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Desafios 
 
 

Meu Deus, que maravilha contemplar a Natureza, 
Ver o revoar das garças até sumir no horizonte. 

Da janela, porta ou ponte, seu moço, veja quanta beleza. 
 

Povo por Deus agraciado. 
Quem olha de fora muitas vezes comenta: 

Que lugar esquisito! Até parece maldito. 
Ao olhar o enorme barranco, 

Ou o fenômeno das terras caídas, 
Não imagina que ali também tem vidas. 

 
Lagos, igarapés, igapós, 

Campos, mananciais que não acabam mais. 
Terra fértil, fartura de peixes, rebanhos bovino, caprino, ovino, suínos frutas de várias 

espécies; 
Preocupações, lamentos às vezes acontecem,  

Principalmente nas grandes cheias. 
Mas, quando chega o verão, voltam a pisar o chão 

Sofrimento, seu moço? Ah, isso fica pra trás. 
 

Sabe o que mais os anima? 
É que ali ainda se vive a verdadeira comunidade, 

Experiência da partilha, da solidariedade, 
Da cultura, do saber, religiosidade, da fé que os sustenta. 

Que pena que os poderes públicos esquecem 
Que é graças ao trabalho deste povo 

Que os centros urbanos se alimentam! 
 

Cedo da madrugada, lá se vai o produtor 
Em barcos, geleiros, bajaras, rabetas 

Transportando a produção. 
Melancia, jerimum, verduras, peixes, frutas, 

Enfrentando tempestades, ventos fortes, calmarias. 
Essa é a lida do dia a dia dos pais e mães de família; 

Verdadeiros guerreiros, valorosos cidadãos. 
 

De volta à comunidade, a vida continua. 
O bate papo gostoso sobre pesca ou agricultura, 

Torneio, baile dançante, família, saúde ou educação; 
Quem sabe, sob a forma de organização, 

Em Núcleo de Base, Sindicato ou Associação, 
A festa do padroeiro ou mesmo a religião. 

 
Para eles estação do ano se resume em apenas duas, 
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Inverno e verão. 
Mas qualquer que seja a estação vem com elas o desafio 

Plantar, pastorear, pescar, colher a produção, 
Alimentar famílias, comunidades, cidades e a nação. 

Enfrentar a estiagem ou a grande enchente 
Terras caídas que vão engolindo comunidades inteiras 
Levando as casa das beiras sem dó e sem compaixão 

Esse é o momento triste de aflição e desespero. 
 

Algumas destas terras têm uma vida mais longa. 
Outras, porém, em pouco tempo desaparecem 

Surgem em outros pontos do rio onde nascem e crescem 
Trazendo consigo alegria, certeza e esperança 
Que ali a vida avança e a família enfim alcança 

O sonho que em todos floresce. 
 

Tudo isso que mencionei, seu moço, 
Retrata as Terras de Várzea e a vida do povo varzeiro; 

Esses valentes, sábios e ousados guerreiros 
Que não se deixam abater com nada. 

Mas travam uma luta suada para vencer na vida, 
Superar os desafios, construir novas medidas, 

Preservando, respeitando a Natureza, 
Viver e contemplar toda essa beleza que o Criador os presenteou 

Fruto do Amor de DEUS por todos os Filhos seus. 
 

Entendeu a minha mensagem, ou melhor, o meu recado? 
Então valorize essas terras e o seu povo. 

Clame, grite aos quatro ventos, ajude-os a amenizar o sofrimento, 
Chegue perto, estenda a mão, 

Veja-os como pessoas humanas e os respeite como cidadãos 
Que igualzinho a você, 

Preocupam-se, protegem e alimentam esta nação, 
Que apesar do descaso dos poderes constituídos, 

Esse povo tantas e tantas vezes esquecido, excluído, 
Segue firme, fazendo história, alimentando a esperança, 

Desfraldando a bandeira da paz, cantarolando o amor, 
Transformando o nosso Brasil em uma grande Nação. 

 
 

Manoel Roberto Corrêa Santos 
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RESUMO 

 
 
 

SANTOS, Aline da Paixão Prezotto. No banzeiro do Amazonas: realidade e 
perspectivas das aulas de educação física nas escolas de várzea do município 
de Santarém-Pa. 2014. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, RN, 2014. 

