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RESUMO 
 
 O presente ensaio tem por objetivo contribuir com informações a respeito da importância do 
trabalho de um bom profissional da área de Educação Física no ambiente escolar de 1ª a 4ª séries, 
onde freqüentemente, encontramos lecionando professores de sala de aula que muitas das vezes 
não tem conhecimentos específicos sobre Educação Física, e os benefícios que ela pode oferecer 
para essas crianças, por não conhecerem o assunto. Mas em meio a tanta discussão a criança 
continua sem aulas de Educação Física, por motivos diversos. O problema aqui relatado é quem 
estaria mais apto a ministrar as aulas de Educação Física, o profissional da área ou as professoras 
que estão lecionando em sala de aula? Foi realizado um ensaio empírico, de caráter descritivo, do 
ponto de vista da forma de abordagem do problema, ele se classifica como pesquisa qualitativa, uma 
vez que foi definida a análise interpretativa dos dados.  
 
Palavras-chave: profissional, regente e aulas. 

 
ABSTRACT 
 
         The present essay has as objective to contribute with information about the importance of the 
work of good professional of the physical education area in the school environment from 1º until 4º 
grades, where frequently, we meet teaching classroom teacher that many times don’t have specific 
knowledge about physical education and the benefits that it can offer to those children, because they 
don’t know the matter. But inside so much discussion the child continues without physical education 
classes for many reasons. The problem related here is who would be able to teach the physical 
education classes, the professional of the area or the teachers that are teaching in classroom? It was 
realized an empirical essay, of – descriptive character, from the point of view of the approach form of 
the problem, it is classified as qualifying research as that was defined the interpretative analyses of 
the data. 
 
Key-word – professional, regent and classes 
 
INTRODUÇÃO 

 
No contexto atual da Educação as aulas de Educação Física nas séries iniciais do ensino 

fundamental4 têm sido bastante discutidas, e conseqüentemente a inclusão de especialistas desta 
área vêm sendo o foco de grandes reflexões. No entanto, o mais importante e fundamental de toda 
essa problemática é o fato que a criança não seja privada das aulas de Educação Física. 

Nos termos dos PCN (2001:15) 
[...] o trabalho de Educação Física nas séries iniciais do ensino fundamental é 
importante, pois possibilita os alunos terem, desde cedo, a oportunidade de 
desenvolver habilidades corporais e de participar de atividades culturais, 
como jogos, esporte, lutas, ginásticas e danças, com a finalidade de lazer, 
expressão de sentimentos, afetos e emoções. 

 
  Além disso, sempre que indagamos sobre a importância das aulas Educação Física nas 
séries iniciais do ensino fundamental, todos os professores são unânimes em afirmá-la, usando as 
mais diversas justificativas. E quando se procura justificar sua inclusão efetiva no currículo os 
argumentos a seu favor são suficientemente sólidos para confirmar o fortalecendo suas opiniões. 

                                                 
1 Graduanda em Educação Física /  UNIABEU 
2 Graduando em Educação Física /  UNIABEU 
3 Mestre em Educação, licenciada em Educação Física, professora da UNIABEU.  
4 o estudo se refere a 1ªa 4ªsérie. 
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        Mas em meio a tanta discussão a criança continua sem aulas de Educação Física, por motivos 
diversos. O problema aqui relatado é quem estaria mais apto a ministrar as aulas de Educação 
Física, o profissional da área ou as professoras que estão lecionando em sala de aula? Em outros 
termos, por que as professoras que trabalham em sala de aula estão responsáveis pelas aulas de 
Educação Física? 

O presente ensaio tem por objetivo contribuir com informações a respeito da importância do 
trabalho de um bom profissional da área de Educação Física no ambiente escolar de 1ª a 4ª séries, 
onde freqüentemente, encontramos lecionando tal disciplina, professores de sala de aula5. O estudo 
descrito tem por objetivo específico reconhecer e valorizar a importância do professor de Educação 
Física nas escolas de 1º a 4º séries. 
 A fim de elucidar as idéias a que foram discutidas, o estudo se norteou através das seguintes 
questões:  

Buscamos identificar a importância das aulas de Educação Física nas escolas de 1ª a 4ª 
séries no em algumas escolas do Estado do Rio de Janeiro. E Investigamos os discursos dos 
profissionais de Educação Física e próprio professor de sala de aula, sobre o que eles pensam a 
respeito da seguinte temática: “a quem deve ser atribuída à função de lecionar a Educação Física 
escolar?”. 
 
