir de uma perspectiva do ser biológico, que é essencialmente 

o que é o ser humano, o resto são ideias, não é um ser humano. 

 

 

QUADRO 04: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 “O nosso aluno ele anseia, ele pergunta, ele se interessa por essa diversidade; o 

nosso aluno ele já percebe essa diversidade”.  

 

 “O nosso aluno de maneira geral ele tem essa percepção de que hoje é necessário 

pensar de maneira mais aberta com quem vai trabalhar”. 
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Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais, 

culturais, étnicas e de 

gerações. 

 “Existem já, iniciativas por parte de alguns docentes, através de disciplinas de 

aprofundamento, trazer à luz das discussões, essas necessidades 

particularizadas”. 

 

 “Eu não posso afirmar que a formação do nosso bacharel hoje, ela está dando 

esse tipo de competência de atuar nessas situações bastante diversificadas, 

porque depende do interesse do aluno”. 

  

 “Então essa diversidade já está presente, mas, ta presente dentro das disciplinas 

chamadas optativas, talvez isso porque talvez optativas não seja um 

conhecimento que todos tenham acesso, só aqueles que optarem”. 
 

 “Mas, pelo menos eu percebo que está se conduzindo a formação, ou pelo menos 

se conduzindo o trato do currículo do Bacharelado nesse sentido. Se um dia ele 

terá, ou será incluída como disciplina obrigatória toda essa diversidade eu não 

sei. É de se esperar que sim, mas no momento pelo menos se tem a intenção de 

levar esse conhecimento ao aluno, mas ainda é o caminho”. 

 

 “Ele não, ele não ignora, como num passado não muito distante, quando se 

pensava em atuar com Educação Física, se pensava em... num indivíduo 

idealizado; jovem, saudável, robusto, antigamente apto, seria teoricamente o 

nosso público alvo. Então na verdade, reconhece-se hoje que esses são os que 

menos precisam da nossa intervenção. Quem precisa realmente são aqueles que 
não se, não se enquadram nesse perfil”. 

 

QUADRO 05: A TEMÁTICA IDOSO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Envelhecimento/ Idoso, 

concepções, aproximações, 

distanciamentos e 
silenciamentos na formação 

do bacharel. 

 “A questão do envelhecimento tratamos particularmente em uma disciplina de 

aprofundamento. Imagina-se estar trazendo alguma contribuição para a formação 

desses alunos, para a compreensão do que é o processo de envelhecimento 

humano [...] que é um processo inexorável e de natureza biológica; quando 

vamos atuar atuamos essencialmente sobre o biológico”. 

 

“A minha tentativa pessoal, a forma com eu lido com isso, é trazer o jovem que 

não tinha até então tido contato de forma profissional, éh... não teve essa forma 

de atuação profissional com o ser idoso, trazer para a convivência com esse ser 

idoso”. 
 

 “Então nós temos não só as disciplinas que discutem, aonde eu discuto com o 

grupo, trago elementos pra essa discussão, pra essa reflexão sobre o processo de 

envelhecimento humano, sobre suas várias perspectivas não só biológicas, 

embora eu procuro no fim convergir para aquilo que eu falei, que a nossa 

atuação é eminentemente sobre um organismo vivo, portanto, biológico, essa é, 

disso ninguém me convence do contrário ta certo”? 

 

 “Então eu procuro é aproximar esse jovem do Idoso que de fato é aquele 

indivíduo, que na teoria nós tanto falamos dele. E aí nós temos a teoria aliada à 

prática. Então nós criamos um momento onde ele vai ter a prática, aonde ele 

poderá ver e fazer a aplicação daquele conhecimento, e lidar com aquele ser, 
com suas características, que são distintas em outros aspectos, seus anseios, suas 

dificuldades e suas limitações. E aí eles saem, minimamente, penso eu, 

capacitados pra entender as diferenças essenciais entre esses públicos, e claro, 

não é uma disciplina, ou duas ou três, que vai dar a formação deles, mas vai dar 

pelo menos um início, de um processo de reconhecimento, de desejo de conhecer 

melhor, mais profundamente”. 

 

 “Ser Idoso não é ser necessariamente uma pessoa frágil. Existem embora 

pessoas idosas frágeis, mas tem jovens frágeis também. Não é? Então ser frágil 

não é atribuição do envelhecimento, é atribuição do ser humano”.  
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QUADRO 06: OS SABERES NECESSÁRIOS E OS SABERES QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DO 

BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Os suportes teórico-

metodológicos para uma 
formação e atuação crítica, 

reflexiva e humanística do 

bacharel. 

 “A Educação Física aqui na ESEF ela passou por uma reformulação no quadro, 

muito interessante, penso que há umas duas décadas atrás quando abriu a 

possibilidade para entrar, para ingresso no quadro de docentes profissionais 

outros que não só formados em Educação Física. Tivemos aqui a inclusão de 

sociólogos, psicólogos, éh, filósofos, éh antropólogos, pessoas que não tinham 

uma formação de origem na Educação Física, mas evidentemente trouxeram, 

enriqueceram bastante a, o conteúdo geral do curso”. 

 

 “O que eu percebo que teve um declínio, aí pode, aí é uma opinião pessoal e se 
você perguntar, se você perguntar justifique eu vou dizer que é só impressão, é só 

subjetivo, é o trato com o pedagógico. Esse aspecto aqui está realmente, na minha 

opinião, extremamente a desejar, e muito particularmente, eu falo particularmente 

no Bacharelado. O nosso aluno não discute mais pedagogia, não discute mais 

didática, não discute mais o trato com o humano não só na perspectiva do 

biológico que eu acho que é essencial, mas não é exclusivo, e fica essa ideia de 

que o bacharel será o cara que saberá fortalecer músculos, fortalecer corações e 

sistemas respiratórios. E se ele fizer isso já fez muito bem o seu papel. É uma 

visão limitada, penso eu reducionista do ser humano, e a formação dentro do 

bacharelado está, infelizmente a dever no trato com as questões de natureza 

humanística”. 

 
 “Ai você perguntou se a gente ta preparando o nosso bacharel pra essa atuação 

humanizada, eu acho que não”. 