 
A presente dissertação, intitulada “No banzeiro do Amazonas: realidade e 
perspectivas das aulas de educação física nas escolas de várzea do Município de 
Santarém-PA”, tem como objetivo geral apresentar e discutir os desafios e as 
dificuldades do professor sem qualificação profissional para ensinar Educação Física 
na região de várzea do município de Santarém, tendo-se como objetivos específicos: 
1) identificar os desafios que emergem do ambiente de várzea que se relacionam ao 
cotidiano docente e aos espaços físicos para as aulas de Educação Física; 2) realizar 
um levantamento das dificuldades do professor sem qualificação profissional para 
ensinar Educação Física, bem como do modelo de aula desenvolvido. Para o alcance 
dos objetivos enunciados, a presente pesquisa lançou mão da abordagem qualitativa 
com base na técnica do estudo de caso. A investigação foi desenvolvida em 
aproximadamente cinco meses na escola da comunidade São Ciríaco do 
Urucurituba, localizada às margens do rio Amazonas, no município de Santarém, e 
ocorreu em duas etapas: na primeira, foram realizados registros através de 
fotografias e anotações em diário de campo sobre o cotidiano e sobre as condições 
locais de realização das aulas; na outra etapa, realizada simultaneamente à primeira, 
buscou-se identificar as dificuldades associadas à pratica docente nas aulas de 
Educação Física da escola, através de observação das aulas, entrevista com a 
professora responsável e com dois grupos de alunos, além da análise de um plano 
de curso apresentado pela professora. Após o levantamento do contexto das aulas, 
modificamos a postura para observador participante. Nessa fase, proporcionamos 
uma capacitação em que foram desenvolvidos estudos de temas relevantes para a 
professora. Essa mudança de postura foi importante para a confirmação de 
informações já coletadas e o acréscimo de outras que foram registradas no diário de 
campo, além da inclusão de fotografias e filmagens. Os resultados da pesquisa 
desnudam os desafios que emergem do convívio cotidiano das pessoas com o rio, 
como os riscos de enfrentar um temporal ou fazer uma travessia; os aspectos de 
sazonalidade da cheia e vazante, pelo fato de a comunidade estar localizada numa 
região de várzea; bem como as dificuldades inerentes ao ambiente de várzea, como, 
o fenômeno das “terras crescidas” que ocorre durante a vazante do rio e que altera o 
espaço físico de realização das aulas. Além disso, verificou-se que a prática 
pedagógica da professora era bastante limitada pela falta de conhecimento dos 
conteúdos de Educação Física e das metodologias de ensino, o que ocasionava uma 
limitação na realização de suas aulas baseadas em dois modelos pedagógicos da 
área empregados por ela: os modelos “recreacionista” e o “esportivista”. Como 
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perspectiva de melhoria para esse quadro, foi apresentado, durante a capacitação, o 
modelo pedagógico descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais em consonância 
com a realidade dos espaços e materiais didáticos disponíveis. 

 
Palavras-chave: Educação Física. Formação do Professor. Prática Pedagógica. 
Várzea. 
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ABSTRACT 
 
 

SANTOS, Aline da Paixão Prezotto Santos. In banzeiro Amazon: reality and 
perspectives of physical education classes in schools floodplain of the municipality of 
Santarém-Pa. 2014. Dissertation. Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 
RN, 2014.  
 
 
This dissertation entitled "In banzeiro Amazon: challenges and opportunities for 
physical education classes in schools floodplain of the Municipality of Santarém- 
Pará" has the general objective to present and discuss the challenges and difficulties 
of the teacher without professional qualification to teach Physical Education in the  
floodeplain area of the city of Santarém, having specific objectives: 1) identify the 
challenges that emerge from the floodplain environment that relate to everyday 
teaching and physical spaces for Physical Education classes; 2) conduct a survey of 
the difficulties of the teacher without professional qualification to teach Physical 
Education, as well as the class model developed. To achieve the objectives stated 
above, the present study made use of a qualitative approach based on the technique 
of the case study. The research was developed in approximately five months at the 
school of São Ciríaco do Urucurituba community located on the banks of the Amazon 
River, in the region of Santarém and occurred in two stages: first, records were made 
through photographs and notes in the field journal about everyday life and on local 
conditions for implementing the lessons; at another stage, held simultaneously at first, 
we attempted to identify the difficulties associated with teaching practices in Physical 
Education classes in school, through observation of lessons, interview with the 
teacher responsible and with two groups of students, and analysis of a Course plan 
submitted by the teacher. After analyzing the context of lessons, we modified the 
posture to participant observer. In this phase, we provide a training studies in which 
relevant issues were developed for the teacher. This change of attitude was important 
for confirming information already collected and adding others that were recorded in 
the field diary, added photographs and filming. Search results lay bare the challenges 
that emerge from the everyday living of people with the river, as the risks of facing a 
storm or make a crossing; aspects of seasonality of flood and ebb, because the 
community is located in floodplain area; as well as the inherent difficulties of the 
floodplain environment, such as the phenomenon of "grown lands" that occurs during 
the ebb of the river and altering the physical space of the implementation of lessons. 
Furthermore, it was found that the teacher's practice was quite limited by lack of 
knowledge of the contents of Physical Education and teaching methodologies, which 
caused a limitation in conducting their classes based on two pedagogical models of 
the area, employed by her: the "roll the ball" and "sportsmanship". How prospect of 
improvement for this framework, the pedagogical model described in the National 
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Curriculum Standards in line with the reality of space and materials available was 
presented during the training. 
 