 
Benefícios das Aulas de Educação Física nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
 

A Educação Física é uma disciplina que possibilita talvez mais do que as outras, espaços 
onde pode se dar início a mudanças significativas na maneira de implantar o processo de ensino 
aprendizagem deste aluno, tendo em vista as diversas situações em que os dados do cotidiano 
associados a cultura corporal podem ser utilizados com intuito de ensino aprendizagem e reflexão. 
 O estudo está fundamentado nas idéias de João Batista Freire (2002) quando ele discute a 
Pedagogia do movimento na escola de segunda infância, especificamente na sua reflexão sobre 
“Quem deve dar as aulas de Educação Física”. 

 Podendo ser contextualizado quando fazemos uma simples observação nas escolas do 
Estado e Município do Rio de Janeiro. E constatamos que uma professora não tem conhecimento 
teórico sobre a especificidade da Educação Física ou uma boa experiência prática, corre sério risco 
de atrapalhar muito mais que ajudar na construção do conhecimento do seu aluno. Daí a importância 
da presença e do trabalho do professor de Educação Física dentro da instituição escolar. 

A Educação Física escolar tem como característica específica o movimento, sendo este 
classificado como cultura corporal, podendo ser colocada numa situação diferenciada, em que é 
especialmente privilegiada dentro das atividades educacionais escolares, pois através dela os 
conteúdos podem ser aprendidos dissociados do ensino tradicional e vinculados ao prazer das 
atividades motoras, jogos e brincadeiras em geral. 

Nas palavras de Rodrigues (2005): 
Vejo, hoje, um principal objetivo nas aulas de Educação Física: que as 
crianças vivenciem o processo ocorrido durante o jogo e que participem, 
questionem, discutam, interfiram, mudem de regras se necessário, enfim, que 
participem com o corpo e a mente, para que todos possam tirar do jogo 
experiências motoras, sensoriais, matemáticas, históricas, geográficas, 
teatrais, artísticas e muito mais que o jogo possibilita. (p. 12) 

 
Os princípios da topologia nos mostram que o movimento é capaz de alterar profundamente 

os espaços escolares. Portanto é bom lembrar que as atividades de Educação Física são realizadas 
num ambiente muito diferente das demais disciplinas do currículo.  

Em relação ao papel pedagógico, a Educação Física deve atuar como qualquer outra 
disciplina da escola, e não desintegrada dela. Sem se tornar uma disciplina auxiliar de outras. As 
atividades da Educação Física poderão contribuir com as noções lógicas matemáticas que a criança 
usará nas atividades escolares e não escolares. Desta maneira, a Educação Física poderá oferecer 
atividades interdisciplinares. Como relata a professora Adriana de Castro Fonseca à revista Nova 
Escola (Março/1999).  

                                                 
5 O ensaio considera que muitas das vezes os professores da sala de aula não tem conhecimentos específicos sobre Educação Física, e os 
benefícios que ela pode oferecer para essas crianças, por não conhecerem o assunto. 
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Ao conversar com suas colegas, a professora Adriana percebeu que ela durante as aulas de 
Educação Física poderia auxiliar em um dos temas mais problemáticos do ensino de matemática. Por 
isso, ela criou a CORRIDA DAS CONTAS BÁSICAS, uma espécie de jogo de amarelinhas com 
números.  

 
O jogo é simples: a professora desenha uma trilha no chão e escreve 

em cada casa, uma multiplicação da tabuada “pode ser toda a tabuada 
misturada ou aquela em que os alunos têm mais dificuldades”, [...] 

Cada participante joga um dado gigante para saber quantas casas 
vais andar. Na casa onde cair, resolve a conta, e se acertar, permanece lá e 
aguarda a vez de jogar o dado novamente. Se errar, volta para onde estava 
antes. As contas são resolvidas mentalmente e a reposta é dada em voz alta, 
para que todos possam conferir.(FONSECA,1999: 39) 

 
A Educação Física tem em suas mãos o corpo que oferece um universo ilimitado de 

compreensões e significado. E o seu tratamento e toda sua multiplicidade de alternativas fazem dela 
uma disciplina privilegiada. O espaço onde ela é executada faz se pensar como construir uma nova 
sociedade e uma nova escola para que se possam atender as necessidades diferenciadas de cada 
aluno. 
 
 
MÉTODOS 

 
Foi realizado um ensaio empírico, de caráter descritivo, do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema. Este se classifica como pesquisa qualitativa, uma vez que foi definida a 
análise interpretativa dos dados. 