 

 “Eu não poderia aceitar a sua provocação no sentido de dizer assim: não ele faz 

sem nenhum tipo de conhecimento humano, social, agora a defasagem, eu acho 

que fica muito clara”. 

 

 “E a formação dentro do Bacharelado está, infelizmente a dever no trato com as 

questões de natureza humanística”. 

 

 

 

QUADRO PROFESSOR 02 

 
QUADRO 01: FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura e 

Bacharelado) equívoco ou necessidade? 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 
 

 

 

 

 

Bacharelado x Licenciatura: 

indiferenciação curricular e 

fragmentação de saberes 

 “Porque eu acho que essa divisão Licenciatura e Bacharelado para ouras 
disciplinas como química, como física, é muito claro. Se você vai ser professor 

de química você vai pro colégio, pro cursinho, dar aula particular; se você vai ser 

um químico vai pro laboratório. Então na Educação Física não é assim. Você 

ensina ou dentro ou fora da escola; você ensina na academia, você ensina no 

clube, você ensina com o Idoso numa comunidade, então eu acho que essa 

separação, eu particularmente, não é que eu tenha sido contra, na verdade eu acho 

que a gente não... é lei tem que cumprir”. 

 

 “É na prática eu acho que não funciona muito não. Porque eu acho que as 

disciplinas, nós temos muitas disciplinas em comum, eu não sei exatamente o 

percentual, mas, por exemplo, eu trabalho com a disciplina no primeiro período 
que é ... essa disciplina a gente trabalha ela igual pro Bacharelado e pra 

Licenciatura”. 

 

 “Essa divisão desqualificou o profissional de Educação Física. Por quê? Como 

eu já trabalhei, eu trabalho aqui há X anos e já peguei alunos da graduação antiga 

que era a Licenciatura que podia tudo né? E peguei muitos alunos, na época eu 
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trabalhava com ... que diziam assim; que vieram que tinham certeza que queriam 

trabalhar em academia e quando tiveram oportunidade, com algumas disciplinas 

pedagógicas de fazer o estágio na escola, descobriram que também gostavam 

disso e mudaram radicalmente; e o inverso; pessoas que achavam que iam 

trabalhar na escola e de repente descobriram o outro lado, porque no currículo 

anterior nós tínhamos estágio tanto dentro da escola como fora da escola”. 

 

QUADRO 02: PERFIL E COMPETÊNCIAS DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FORMADO 

PELA ESEF-PE (Escola Superior de Educação Física de Pernambuco) 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perfil da formação e 

Competências do bacharel 

 “Eu acho que é. Ainda muito tecnicista”. 

 

 “Mas eu acho que hoje os profissionais de Bacharelado que saem dessa 

universidade, ainda saem muito técnicos. E eles perderam em relação ao curso 
antigo essa parte mais humana, essa parte mais teoricamente metodológica”. 

 

 “Eu acho que ele sai um aluno tecnicamente competente e pedagogicamente 

deficiente. Pronto pra atuar numa sociedade de pessoas normais e com dificuldade 

de trabalhar com os grupos menores, com crianças ou com adultos deficientes, 

com idosos, com o deficiente de uma maneira geral”. 

 

 “Assim as competências necessárias para o Bacharel é atuar nas diversas áreas, 

eu acho que ele precisa ter essa questão humana, que eu acho que é principal. É a 

preocupação com o ser humano, é saber lidar com essas relações, é conhecer 

como se processa o processo de ensino-aprendizagem, como é que acontece o 

processo ensino-aprendizagem; como é que se aprende, como é que se ensina, 
então acho que as competências que faltam né? Tem a competência técnica, que é 

fundamental ele dominar os conteúdos, mas eu acho que também o que falta, mais 

especificamente é essa competência pedagógica”. 

 

 “Se ele não tem essas competências de organizar, sistematizar, lidar com o 

humano, lidar com essas questões didáticas – metodológicas, saber como ensinar 

[...] porque o que um professor precisa ter é essa competência de organizar, 

sistematizar, é o plano de aula que não só a escola pede. É um plano de atividade. 

É lidar com o humano. O professor precisa ser bom nisso”. 

 

QUADRO 03: A CONCEPÇÃO DE SER HUMANO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 
O indivíduo como ser 

biológico 

 
Não tocou 

 

QUADRO 04: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais 

 “Então eu acho que aí, nós ainda não temos essa consciência desse trabalho da 

inclusão, embora, quando a gente faz algumas atividades, por exemplo, eu pego 

os meninos do primeiro período e o primeiro momento que a gente faz com eles 

é pedir para eles organizarem uma aula de ... e a aula de ... deles é sempre assim, 

em cima de circuitos, porque pra eles ... é isso e sempre é uma aula 

extremamente exclusiva, que é o que eles vêem no ensino médio. Então, faz 

sempre alguma brincadeira quem perdeu sai, quem perdeu senta. Sempre quem 

ganha é o mais habilidosos, o mais forte, e nós tentamos mostrar isso pra eles 
desde o início, mas é muito forte. Porque foi toda uma formação que eles tiveram 

e aqui mesmo dentro das disciplinas a gente já percebe que existe um certo 

discurso mas, na hora H vai fazer o jogo e o jogo é assim e a tática é essa, tem 

que ter seis, tem que ter cinco, tem que, então realmente termina acontecendo 

isso”. 
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 “Porque deficiente e idoso são duas áreas que estão em ampla expansão. Porque 

é a realidade que a gente vive hoje é essa, e as pessoas têm uma deficiência 

muito grande”. 

 

QUADRO 05: A TEMÁTICA IDOSO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Envelhecimento/ Idoso, 
concepções, aproximações, 

distanciamentos e 

silenciamentos na formação 

do bacharel. 

  

 

 “Aqui existe um grupo de alunos que trabalham em alguns projetos, inclusive 

com idoso, que é um grupo pequeno”. 

 

 “Eles tem uma certa consciência, sabe que é diferente, mas eu acho que não tem 

tantas ferramentas para trabalhar exatamente como deveria”. 