Keywords: Physical Education. Formation of Teacer. Teaching Practice. Floodplain. 
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Banzeiro ou maresia é o termo que mais aproxima as relações pessoais, 

acadêmicas, científico-metodológicas nesse estudo desde o momento inicial. O 

termo é muito popular na região onde ocorreu a pesquisa e se refere à 

formação de pequenas ondas formadas ao passar de uma embarcação ou pela 

perturbação das águas do rio pelo vento. Ao recorrermos ao dicionário, 

encontramos alguns significados que possuem sentido semelhante, como “diz-

se do mar que se agita vagarosamente, formando pequenas ondas” e “série de 

ondas formadas pela pororoca ou pela passagem de uma embarcação a vapor 

e que quebram violentamente na praia ou nas margens do rio” (AULETE 

DIGITAL, 2013, s/p). 

Tomando como referência o banzeiro no sentido popular, o presente 

trabalho tem uma proposição semelhante, uma vez que este é o primeiro 

trabalho a discutir sobre a realidade da Educação Física na várzea no 

município de Santarém-PA. Por ser um trabalho inédito nesse campo, 

esperamos que a partir dele se potencializem outros com o intuito de tratar 

dessa realidade. Então, como um passar de uma embarcação que logo agita 

as águas e forma um banzeiro, assim sejam as colaborações que aqui 

trazemos. Para melhor compreensão da escolha pelo tema de estudo, 

iniciaremos contextualizando a Educação Física no município de Santarém-Pa. 

O Curso de Educação Física em Santarém teve sua primeira turma no 

ano de 1998 na Universidade do Estado do Pará (UEPA), no qual ingressamos, 

posteriormente, no ano de 2004. Tempos depois, a Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA) teve sua primeira turma iniciada no ano de 2007. Com o curso 

em ambas as universidades, percebemos a ampliação do número de 

estudantes e profissionais atuando nas academias, espaços públicos, escolas 

e universidades. Com a demanda de profissional qualificado lançado no 

mercado de trabalho, a área foi ganhando espaço, construindo história e 

deixando sua parcela de contribuição à sociedade Santarena e região através 

da atuação dos professores de Educação Física.  

Muitos profissionais e estudantes oriundos dessas universidades 

passaram a ser contratados pela a Assessoria de Esporte e Lazer (AEL), 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SEMED), que foi 

criada na gestão municipal de 2005. É a partir da criação dessa assessoria que 
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se pôde observar uma grande demanda de estudantes e profissionais de 

Educação Física atuando nas escolas municipais e na execução de diversos 

projetos voltados para o esporte e o lazer, ações que favoreceram a 

implementação da área em Santarém. Acompanhamos esse fato desde o 

começo dessa gestão ao ver colegas de turma da graduação sendo 

contratados, assim como quando passamos a fazer parte do quadro de 

professores do município ainda como estudante. Durante os oito anos desse 

governo, de 2005 a 2012, assumimos outros cargos que permitiram aproximar 

o olhar da realidade que assumia a Educação Física, o que possibilitou 

também observar mais de perto avanços e questões que ainda não recebiam 

tanta atenção ou prioridade.  

Destacamos como avanço importante nas ações da AEL para a Educação 

Física Escolar as reuniões de formação continuada, que uniam os professores 

da zona urbana e rural1 nos primeiros anos da referida gestão, as quais 

ocorriam anualmente. Nos anos posteriores, elas passaram a se deter mais na 

lotação de professores, entrega do plano anual de trabalho e algumas palestras 

que eram mais direcionadas aos professores da zona urbana, o que as 

fragilizou, pois poderiam progredir em direção ao atendimento das 

necessidades reais dos professores, considerando as realidades urbanas e 

rurais. Outro aspecto importante foi a realização de acompanhamentos 

pedagógicos que foram iniciados com os professores da zona urbana, mas que 

não ocorriam com os que trabalhavam na zona rural. 

Percebemos então um contraste entre zona urbana e rural. Havia muito 

mais ações direcionadas ao trabalho dos professores de Educação Física da 

primeira região que da segunda, o que nos chamou a atenção e nos fez 

perceber que não existiam propostas de formação continuada para docentes 

na área da Educação Física que contemplassem as singularidades rurais. Ora, 

se sentimos o agitar das águas na zona urbana, o banzeiro ainda nem se 

formava na zona rural. 