 Quanto aos objetivos, classifica-se como pesquisa do tipo exploratório, pois os estudos 
exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema 
(TRIVIÑOS, 1993:109). 

Os professores que compuseram a amostra6 integram um grupo de 16 respondentes sendo 
estes docentes da disciplina Educação Física e / ou regentes das séries iniciais do Ensino 
Fundamental, de escolas do Estado e Município do Rio de Janeiro, onde aceitaram sem resistências 
e dificuldades a responder o instrumento de coleta de dados, no caso, um questionário, preservando-
lhes o anonimato.  

Pressupondo-se que o sentido desta uma pesquisa, um estudo qualitativo não está na 
obtenção do maior número de informações iguais, e sim na consistência e variabilidade das 
respostas, portanto, não se buscará uma validade estatística do grupo amostral. 

Foi utilizado um questionário elaborado com questões abertas que exploraram as 
representações através da escrita, além do fato do questionário não expor os pesquisados sob a 
influência das opiniões e dos aspectos pessoais dos pesquisadores. 

A análise das respostas oferecidas às questões abertas foi realizada sob a perspectiva da 
análise de conteúdo, determinando-se as categorias. 

Entendemos por análise de conteúdo o conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 
muito vasto: as comunicações (BARDIN, 1977). 
 
 

DADOS OBTIDOS 
 
Foram pesquisados através de um questionário dezesseis docentes todas do sexo feminino 

com idades entre vinte e três e sessenta e um anos.  
O primeiro dado a ser pesquisado foi à existência do professor de Educação Física na escola, 

obtendo os seguintes resultados: 62,50% responderam que existe professor de Educação Física na 
escola e 37,50% disseram que não existe. 

                                                 
6 Randômica. 
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Com relação à maneira como as aulas de Educação Física são elaboradas, obtivemos as 
seguintes subcategorias e unidades de sentido7: 

 

 Subcategoria Unidade de sentido % 

 
Docente 

 Professor regente – 03 
 Especialistas em Educação Física – 02 
 Ausência das aulas de Educação Física - 04 

 
 

30 % 

 
 
 
 
Conteúdo 
 
 

 Recreação – 02 
 Desenvolvimento psicomotor – 02 
 Jogos – 01 
 Gincana – 01 
 Torneios – 01 
 Atividades específicas – 01 
 Atividades esportivas -  01 

 
 
 
 

30 % 

 
 
 
Planejamento 

 Livros – 02 
 Faixa etária – 04 
 Auxílio do professor de Educação Física – 01 
 Trabalho teórico – 01 
 Experiências dos alunos – 02 
 Não planejamento – 01 
 Dicas de outros professores - 01 

 
 
 

40 % 

Total  100 % 

Tabela 1: Elaboração das aulas de Educação Física 
 
 Quando questionados se estavam de acordo que as aulas de Educação Física fossem 
realizadas pelo professor de sala de aula, foi relatada a seguinte situação: 87,5% dos respondentes 
disseram que não e 12,5% sim, justificando da seguinte forma: 
 

Subcategoria Unidade de sentido % 

Falta de capacitação  Ausência do profissional  especializado – 15 83 % 

Técnica utilizada  Método – 03 17 % 

Total  100 % 

Tabela 2: Elaboração das aulas de Educação Física pelo professor regente 
 

Em relação à estrutura física onde as aulas de Educação Física são realizadas (quadra e / ou 
pátio coberto) e o material necessário para a realização da mesma, obtivemos os seguintes dados: 50 
% dos respondentes disseram ter espaço físico para trabalhar e 50 % disseram que não possuem 
espaço físico adequado para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

Subcategoria Unidade de sentido % 

Tipo de estrutura 

 Pátio sem cobertura – 01 
 Pátio com cobertura – 03 
 Quadra descoberta – 03  
 Pátio e quadra - 01 

12.5 % 
37.5 % 
37.5 % 
12.5 % 

Total  100 % 

Tabela 3: Estrutura física para o desenvolvimento das aulas de Ed. Física 
 
 
 
 
 

                                                 
7 De acordo com Bardin (1977) unidades de sentido são palavras, frases e expressões que tenham o mesmo significado da subcategoria pré-
estabelecida. 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2005 

Com relação aos materiais didáticos, oferecidos pela escola, para realização de tais das suas 
atividades, os dados foram os seguintes: 

 

Subcategoria Unidade de sentido % 

Material didático 
 Material reciclado pelo professor – 02 
 Bolas e cordas - 03 

40 % 
60% 

Total  100 % 

Tabela 4: Material didático oferecido pela escola 
 
Se não existe professor de Educação Física na sua escola, este trabalho lhe é imposto: 25% 

responderam que não é imposto e 75% sim. 
 