 
 “Eu penso que nos dois lados, tanto no Bacharelado como a Licenciatura, é, o 

idoso é de fato extremamente esquecido”. 

 

 “Eles tem uma certa consciência, sabe que é diferente, mas eu acho que não tem 

tantas ferramentas para trabalhar exatamente como deveria”. 

 

 “Eu acho que não é prioridade ainda, que é a gente entender que hoje a 

população é mais velha do que jovem; coisa que na minha época era diferente. O 

Brasil era um país jovem, hoje já não é. Hoje a perspectiva já é extremamente 

diferente. E não houve essa preparação”. 

 

 

 

QUADRO 06: OS SABERES NECESSÁRIOS E OS SABERES QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DO 

BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os suportes teórico-
metodológicos para uma 

formação e atuação crítica, 

reflexiva e humanística do 

bacharel. 

 “E nessa divisão é como se na Educação Física se colocasse muitas disciplinas 

pedagógicas na Licenciatura e no Bacharelado não; como se o aluno que faz 

Bacharelado também não fosse ensinar, não fosse trabalhar com crianças, também 

não tivesse o processo ensino-aprendizagem”. 

 

 “E terminou que o Bacharelado acabou perdendo até, muito essa questão 

pedagógica, e eles reclamam muito, por exemplo, quando vão pro projeto Santo 

Amaro que tem que planejar as atividades, não sabem, porque eles não têm 

didática. Me parece que só existe uma disciplina; pedagogia dos esportes. Mas 

eles não têm didática que na Licenciatura tem”. 
 

 “Então os alunos, eu percebo que os alunos de Licenciatura daqui eles saem 

muito mais aptos por quê? Eles pedagogicamente são bons e essas ferramentas 

mais técnicas eles conseguem fazer lá fora; um curso de avaliação, alguma outra 

coisa. Eu acho que eles terminam saindo melhores do que os bacharéis”. 

  

 “[...] seja o professor da disciplina Educação Física, seja o professor na sala de 

musculação, seja o professor como técnico, a relação aluno/ professor vai existir 

sempre. Ele precisa trabalhar com o humano, ele vai lidar com a questão humana 

[...] por que não investir nesse lado didático, pedagógico também? É algo 

carente”. 

 
“Elas foram fazer cursos, ou elas foram ler, ou procurar pessoas. Mas ninguém 

teve é, não que a universidade dê tudo, mas quando ela dá alguma coisa você tem 

condições de ir buscar mais. Então é isso que eu acho que vai acontecer também 

com esses meninos, eles vão terminar e buscar alguma coisa lá fora”. 

 

 “Essa defasagem quando eles chegam lá fora, como essa ênfase não é trabalhada 

aqui, não digo que passou despercebido, mas acho que eles buscam. Porque é 

uma tendência do mercado, digamos assim. É uma tendência do público”. 



165 

 

QUADRO PROFESSOR 03 

 
QUADRO 01: FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura e 

Bacharelado) equívoco ou necessidade? 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

Bacharelado x Licenciatura: 

indiferenciação curricular e 

fragmentação de saberes. 

 

 

 

 

 

“Bem, é, existe, a gente vê claramente na prática em especial e no currículo, que 

é um currículo que existe em formato, em papel, mas que ele se estabelece na 

prática né? A gente vê que existem diferenças importantes. Agora veja só; a 

primeira diferença que a gente consegue identificar é em relação ao perfil. E aí a 

opinião pessoal e profissional em relação a essa divisão é que o estudante é que 

sai ganhando muito. Aí essa é uma opinião que a gente, como você colocou, é 

pessoal, enquanto profissional que comunga de alguns momentos, fala com esses 

alunos, fala com os colegas. E profissionalmente falando, a professora não, mas a 

profissional X, que ministrou disciplinas, eu vejo que o aluno não saiu ganhando 
muito nesses aspectos não, por quê? Nós temos essa diferença de perfil, uma 

diferença de currículo, uma proposta que se diferencia, mas na prática muitos 

professores não conseguem aproximar esses campos diferentes de atuação, não 

é?” 

 

“Porque veja também como eu vejo a Educação Física. O professor de Educação 

Física seja ele licenciado ou bacharel ele vai ser o que? Ele vai ensinar 

movimentos. Esses movimentos são representados por cinco categorias: jogos, 

dança, lutas, esporte e lutas. Como ele vai ensinar isso, o local e os objetivos, aí 

sim, por exemplo, se ele vai ensinar dentro de uma escolinha ou na aula de 

Educação física ou para promover saúde, ou para treinar, ou para o lazer. Essas 

interfaces é que vão fazer a diferença. Ele vai ensinar do mesmo jeito. Ai eu não 
consigo compreender, pode ser uma falha da minha concepção enquanto 

profissional. Eu não consigo distinguir muito bem, digamos que eu seja professor 

de lutas, ou de Educação Física. Mas dependendo de como eu vou ministrar é que 

eu vou fazer essa distinção. Mas mesmo assim eu não concordo. 

Agora, só pra finalizar mesmo, é professor, ele vai lidar com o humano e vai ser 

professor. E aí quando ele chegar pra ensinar, seja pra que motivo for ele vai se 

depara com os alunos lá (criança, idoso, gestante, deficiente), aí ele tem que estar 

preparado com ouras competências, mas o ser humano vai ser o objeto sempre. 

Objeto não, talvez objetivo”. 

 

 

QUADRO 02: A CONCEPÇÃO DE SER HUMANO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

O indivíduo como ser 

biológico 

 

 Não tocou 

 

QUADRO 03: PERFIL E COMPETÊNCIAS DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FORMADO 

PELA ESEF-PE (Escola Superior de Educação Física de Pernambuco) 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, e aí, eu não vivenciei, eu não fiz o 

Bacharelado, né? Mas, a grosso modo, eu não sou uma estudiosa da área, eu tô falando 

da questão do olhômetro, desconfiômetro, digamos assim, a gente vê essa distinção não 

é? Vê essa distinção. E aí a gente pode pensar assim: talvez ele queira mesmo sair, ou 

ele gosta, ou haja essa necessidade de que ele seja mais, com a competência tecnicista 

de que com a humana, mas eu não acho interessante não”. 
 