Ao refletirmos sobre os contrastes que havia, percebemos que na zona 

urbana novos professores formados eram contratados, acompanhados e 

                                            
1
 A zona rural em Santarém é formada pela região de planalto e rios. Abordaremos melhor a 

região de rios no I capítulo, tratando de maneira mais detalhada a realidade da várzea. 
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incentivados, enquanto que na zona rural contratavam-se leigos ou professores 

com formações em outras áreas do conhecimento para atuar na Educação 

Física. Isso nos levou a pensar que os progressos chegavam com mais euforia 

na zona urbana que no meio rural e por isso sentimos a necessidade de fazer 

algo direcionado a esse meio. Essa inquietação nos levou a lembrar do meio 

rural, das vivências esporádicas, mas felizes, que tivemos desde a infância nas 

comunidades do planalto, da terra firme e da várzea do município; das 

pequenas aventuras de pôr os pés no barro mole, de tocar e sentir o gado, das 

brincadeiras e passeios nos botes, canoas, rabetas e das muitas viagens nas 

pequenas e grandes embarcações que navegam nos rios que banham 

Santarém. Essa história que nos foi escrita aflorou das entranhas e tão logo 

recordamos do povo que lá está, feliz ou não. Quem há de saber? Mas lá se 

encontra. Muitos comunitários sem a devida assistência governamental quanto 

ao atendimento básico de saúde, educação, moradia, locomoção, etc. Isso tudo 

nos levou a questionar: de que maneira poderíamos deixar contribuições para 

essas pessoas? 

A inquietação serviu de estímulo e interesse em realizar um trabalho 

direcionado para esse meio. Porém, como se trata de uma grande extensão 

territorial, com características próprias, foi necessário fazer escolhas e delimitar 

o estudo. Ao refletirmos sobre a educação no meio rural do município, 

pensamos nas especificidades das regiões de terra firme e várzea em suas 

dificuldades e características próprias. Dessas a que mais nos atraiu foi a 

região de várzea do município, por uma peculiaridade: a inundação de suas 

terras pelo rio Amazonas no período do inverno amazônico, fato que altera o 

dia a dia dos ribeirinhos, o cotidiano das escolas e os espaços para as aulas de 

Educação Física. 

Ao levantarmos informações na AR da SEMED, tomamos conhecimento 

de que o calendário escolar da várzea se diferencia das demais regiões e 

adapta-se ao regime de inundação do rio Amazonas. Ele inicia no mês de 

agosto, quando o nível do rio já está baixando, e encerra em abril do ano 

subsequente, período em que o fluxo de chuva já está intenso e o nível do rio 

aumenta paulatinamente. Essa peculiaridade, que chega a causar espanto, 
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gerou-nos curiosidade em conhecer a realidade da Educação Física nesse 

espaço tão singular. 

No ímpeto de conhecermos a realidade da Educação Física na várzea, 

buscamos as primeiras informações na SEMED, o que nos levou a conhecer o 

perfil dos professores que atuavam nas aulas de Educação Física. 

Constatamos que a formação acadêmica na área era escassa, pois dos 35 

(trinta e cinco) professores que trabalhavam em 27 (vinte e sete) escolas, 48% 

eram formados em outras áreas, 40% estavam cursando graduação em outras 

áreas, 9% eram professores sem formação acadêmica e apenas 3% eram 

formados em Educação Física. Esses dados revelam a insuficiência de 

profissionais em Educação Física para atender às escolas da várzea do 

município de Santarém. Esse déficit gerou mais inquietações e nos levou a 

pensar que muitos seriam os desafios enfrentados pelos professores para 

ensinar Educação Física, considerando que 97% não tinham formação na área. 

Nesse contexto, a questão central deste estudo se deteve em saber Quais os 

desafios e dificuldades enfrentados pelo professor leigo para atuar nas 

aulas de Educação Física na região de várzea do município de Santarém?  

Pensamos que a partir desta questão poderiam surgir respostas, 

reflexões, inferências, propostas e novas indagações que instigassem o debate 

sobre a Educação Física no município de Santarém. Nessa perspectiva, 

constituímos como objetivo geral apresentar e discutir os desafios e as 

dificuldades do professor sem qualificação profissional para ensinar Educação 

Física na região de várzea do município de Santarém-PA, e como objetivos 

específicos: 1) identificar os desafios que emergem do ambiente de várzea que 

se relacionam ao cotidiano docente e aos espaços físicos para as aulas de 

Educação Física; 2) realizar um levantamento das dificuldades do professor 

sem qualificação profissional para ensinar Educação Física, bem como do 

modelo de aula desenvolvido. 