Subcategoria Unidade de sentido % 

 
 
Orientação para 
execução das aulas de 
Educação Física 

 Planejamento feito pelo professor de Educação Física 
junto a coordenação – 03 

 Planejamento feito pelo professor regente – 01 
 Na forma de recreação - 02 
 Atividade dirigida – 01 
 Auxílio do professor de Educação Física – 01 
 Sugestões da coordenação pedagógica – 03 
 Através de livros - 01 

 
25 % 

8.33 % 
16.66 % 
8.33 % 
8.33 % 
25 % 

8.33 % 

Total  100 % 

Tabela 5: Planejamento das aulas de Educação Física 
 
 As professoras regentes que ministram aula de Educação Física, sem formação adequada, 
relataram que sentem dificuldades 75 % e 25 % disseram não sentir dificuldades em ministrarem tal 
disciplina, mesmo sem qualificação. 
 Das respondentes que relataram dificuldades obtivemos as seguintes informações: 
 

Subcategoria Unidade de sentido % 

 
Dificuldades apresentadas pelas 
professoras regentes 

 Falta de qualificação – 06 
 Falta de materiais – 02  
 Número alto de alunos por sala – 01 
 Falta de espaço -01 

60 % 
20 % 
10 % 
10 % 

Total  100 % 

Tabela 6: Dificuldades dos professores regentes no desenvolvimento das aulas de Ed. Física 
 
 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÕES DOS DADOS 

 
Com base nos dados apresentados pelos professores regentes de 1º à 4º séries, podemos 

concluir que a ausência de professores para Educação Física nas instituições escolares, acontece 
devido a não obrigatoriedade da presença de profissionais especializados para lecionar a disciplina 
em escolas que são coordenadas por instituições políticas diferentes, para melhor entendermos este 
fato podemos contextualizá-lo: no município do Rio de Janeiro as aulas de Educação Física são 
ministradas por profissionais especializados, concursados pela prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro, o que infelizmente não acontece no Estado do Rio de Janeiro e nas outras cidades 
pesquisadas, onde as aulas de Educação Física são realizadas pelas professoras regentes. 
Embasados nos dados supracitados podemos afirmar que a existência ou não do professor de 
Educação Física nas escolas pesquisadas é diretamente um problema político. 

No entanto a não existência de um profissional especializado para ministrar as aulas de 
Educação não impede que as escolas deixem de colocarem a disciplina na sua grade curricular, a 
disciplina é simplesmente imposta, são planejadas e ministradas pela professora regente.  

As professoras regentes sendo obrigadas a planejarem e executarem as a aulas de 
Educação Física, apresentam uma maior preocupação com as atividades adequadas com a faixa 
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etária das crianças, buscando auxílio em livros, trabalhos teóricos é do professor de Educação Física 
que atendam outro segmento da escola.  

Outro aspecto levantado é a estrutura física onde as aulas são ministradas e a falta de 
qualificação das mesmas, além do número alto de alunos por sala e a falta de espaço físico, 
desmotivando que o professor use sua criatividade.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nos dados apresentados verificamos que a falta de contratação de profissionais da 
área é em alguns casos causadas pelas ininterruptas crises sociais, políticas e econômica. 

Quando se coloca, se a pessoa mais competente para cumprir a tarefa aqui discutida é o 
profissional de Educação Física e se deveria ser ele o indicado pelo poder público para realizar essa 
tarefa, percebemos que o problema é político. Que se justifica a acarretar uma mão de obra barata o 
governante, impossibilitando o profissional de Educação Física atuar no contexto escolar de 1ª a 4ª 
séries, justificando que a criança não se adaptaria com mais de um regente ou docente. Quando 
sabemos que o que impede esta colocação é o aumento da folha de pagamento de tais governantes. 

Contudo, chegamos à conclusão através do instrumento de coleta de dados que os regentes 
estão inseguros e despreparados para aplicar as aulas de Educação Física, tendo consciência que 
essa função deveria ser exercida por outro profissional com capacitações específicas, reconhecendo 
assim a contribuições da disciplina Educação Física na formal integral do cidadão.     
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