“Bom e aí eu acho que cai de novo naquela questão que você perguntou: como é que 

ele sai perdendo? Eu acho que ele já sai com menos competência, posso ta falando até 

um absurdo, mas é o que eu vejo na prática. Por exemplo, até os licenciados é saem... 

porque assim, pra ser professor eu acredito que tem que ter além da vocação, da 

preparação, tem que ter essas, essa preparação. Então a gente pode aprender a ser 
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Perfil da formação e 

Competências do 

bacharel 

professor. O que o professor vai fazer? Ele pega determinados conteúdos, sistematiza, 

organiza e isso faz parte do trabalho do professor, né? E aplica, pra quê? Pra ensinar. 

Digamos assim, qual é o objetivo maior? O aprendizado. Então se ele não tem essas 

competências de organizar, sistematizar, lidar com o humano, lidar com essas questões 

didáticas- metodológicas, saber como ensinar determinados conteúdos, saber como, 

não sei se é ensinar... é a grosso modo sim. Eu acho que ele já sai pro mercado de 

trabalho, vamos falar assim, mercantilisticamente, capitalisticamente... ele já sai com 

essa defasagem. E a experiência também nos mostra que o aluno da Licenciatura ele é 

mais desarnado para ser o professor. É como se a gente dissesse assim esse é... pode até 

não ser um bom professor por questões pessoais, mas se ele segue o roteiro do 

currículo, se ele se apropriou dessas competências que o currículo da Licenciatura ele 
apresenta como possibilidades eles saem um professor mais preparado; até pra atuar 

em outras áreas fora da escola, né? A gente vê isso nos concursos, a gente vê isso é... 

porque o que que um professor precisa ter? É essa competência de organizar, 

sistematizar. Então é nos concursos, é o plano de aula que não só a escola pede. É um 

planejamento de atividades, né? É de lidar com o ser humano, ele fica melhor nisso, o 

professor tem que ser bom nisso”.  

 

“Sim, na minha opinião ainda sim. Mas, agora, assim, não é uma coisa desvirtualizada 

da realidade ele precisa avançar mais, o formato que o currículo, aí vamos falar do 

currículo, não vamos falar dos professores. Como o currículo foi organizado existe essa 

diferença entre o licenciado. Aí a culpa não é do professor, nem do aluno, porque ele ta 

fazendo o papel dele. Se fosse um aluno licenciado eu agiria assim, mas como é um 
aluno do bacharelado eu vou dar ênfase a esses aspectos. Eu acho que fica a 

defasagem. Eu não poderia aceitar a sua provocação no sentido de dizer assim: não ele 

faz sem nenhum tipo de conhecimento humano social, agora defasagem, eu acho que 

fica inclusive clara. Mas é algo que está em processo de construção, andando a passo 

de tartaruga, mas que não é ignorado. Então a gente reconhece, enquanto professor que 

lida com esse aluno, enquanto currículo que precisa reestruturar-se, ofertar mais essas 

possibilidades de competências humanas e sociais. A diferença existe no perfil, é 

necessário porque veio,né? Existia uma Licenciatura plena e houve essa divisão, a 

divisão foi intencional do meu ponto de vista, a partir de uma necessidade, mas eu 

acredito que há essa diferença e essa diferença no final termina fazendo do bacharel e 

do licenciado, tendo as mesmas oportunidades, eu acho que fica essa defasagem do 
social, do humano, em termos do currículo e em termos do que é apresentado é claro 

que cada aluno ele pode ser um excelente professor independente de...”. 

 

“O bacharel eu acho que ele sai mais preparado técnico cientificamente, menos com 

essas competências sociais e humanas”. 

 

QUADRO 04: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais, 

culturais, étnicas e de 

gerações. 

  

Fez referência aos grupos especiais (cardiopatas, diabéticos e hipertensos) como 

diversidades sociais, por isso consideramos a questão silenciada. 

  

  

 

QUADRO 05: A TEMÁTICA ENVELHECIMENTO/IDOSO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

Envelhecimento/ Idoso, 

concepções, aproximações, 

distanciamentos e 

silenciamentos na formação 

do bacharel. 

“Sim, especificamente do Idoso. Eu acho que não acontece isso com todos os 

públicos, com todas as faixas etárias. Eu acho que no caso do Idoso é 

contemplado, mas por que é contemplado? Porque tem pessoas que estudaram o 

Idoso profundamente, que tem essa concepção de conseguir aproximar da 

proposta do currículo, que é conhecer o Idoso humano, não apenas o idoso como 

o aluno desvirtualizado dessas competências humanas e sociais”. 
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QUADRO 06: OS SABERES NECESSÁRIOS E OS SABERES QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DO 

BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

Os suportes teórico-

metodológicos para uma 

formação e atuação crítica, 

reflexiva e humanística do 

bacharel. 

“A Licenciatura tem um aporte maior nessa questão didática, metodológica, 

pedagógica. Não que o bacharel ele não tenha, mas tem menos carga horária, 

menos disciplinas que abordem, não é, que, e digamos assim, capacitem de uma 

forma, com um bloco de disciplinas para esse perfil”. 

 

“Bom, e aí é uma opinião pessoal e profissional, porque eu entendo, não só eu, 

mas vários colegas, várias concepções de educação que não, éh... Se eu vou ser 

professor não interessa o local em que eu esteja ensinando, se dentro da escola, se 

fora da escola, eu serei um professor, né? Seja com, e aí no caso do profissional 
de Educação Física, seja um professor da disciplina Educação Física, seja o 

professor na sala de musculação, seja o professor como técnico, ele vai ser... a 

relação entre aluno e professor vai existir sempre. E aí é o que eu digo; algumas 

concepções comungam dessas ideias, às vezes a própria Educação Física, e até o 

próprio currículo, mas ele deixa, ou ele desmente o que ele pensa. Ele precisa 

trabalhar com o humano, ele vai lidar com a questão humana, mas como ele vai 

ser o bacharel por que não investir também nesse lado pedagógico, didático? Eu 

acho que existe essa distinção, é algo carente. Eu não consigo, e aí quando eu 

digo ele sai perdendo é porque ele vai ser o professor em qualquer situação com 

menos capacidade, menos competência, ou melhor, menos capacitado pra lidar 

com essa questão...eu acho que cai”. 