No delineamento metodológico da pesquisa, lançamos mão da 

abordagem qualitativa, que tenta “compreender os fenômenos pela ótica do 

sujeito” (MALHEIROS, 2011, p. 31). Os procedimentos técnicos tiveram como 

base o estudo de caso e a pesquisa-ação. O estudo de caso “se concentra no 

estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de 



6 
 

casos análogos, por ele significativamente representativo” (SEVERINO, 2007, 

p. 121), constituindo-se em um estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, permitindo o seu conhecimento amplo e detalhado, com 

algumas limitações, tais como a falta de rigor metodológico, dificuldade de 

generalizações e demanda de tempo (GIL, 2008). A pesquisa-ação pode ser 

definida como pesquisa social com base empírica, em cuja concepção e 

realização há a necessidade de associar ação ou mesmo a resolução de um 

problema coletivo, na qual pesquisadores e participantes devem cooperar ou 

participar (THIOLLENT, 2011). Esse tipo de pesquisa tem como característica 

tanto a prática rotineira, quanto a pesquisa científica, de maneira que assim ela 

se processa num ciclo de investigação-ação: “Planejar uma melhora da prática, 

agir para implantar a melhora planejada, monitorar e descrever os efeitos da 

ação e avaliar os resultados da ação” (TRIPP, 2005, p. 446). Ao ser 

direcionada às práticas educacionais, ela tem a finalidade de melhorar a prática 

educativa (ESTEBAM, 2010). 

O caso desta investigação trata sobre a prática pedagógica de uma jovem 

professora, leiga, que foi contratada, inicialmente, para ministrar a disciplina de 

matemática na escola São Ciríaco, na região de várzea do Urucurituba, no 

município de Santarém-PA. Por falta de professores, ela passou a ministrar, 

também, a disciplina de Educação Física, fato que é comum em escolas da 

zona rural do município, em que os professores geralmente são reaproveitados 

para ministrar outras disciplinas que não têm o profissional qualificado. A 

pesquisa ocorreu no primeiro ano de experiência da professora com a 

docência, a qual relatou que durante sua formação no ensino básico, a 

disciplina de Educação Física era a que menos gostava, da mesma forma, 

afirmou que a várzea era um ambiente muito desafiador, pois no período de 

cheia os espaços para as aulas de Educação Física ficam limitados. 

Para chegar neste caso, consideramos o fato da região de várzea do 

município de Santarém possuir uma grande extensão territorial, o que gerou a 

necessidade de delimitar o campo de estudo. Assim, dos 97% de professores 

que não tinham qualificação para atuar nas aulas de Educação Física, 

intencionalmente escolhemos o grupo dos 9% sem nenhuma formação 

acadêmica, pois gostaríamos de saber quais os desafios e dificuldades 
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enfrentados pelo professor leigo para atuar nas aulas de Educação Física.  

Esse percentual equivalia a exatamente três (3) professores, dos quais um 

atuava na Escola São Miguel, na comunidade Mato Alto, outro exercia suas 

funções na Escola Nossa Senhora do Livramento, na comunidade Saracura, e 

o terceiro era a professora da Escola São Ciríaco, da comunidade do 

Urucurituba. Todos eles trabalhavam com turmas de EJA (Educação de Jovens 

e Adultos) e apenas os dois últimos com o ensino fundamental do 6° ao 9° ano. 

Dentre estes professores, selecionamos aqueles que atuavam no 3° e 4° ciclos 

do ensino fundamental, pois tínhamos experiência profissional com esse nível 

de ensino. Iniciamos a pesquisa com esses dois professores realizando uma 

visita em cada uma das escolas em que eles trabalhavam. 

Ao visitar a escola Nossa Senhora do Livramento, verificamos que o 

professor responsável pela Educação Física tinha uma experiência de dez 

anos com 1° e 2° ciclos do ensino fundamental, todavia era a primeira vez que 

atuava na Educação Física. Para trabalhar nessa escola ele precisou fixar 

residência na comunidade Saracura, localizada na região do Ituqui, às margens 

do rio Amazonas e aproximadamente a uma hora de bajara da cidade de 

Santarém. A escola tem sua estrutura em alvenaria, com seis salas de aula, 

uma secretaria, uma cozinha, um depósito, um banheiro de concreto, um 

banheiro de madeira e uma área coberta próxima à cozinha; dispõe de grupo 

gerador, além de painéis solares para a geração de energia elétrica.  Para as 

aulas de Educação Física, a escola possui uma área de chão batido, com duas 

traves e uma cesta de basquete improvisada a qual o professor evitava utilizar 

porque os demais professores reclamavam de barulho, por esse motivo ele 

utilizava com mais frequência o campo de futebol do clube da comunidade.  