 
“Algumas disciplinas como a pedagogia do esporte, algumas disciplinas mesmos, 

não disciplinas específicas para tratar essas questões, mas as disciplinas elas 

devem ser voltadas pra essas questões sim; humanas, didáticas, metodológicas, 

mas eu acredito que a grande diferença... pra você ter uma ideia, o licenciado ele 

tem disciplinas, duas disciplinas de 180 horas, cada uma que trata só dessas 

questões didáticas, metodológicas, pedagógicas, do conhecimento do indivíduo 

que é aquele que você vai trabalhar enquanto professor. Então ele aprende é, 

características, peculiaridades da escola, da adolescência, do indivíduo. Eu acho 

isso muito importante, porque se ele vai trabalhar fora, mesmo que seja com a 

disciplina de Educação Física, ele não ta ensinando? São características do ser 

humano e ele vai ensinar o se humano em qualquer situação. Também não pode 
ser muito bom prescreve atividade física pro idoso, pro adolescente, ou pra 

mulher, sei lá, de faixas etárias diferentes, mas ele precisa entender da pessoa. Do 

comportamento humano, das questões é, talvez, vou viajar um pouquinho, mas da 

personalidade, do comportamento social, e não só isoladamente ele ser bom em, é 

avaliação da performance humana e... na intensidade, no volume, fica a perde por 

isso”. 

 

“Essa defasagem, quando eles chegam lá fora, como essa ênfase não foi tão 

trabalhada aqui, não digo que passou despercebido, mas eu acho que eles buscam. 

Porque é uma tendência do mercado, digamos assim. É uma tendência do 

público. As relações estão cada vez mais humanizadas, a questão do contexto 

social, é da qualidade de vida. De conhecer o instrumento que você trabalha. E 
qual é o instrumento que você trabalha? O homem, o aluno; que tem diversas 

faixas etárias, que tem diversos problemas. Eu acho que é uma tendência. Na 

prática a gente observa isso, e ai, pessoalmente, eu também acredito que eles 

buscam. Eles buscam depois aprender questões humanas, digamos assim”. 

QUADRO PROFESSOR 04 

 
QUADRO 01: FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura e 

Bacharelado) equívoco ou necessidade? 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

Bacharelado x Licenciatura: 

indiferenciação curricular e 

 “Eu não atuo na Licenciatura, certo? Aqui eu vejo diferença entre os dois cursos. 

Na formação do aluno, no conhecimento do aluno eu vejo sim! [...] Não só no 

currículo real, mas nos comentários do professor dentro de sala de aula, nos 

exemplos, na leitura que é indicada. Realmente se você pegar, se você me colocar 
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fragmentação de saberes 

 

 

com e com outro eu sei identificar qual que é um e qual que é outro”. 

 

 “Bom às vezes a disciplina é comum e até o conteúdo é o mesmo, mas a 

abordagem é diferente, muito diferente”. 

 

QUADRO 02: PERFIL E COMPETÊNCIAS DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FORMADO 

PELA ESEF-PE (Escola Superior de Educação Física de Pernambuco) 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

Perfil da formação e 
Competências do bacharel 

“Saí técnico, bem técnico. Alguns poucos que buscam esse outro lado, embora 

que o pesquisador é um técnico. Só que é um técnico com uma outra atuação, mas 

os daqui saem técnicos, puramente técnicos”. 

 

 “O bacharel formado na ESEF, eu acho que ele ta muito politizado [...] Eu nunca 

vi alunos tão politizados, eu sei o que ta no regimento, eu quero participar da 
discussão, ele então...”. 

 

“O grande objetivo da instituição é formar o cara, o aluno, o profissional pra atuar 

na área, na intervenção mesmo, é muito bom isso. Agora, com o mestrado aqui, 

com os laboratórios, nós estamos criando uns fenômenos pra pesquisa. Nós temos 

alunos aqui no semestre que no terceiro período, da graduação... a maior mudança 

do mestrado aqui foi sentida na graduação. Então os alunos do Bacharelado, nós 

estamos formando, o nosso bacharel ele ta saindo altamente qualificado pra fazer 

pesquisa na área de Educação Física”. 

 

 “Bom o objetivo da graduação é formar ele pra atuação direta no campo. Isso eu 

acho que a gente faz aqui na ESEF muito bem. Fora isso, a gente tem um 
adicional deles estarem tendo uma bagagem metodológica e de conhecimento 

científico mesmo, de leitura de artigos, ele lêem muito bem isso.” 

 

QUADRO 03: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais 

 

 

 

Questões não tocadas 

 

 

 

QUADRO 04: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES DA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais, 

culturais, étnicas e de 

gerações. 

Questões não comentadas 

 

QUADRO 05: A TEMÁTICA ENVELHECIMENTO/IDOSO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Envelhecimento/ Idoso, 

concepções, aproximações, 

distanciamentos e 

silenciamentos na formação 

do bacharel. 

  

“Eles têm esse conteúdo dentro da disciplina, uma ou duas aulas voltadas pra 

isso, mas se você falar ah o idoso tem algo diferente? Ele não tem”. 

 

 

 

QUADRO 06: OS SABERES NECESSÁRIOS E OS SABERES QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DO 

BACHAREL 
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IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Os suportes teórico-

metodológicos para uma 

formação e atuação crítica, 

reflexiva e humanística do 

bacharel. 

  

 “Então exatamente o que eu dou pros meus alunos de X eu ou na disciplina Y. 

Então a minha abordagem é sempre essa, mais voltada pra pesquisa.” 

 

 

 

QUADRO PROFESSOR 05 
QUADRO 01: FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura e 

Bacharelado) equívoco ou necessidade? 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacharelado x Licenciatura: 

indiferenciação curricular e 

fragmentação de saberes 

“Eu acho que o currículo se empobreceu com essa divisão. Éh, perdemos carga 

horária”. 

 

“Por exemplo: acho que a área de fundamentação, a área dos fundamentos 

teóricos empobreceu muito, éh... além de perder carga horária, e essa perda de 

carga horária ela foi bem forte em cima das disciplinas de fundamentação, aí eu 

chamo as disciplinas de fundamentação a Sociologia, a Psicologia, todas essas 

que dão suporte à reflexão da Educação Física, nós perdemos isso. E assim, 

perdemos em cima de uma ideia que é boa, de disciplinas sínteses. Essas 

disciplinas sínteses pelo menos no caso das disciplinas de fundamentação elas 

empobreceram porque, vamos dizer assim, a gente tinha história da educação que 
eram trinta horas, fundamentos filosóficos da educação que era sessenta horas e 

fundamentos filosóficos das atividades corporais que era setenta horas. Setenta 

com sessenta com trinta, cento e cinquenta horas viraram 54 horas de 

fundamentos históricos, filosóficos da Educação e da Educação Física. Então é 

uma redução! Isso não é uma disciplina síntese, isso é um corte; eu acho que uma 

primeira perda foi isso. Uma segunda perda que eu acho é que essa separação ela 

fortalece, no meu ponto de vista uma segmentação que não devia haver. Uma 

segmentação que eu acho que um profissional, uma pessoa que tem uma 

formação básica em Educação Física, e eu acho que é o propósito de todo curso 

de graduação, deveria ser algo básico, que desse condição do sujeito se inserir em 

todos os campos, embora que pra ter um aprofundamento ele iria optar por um 
aprofundamento naquilo que ele gostasse mais, mas deveria ser básico. E aí nessa 

separação o que é que acontece: empobrece o curso de Licenciatura porque ele 

fica de certo modo privado de alguns conteúdos que são mais da inserção do 

bacharel no mercado de trabalho e se empobrece o bacharel. O Bacharelado 

porque se parte do pressuposto de que como não vai atuar no campo escolar não 

precisa em tese discutir algumas questões que eu acho que teriam que ser 

discutidas fortemente com eles também, porque eles são educadores também. São 

educadores físicos. Então eu acho que o nosso curso perdeu; a separação não 

favorece nenhum dos dois. E a terceira coisa que eu acho que cria entre esses 

profissionais uma briga, e um escalonamento, porque eles acham que o bacharel 

é mais do que o licenciado, e que é uma coisa idiota, não favorece ninguém”. 

 
 “E depois fica aquela coisa, aquela briga, que realmente é, e que fica bem claro 

nos jogos escolares, que eles fazem o campeonato interno, é uma disputa do 

pessoal da Licenciatura com o Bacharelado e é todo um...”. 

 

 “Essa divisão só veio fortalecer isso; essa visão segmentada de uma formação 

onde tudo ta caminhando pra interligar, pra interagir, pra digamos assim... pra 

vamos dizer assim, tornar essas fronteiras, diluir essas fronteiras de 

conhecimento, aqui é o contrário. O movimento de segmentar, de dividir, veio na 

contramão de um movimento que já existe no conhecimento de romper com essas 

barreiras. Então, eu do meu ponto de vista, eu acho que a gente ta aqui 

encalacrado, aqui só não, várias escolas que entraram nesse modelo, pra mim não 
veio melhorar em nada”. 

 

 “Veja só, eu só tenho a lamentar que o currículo aqui tenha optado por isso”. 



170 

 

 

QUADRO 02: PERFIL E COMPETÊNCIAS DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FORMADO 

PELA ESEF-PE (Escola Superior de Educação Física de Pernambuco) 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perfil da formação e 

Competências do bacharel 

“Mas você tem professores formados aqui, professores até com inserção no 

esporte, que já tem uma clareza maior; eu não sei onde ele adquiriu isso, não sei 

se é flexibilidade de cada um, mas a gente tem essa coisa. Mas o que predomina é 

essa visão mais técnica, mas tática, mais fechada ao quantitativo que não vê”. 

 

 “Olhe do que eu observo aqui, não tem nenhum estudo, mas do que eu observo 

em relação ao bacharel, com relação ao tipo de formação que eles têm eu creio 

que eles saem mais voltados pra um... se a gente for pensar do ponto de vista da 
pesquisa eles saem mais voltados pra pesquisa quantitativa, para aquela visão 

classificatória dos estudos da realidade... a maior para das monografias, se você 

for observar a maior parte dos estudos são nessa direção, éh... o próprio 

laboratório que enche de alunos é o laboratório de performance porque vai pra 

essa parte, além de ter as máquinas que seduzem, tem toda aquela coisa ali de 

técnica, de métrica, então eu acho que ele sai mais fortemente preparado pra isso, 

aqui. Essa visão que extrapola esses parâmetros ela é pouco contemplada aqui 

como eu falei, então eles saem até bem preparados nisso, dentro dessa visão, 

entendeu? Aqueles que vão pra os laboratórios, que trabalham, eles têm uma o 

experiência em pesquisas e tudo, mas dentro desse recorte quantitativo, dentro 

desse recorte que... agora, aquele aluno que se envolve pouco em núcleo de 

estudo e de pesquisa ele fia mais restrito na sua formação. É aquele aluno que fica 
só no seu cursinho, na sua aulinha, nas suas provas e pronto, ele sai aquele aluno 

mediano pra baixo. Agora o aluno que se envolve fortemente no DA, ou se 

envolve na associação atlética, ou se envolve em núcleo de pesquisa ele sai com 

outra bagagem; agora mesmo assim, mesmo esses, eles saem com um perfil muito 

dentro desses paradigmas classificatórios, quantitativos, tecnicista, biologicista 

que é o modelo de saúde que a gente tem aqui, é o modelo biomédico de saúde, 

não é?” 

 

QUADRO 03: A CONCEPÇÃO DE SER HUMANO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

O indivíduo como ser 
biológico 

 

 

“Olhe, o que eu observo nos alunos, o que eu observo em boa parte dos professores 

é ainda a dominância de uma concepção de corpo restrita a corpo biológico”. 

 
 “Porque o entendimento de corpo é isso que você vê, pega, então a concepção, que 

é concepção que é ainda dominante também na medicina né? Essa visão 

biologicista do corpo, não é?” 