No momento da realização desta pesquisa a escola estava com onze 

turmas, sendo seis pela manhã e cinco à tarde (incluindo uma turma de 3ª 

etapa da EJA). Dessas, o professor trabalhava com uma turma pela manhã em 

sala de aula, com as disciplinas do 1º ciclo do ensino fundamental e à tarde 

ministrava aulas de Educação Física para cinco turmas do 6° ao 9° ano, 

distribuídas de segunda a sexta nos dois últimos horários, mesmo turno das 

demais disciplinas. As turmas tinham em média 25 alunos, com exceção da 8ª 

série e da 3ª etapa da EJA que possuíam apenas oito (8) alunos cada. No total 
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havia 185 alunos matriculados; desses, os que moravam na comunidade 

chegavam à escola caminhando, os demais utilizavam barco ou lancha como 

transporte até a escola. O material didático disponível para o professor 

desenvolver as aulas de Educação Física com esses alunos era apenas uma 

bola de futsal, uma de handebol e uma de voleibol. 

Durante esse levantamento registramos duas dificuldades que os 

professores enfrentavam para trabalhar nessa escola, uma era o fato de a 

comunidade não dispor de uma casa para acolher os professores que não 

eram da comunidade local, por isso eles eram abrigados em casas de 

comunitários que se dispunham a recebê-los. Outra era a falta de barcos de 

“linha” para chegar à comunidade; os meios de transporte utilizados eram 

barcos de pequeno porte ou bajaras particulares dos próprios moradores. 

Assim, os professores e outras pessoas que precisavam de transporte tinham 

que pagar o frete dessas ou de outras embarcações particulares. 

Por ocasião da visita realizada na escola de São Ciríaco do Urucurituba, 

verificamos que a professora responsável pelas aulas de Educação Física era 

bem jovem, tinha apenas 19 anos e sua carreira na docência havia iniciado há 

cerca de três (3) meses, junto com calendário letivo de 2012/2013 da região de 

várzea. Inicialmente ela foi indicada pela SEMED para trabalhar com 

Matemática, porém ao chegar à escola foi convidada a assumir também a 

Educação Física, porque não existia professor para ministrar esta disciplina. 

Durante a visita, constatamos que ela havia iniciado um curso de licenciatura 

em Matemática, praticamente ao mesmo tempo em que havia começado a 

trabalhar na escola, fato que para nós não alterou o seu status em relação ao 

levantamento do perfil de formação dos professores que atuavam na Educação 

Física na região de várzea, que ocorreu anteriormente a esta fase da pesquisa. 

A escola São Ciríaco fica localizada na comunidade de São Ciríaco na 

região do Urucurituba, às margens do rio Amazonas, a aproximadamente uma 

hora de barco da cidade de Santarém. Possui estrutura em madeira, tem uma 

secretaria, uma sala de diretoria, uma cozinha, dois banheiros e cinco salas de 

aula. Para as aulas de Educação Física eram disponibilizados um barracão 

coberto atrás da escola, destinado às aulas do ensino médio da rede estadual 

de ensino; uma área grande em frente à escola com traves de futebol, porém 
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não estava sendo utilizada porque o terreno estava bastante desnivelado por 

causa das “terras crescidas”; além disso, havia ainda um campo de futebol 

cedido por um clube da comunidade. O material didático disponível para 

desenvolver as aulas de Educação Física era composto por duas bolas de 

voleibol, uma bola de futebol, uma de handebol, uma de basquetebol, oito 

bambolês, duas cordas, um jogo de dama, um de dominó, um de baralho, um 

jogo de memória, um apito, cartões para arbitragem e uma rede de voleibol.  

A escola tinha cento e quarenta e três (143) alunos matriculados, oriundos 

das comunidades de São Ciríaco, Fátima e Campos da região do Urucurituba. 

No tempo das terras crescidas os alunos de Campos caminham cerca de uma 

hora para chegar à escola, e no tempo das águas utilizam bajaras. Os que 

moravam em Fátima, por sua vez, tinham um barco fretado pela prefeitura de 

Santarém para transportá-los, entretanto, para as aulas de Educação Física, 

que ocorriam no horário oposto às outras disciplinas, eles usavam bajara da 

própria família. Havia cinco turmas pela manhã da Educação Infantil ao 5° ano 

do Fundamental, quatro do 6° ao 9° ano à tarde, e uma de 4ª etapa da EJA à 

noite. As do 6° ao 9° ano tinham em média vinte e cinco alunos cada, com 

exceção da turma de 8° ano, que era composta por sete (7) alunos. Para as 

turmas do 6° ao 9° ano a Educação Física ocorria em horário oposto ao das 

demais disciplinas, em dois tempos de aula consecutivos. Nas quartas feiras, 

as turmas de 6° e 7° ano formavam uma turma e, nas quintas feiras, as turmas 

do 8° e 9° ano formavam outra. As aulas de Educação Física da 4ª etapa 

ocorriam durante o turno noturno, mas não possuíam horário definido; a 

professora utilizava o horário da Matemática para passar alguns trabalhos 

teóricos para gerar notas de avaliação e a aula prática tinha sido designada 

para ocorrer somente durante os jogos da escola. 