 

 “[...], mas aqui na Educação Física a concepção de corpo é o corpo biológico, 

entendeu? Então o exercício, a qualidade de vida e a saúde ela ta muito mais presa 

a essa materialidade do corpo, mesmo que seja a saúde do ponto de vista do 

organismo, mas é assim: é uma saúde que é melhorada qualitativamente se você 

correr, andar, fizer exercício, comer bem... onde outros aspectos que podem 

melhorar a sua qualidade de vida entram muito pouco”. 

 

“A qualidade de vida daqui passa só pela comida, pelo exercício, não passa por 
outra coisa; por um pensamento construtivo, por um sentimento ameno, 

harmonioso”. 

 

 “Então nessa perspectiva eu acho que tem um problema de paradigma mesmo aqui 

dentro. Aqui não, eu acho que é dentro da área da Educação Física. A Educação 

Física ela precisa ampliar sua concepção de corpo pra poder atuar melhor, e fazer 

com que os profissionais na sua intervenção lá fora não fiquem presos somente 

naquilo que você pode fazer numa máquina pra você ter saúde. Precisa de muito 

mais do que isso pra você ser uma pessoa saudável. Aí é uma questão de 

paradigma, a Educação Física precisa se rever na sua concepção de corpo, não é? E 
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eu acho que a partir daí a própria forma de pensar as intervenções irão mudar. Por 

enquanto, ta muito preso no trabalho braçal, no trabalho pesado, harder, mas se 

você entende corpo como algo mais amplo...”. 

 

QUADRO 04: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais 

  “Agora, eu só sinto assim, o curso, eu acho que não tem ainda no curso, um 

lugar pra olhar de forma melhor essa coisa, embora que algumas coisas que a 

gente acha que foi até pioneiro. A gente eu acho que foi uma das primeiras 

escolas de Educação Física do Brasil que colocaram libras no seu currículo, que 

é uma coisa muito boa”. 

 

QUADRO 05: A TEMÁTICA ENVELHECIMENTO/IDOSO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Envelhecimento/ Idoso, 

concepções, aproximações, 
distanciamentos e 

silenciamentos na formação 

do bacharel. 

  

 
Não tocou 

 

 

QUADRO 06: OS SABERES NECESSÁRIOS E OS SABERES QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DO 

BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

Os suportes teórico-

metodológicos para uma 

formação e atuação crítica, 

reflexiva e humanística do 
bacharel. 

 “No que me concerne eu tento, no âmbito das disciplinas onde eu atuo fazer esse 

resgate, digamos assim, fazer com que eles entendam que toda relação 

interpessoal tem implícita uma relação pedagógica, que pode ser formal, 

institucional ou não. Mas é uma relação onde tem esse aspecto, e se o sujeito é 

profissional ele tem que assumir essa função pedagógica que ta implícita ao seu 

trabalho. E eu digo muito a eles; olha éh, se eu dou aula na mesma disciplina no 

Bacharelado e na Licenciatura, o fato dessa disciplina está aqui foi uma briga da 
gente, no sentido de que éh... o médico, o bacharel em Educação Física, o 

treinador, o rapaz que dá aula na academia, a pessoa que dá aula na academia, 

essas pessoas tem uma relação com o público e tem uma relação pedagógica 

implícita ao trabalho dele, então não dá pra você se isentar, querer se isentar da 

discussão acerca de educação, de valores humanos, de pedagogia só porque ta 

num curso de Bacharelado e não na Licenciatura, porque você ta interagindo. Aí 

eu dou exemplo de treinador, muitas vezes o treinador é tecnicamente, 

taticamente maravilhoso, mas do ponto de vista de formação humana, do ponto 

de vista de formação de grupo, de interação com o grupo, de dinâmica de grupo é 

zero”. 

 

 “Como é que ele vai ter um trato pedagógico como treinador de uma equipe se 
ele não discute essas questões, se ele não discute o que é essa relação, se ele não 

discute o que é educação, se ele não entende esses aspectos, se ele não tem 

determinados subsídios da psicologia pra lidar com aquelas pessoas? Aí eu falo 

isso pra eles. Agora, pra mim é muito ruim o curso ter tomado esse desenho que 

tomou e mais que isso, é muito ruim quando a gente sabe que a maioria dos 

professores desse curso, eles tiveram uma formação tecnicista e que vão 

reproduzir isso no curso; esteja ele no Bacharelado ou na Licenciatura”. 

 

 “Então o que eu tento fazer é trazer o exemplo, e a forma mais fácil que eu acho 

deles perceberem determinadas coisas é ilustrar o máximo que eu posso certas 

argumentações, na defesa dessa visão da Educação como sendo uma visão que ela 
é central em qualquer curso que lide com gente, não é? Qualquer curso que lida 

com pessoas a questão pedagógica tem que ser discutida porque essa relação é 

assim”. 

 

 “Então qualquer profissional que lide com pessoas não pode ignorar a psicologia, 

não pode ignorar a questão da discussão da prática pedagógica, a discussão da 
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relação pedagógica, a discussão desses aspectos todos, a questão desses 

fundamentos, a questão filosófica, a questão dos porquês do para quê, as questões 

centrais que têm que ser respondidas, não pode ignorar, não pode achar que isso é 

acessório ao curso”. 

 

 “Eu acho até que a médio prazo esse currículo, esse currículo precisa muito ser 

revisto. Não é nem só no que ta escrito, porque o que ta escrito tem coisas 

interessantes. É porque é difícil, viu. Aí eu digo que às vezes a mudança de um 

curso não passa pela mudança de um currículo enquanto uma proposta. Ele passa 

por uma mudança que acontece a médio e longo prazo com... ta entendendo? 

Porque o currículo muda, mas como você recebe esse currículo? Como é que 
você pratica a sua aula? Como é que você incorpora no seu dia-a-dia aqueles 

fundamentos que estão ali? Se você é avesso aquilo ali, você vai continuar 

fazendo o que você fazia, se você é mais aberto você vai se reciclar pra responder 

mais aquilo ali, mas se você tem aquela visão e acha que é daquele jeito você não 

vai se mexer muito pra mudar nada não. Então é nesse sentido que alguns alunos 

dizem que tal professor agora dá aula do mesmo jeito que dava quando...então ele 

vai continuar dando aula do mesmo jeito que ele dava antes, é isso que eu vejo”. 

 

 

QUADRO PROFESSOR 06 
QUADRO 01: FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura e 

Bacharelado) equívoco ou necessidade? 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

Bacharelado x Licenciatura: 

indiferenciação curricular e 

fragmentação de saberes. 

 

 “Eu acho que foi muito boa essa divisão. Eu acho que permitiu aprofundar mais, 

uma série de éh, uma série de conhecimentos que não era possível antigamente”. 

 

 “[...] eu vejo essa divisão como algo bom, e que permitiu aprofundar mais os 

conhecimentos dos bacharéis”. 

 

 “Na verdade o curso é o mesmo, Educação Física, então tem que ter algo em 

comum, porque senão seria um curso diferente. Eu acho que tem algumas 
convergências, mas tem algumas divergências também. Então eu diria assim: a 

divisão ela foi boa por permitir aprofundar mais o conhecimento”. 

 

 “A Licenciatura e o Bacharelado tem uma base, mas de fato, na atuação o 

conhecimento específico que o profissional tem que ter é bem diferente”. 

 

QUADRO 02: A CONCEPÇÃO DE SER HUMANO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

 

O indivíduo como ser 

biológico 

“Sim, eu acho que, eu diria que é bem biologicista. Claro que você tem que ter as 

habilidades pra saber lidar com as pessoas, então não é só a questão da pedagogia 

que falta, Precisava ter uma, por exemplo, precisava ter uma formação em, por 

exemplo, em recursos humanos. Precisava ter uma base de como conhecer as 

pessoas, conhecer lideranças, reconhecer as competências das pessoas, aprender a 

estimular, identificar líderes. Isso tudo é alo que o profissional precisa pra lidar, 
independente de ser no Bacharelado ou na Licenciatura. Então éh...existem uma 

série de fatores que ele precisa ter que não são biológicos porque vai diretamente 

relacionada com prática da atividade física. Mas se você colocar, qual é a área que 

o bacharel a área forte do bacharel, eu dizia que é a biológica, esse resto ele dá o 

suporte pra ele conseguir atuar”. 

 

QUADRO 03: PERFIL E COMPETÊNCIAS DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FORMADO 

PELA ESEF-PE (Escola Superior de Educação Física de Pernambuco) 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

Perfil da formação e 

Competências do bacharel 

“Então olha só, eu acho assim, que, eu vejo que a atuação do bacharel ele precisa 

ter um bom aporte biológico de conhecimento mesmo, então, as disciplinas 

básicas são a Fisiologia do Exercício, a biomecânica, éh... precisa ta muito 

solidificado né?”. 
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 “então eu vejo o bacharel muito focado nessas disciplinas biológicas, ele precisa 

ter esse suporte, mas, além disso, eu ressalto muito a questão da cultura de fundar 

e ler artigos científicos”. 

 

QUADRO 04: FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Aproximações e 

distanciamentos da 

formação do bacharel frente 

às diversidades sociais, 

culturais, étnicas e de 

gerações. 

 

 “Então, éh... aí você faz um pouquinho de tudo. E aí você aborda né, na 

disciplina eu abordo um pouquinho das bases e depois atuo na prescrição pra 

diferentes populações né? Mas com a carga horária que eu tenho eu só consigo 

abordar crianças, adultos e idosos”. 

  

 

QUADRO 05: A TEMÁTICA ENVELHECIMENTO/IDOSO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

Envelhecimento/ Idoso, 

concepções, aproximações, 

distanciamentos e 

silenciamentos na formação 

do bacharel. 

 Não comentado 

 

QUADRO 06: OS SABERES NECESSÁRIOS E OS SABERES QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DO 

BACHAREL 

IDEIA FORÇA EVENTOS DISCURSIVOS 

 

 

 

Os suportes teórico-

metodológicos para uma 
formação e atuação crítica, 

reflexiva e humanística do 

bacharel. 

 “Eu acho que o grande problema das disciplinas pedagógicas no Bacharelado é 

que os profissionais que atuam com disciplinas pedagógicas, éh... eles parecem 

que não atuam, na atuação do Bacharelado. Então eu diria assim; de que adianta 

você inserir uma disciplina pedagógica, se o profissional que vai ministrar essa 

disciplina ele tem uma visão muito escolar”. 
 

 “Eu acho que o que falta de fato é que os profissionais da pedagogia, éh...e,éh... 

contextualizarem mais na questão do Bacharelado, e não pegar um aluno que faz 

Bacharelado e fazer ele pagar uma disciplina na Licenciatura de Pedagogia. Eu 

acho que deveria ter disciplinas específicas de Pedagogia, mas, voltadas ao 

Bacharelado. E não fazer desse jeito”. 

 

 “Eu acho que a abordagem que você vai dar pra um bacharel, pedagógica, ela 

tem que ser diferente do que é do licenciado que vai atuar na área escolar. Éh, 

então você precisa aprender a lidar não só com crianças, mas com diferentes 

públicos, com diferentes contextos, com diferentes relações, não diferente como a 

relação de aluno professor que ocorre na escola. Então eu acho que essas 
competências o profissional que ministra essa disciplina precisa ter. Precisa 

vivenciar bem o que ocorre no Bacharelado pra poder dar suporte a isso”. 

 

 “Na verdade, o que acaba acontecendo é que ele forma, ele não tem essa base e 

ele acaba fazendo sem nenhum embasamento a parte pedagógica, de lidar com o 

aluno. Faz uma lacuna que ele acaba por aprender na prática. Eu acho que não 

custava ter uma formação mais voltada pro Bacharelado, mas eu vejo a formação 

atual com essa lacuna. Vejo que a gente ainda não ta preparado pra lidar com o 

bacharel como na Licenciatura. A Licenciatura é muito mais antiga muito mais 

fundamentada que o Bacharelado. Ainda precisa se adaptar a isso”. 

 