Ao visitar as escolas, constatamos a inviabilidade de realizar o estudo em 

ambas, devido à distância e à falta de transporte entre elas. Então surgiu a 

necessidade de estabelecer novos critérios para a seleção do professor. 

Considerando as realidades das escolas, optamos por selecionar a professora 

da escola São Ciríaco, por termos tido de forma mais expressiva receptividade, 

interesse e apoio ao nosso trabalho por parte dos membros da escola em 

comparação com os da escola Nossa Senhora de Fátima. Como esta pesquisa 
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tem caráter sócio-educativo, essa expressividade foi muito importante para a 

seleção dessa professora, porque dava indicativos de que teríamos 

colaboração durante a investigação. Além de tudo, a professora expôs que 

tinha dificuldades em trabalhar a Educação Física pela falta de formação 

acadêmica, por ser seu primeiro ano de trabalho com a docência e pela própria 

realidade do regime de inundação da várzea. Levamos em consideração 

também que havia uma casa para acolher funcionários da escola, construída 

pelos próprios comunitários, que nos foi disponibilizada pela diretora. Outra 

questão considerada foi a regularidade de barcos de linha entre Santarém e a 

comunidade. Todos esses aspectos em conjunto favoreceram a escolha da 

professora da escola e comunidade São Ciríaco. 

A investigação na escola escolhida iniciou no dia 28 de novembro de 

2012 e encerrou no dia 17 de abril de 2013, totalizando aproximadamente 5 

(cinco) meses de pesquisa, período em que fizemos viagens semanais, com a 

necessidade de permanecer de 2 (dois) ou 3 (três) dias na comunidade São 

Ciríaco para observar as aulas. Esta atividade foi desenvolvida em duas 

etapas: na primeira, foram realizados registros através de fotografias e 

anotações em diário de campo sobre o cotidiano e sobre as condições locais 

de realização das aulas; na outra etapa, realizada simultaneamente à primeira, 

buscou-se identificar as dificuldades associadas à prática docente nas aulas de 

Educação Física da escola, através de observação das aulas de 01 a 15 

ministradas pela professora; além disso, realizamos entrevista com ela e com 

dois grupos de alunos, e ainda fizemos a análise de um plano de curso 

apresentado pela professora após três meses de pesquisa. Após o 

levantamento do contexto das aulas, modificamos a postura para observador 

participante, nas aulas de 16 a 22. Nessa fase, proporcionamos uma 

capacitação em que foram desenvolvidos estudos de temas relevantes para a 

professora.  A maior parte desses temas se deteve em conteúdos da Educação 

Física, através dos quais proporcionamos momentos para estudo, 

planejamento e execução nas aulas. Essa mudança de postura foi importante 

para a confirmação de informações já coletadas e o acréscimo de outras que 

foram registradas no diário de campo, acrescentadas de fotografias e 

filmagens. 
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As informações coletadas nas duas etapas da pesquisa foram analisadas 

sob a luz dos referenciais bibliográficos e apresentadas nos dois capítulos 

desta dissertação. No I Capítulo, intitulado “Nas águas do Amazonas”, 

abordamos a realidade da várzea que os docentes enfrentam, com base na 

teoria de Michel de Certeau (1998). Essa teoria parte da reflexão da relação de 

forças existentes entre fraco e forte, expressadas em diversas situações do 

cotidiano. O autor denomina “artes de fazer”, “astúcias”, “arte de dar golpes” a 

subversão do fraco ao forte, que são anunciadas nas maneiras de fazer 

cotidianas do varzeiro. Nessa perspectiva, apresentamos as astúcias do 

varzeiro que revelam a realidade da várzea e, consequentemente, dos 

professores. Nele contextualizamos os principais problemas emergentes desse 

ambiente que afetam a escola, limitam a prática docente em todas as áreas do 

conhecimento e os espaços disponíveis para aulas de Educação Física. 

No II Capítulo, que chamamos “Em terras de várzea: a atuação do 

professor leigo”, descrevemos as dificuldades da prática pedagógica do 

professor leigo em ministrar as aulas de Educação Física, com base no 

pensamento de Tardif (2012), Paulo Freire (2005 e 2011), Darido e Rangel 

(2011) e Libâneo (2013).  Ao analisá-las verificamos que a limitação no saber 

da professora investigada é gerada pela falta dos saberes da formação inicial e 

experiencial, o que leva à reprodução de modelos pedagógicos acríticos da 

Educação Física. Com base nesse diagnóstico, realizamos uma capacitação, 

fundamentada nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

que é apresentada de maneira sucinta neste capítulo, que instiga o debate e 

reflexões sobre a realidade investigada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

NAS ÁGUAS DO AMAZONAS 
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 A várzea é considerada uma área diferenciada das demais no Município 

de Santarém, pois é um ecossistema localizado em áreas inundáveis da bacia 

Amazônica (GAMA et al., 2003), que durante o ano inteiro vive o “tempo das 

terras e o tempo das águas” (CANTO, 2007). Esta característica a difere das 

demais áreas da região de rios do Município porque em um período 

determinado do ano ela está submersa e em outro não, enquanto que as 

demais, apesar de serem atingidas com a cheia dos rios, são constituídas de 

terra-firme e estão acima do nível máximo dos rios. 

Os moradores das áreas de várzea lidam em comum com a cheia dos 

rios, com a navegação e com a própria natureza, entretanto é somente o 

homem da várzea quem habita e se adapta a uma área que fica inundada 

durante alguns meses do ano. Para diferenciar os tipos de habitantes que 

existem nessa região, utilizaremos nomenclaturas específicas para distingui-los 

dos demais. Neste sentido, Otávio do Canto (2007) denomina o ribeirinho como 

o indivíduo que mora isolado, distante dos núcleos de povoamento ou em vilas 

nas margens dos rios, quer seja na várzea ou terra-firme, podendo ser 

chamado de terrafirmeiro. Nesse conceito o autor considera como ribeirinho o 

morador da várzea e o da terra-firme, que são áreas às margens apenas do rio 

Amazonas. Com base nesse conceito iremos considerar também como 

ribeirinhos aqueles que têm origem e de fato habitam as margens dos Rios 

Amazonas, Tapajós e Arapiuns. Entretanto, o mesmo autor difere aquele que é 

da várzea, ele denomina como varzeiro o indivíduo que necessariamente vive 

às margens inundáveis dos rios, chamadas várzea ou várgeas. Para ele, essa 

diferença se resume à ideia de que todo varzeiro e terrafirmeiro é ribeirinho, 

todavia nem todo ribeirinho é varzeiro. A partir de nossas observações durante 

a pesquisa, constatamos que pessoas que são de outras comunidades da 

região de rios ou da cidade passam a morar ou frequentar essa região 

ribeirinha por causa da profissão, como, por exemplo, profissionais da 

educação, da saúde. Elas serão denominadas por nós de profissionais da 

várzea, quer tenham formação ou não para a atuação na área de trabalho. 

Feitos esses primeiros esclarecimentos, iniciamos o presente capítulo que 

tem seu ponto de partida no cais do município de Santarém. Este é um lugar 

comum aos moradores e trabalhadores da região de rio, ou seja, é um ponto de 
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encontro dos ribeirinhos. Nele atracam e desatracam embarcações diariamente 

que chegam das diversas comunidades da região dos rios Arapiuns, Tapajós e 

Amazonas e retornam a elas. Deste ponto, debruçamo-nos nas linhas 

seguintes a descrever e discutir os principais desafios e dificuldades 

enfrentados no cotidiano dos moradores da várzea observados durante a 

pesquisa, que vão dos desafios de ordem natural, passam por direitos básicos 

de cidadãos brasileiros até chegar à realidade da escola. Assim, refazemos na 

escrita o mesmo trajeto que fizemos durante os meses de investigação. Nesse 

intuito, abordamos, de maneira geral, a localização geográfica do Município, 

dimensionando a região de rios e comparando as realidades de maneira a 

destacar as características que realçam as peculiaridades da várzea e do 

próprio varzeiro até chegar ao nosso destino, a escola São Ciríaco da 

comunidade São Ciríaco da região do Urucurituba. Da escola e comunidade 

trazemos situações do cotidiano que retratam os desafios e dificuldades de 

morar, trabalhar, estudar e, principalmente, de se adaptar às características 

próprias da várzea. 

 

 

1.1- Do cais: o nosso ponto de partida 

 

 

O município de Santarém-PA onde ocorre a pesquisa é chamado pelos 

santarenos de “Pérola do Tapajós”, sua população é de 294.580 habitantes, 

cerca de 196 mil moram na zona urbana e aproximadamente 98 mil moram na 

zona rural (IBGE, 2013). É o segundo município mais importante do Estado do 

Pará e está localizado na mesorregião do Baixo Amazonas. No mapa 01, logo 

a seguir, o limite do Município está indicado pelas linhas pontilhadas, 

sombreadas em tom rosa; em tom azul estão os rios, dentre os principais 

destacam-se Arapiuns, Tapajós e Amazonas.  

Dentre os rios, o Tapajós e o Amazonas formam um dos mais belos 

cartões postais do município, o “encontro das águas”, bem em frente à cidade, 

que pode ser observado na fotografia 01. Na parte superior dela está a cidade 
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delimitada pelo cais, no centro o rio Tapajós de cor azul e na parte inferior o rio 

Amazonas de cor marrom. 

 

 

Mapa 01: Localização do Município de Santarém-PA. Fonte: https://maps.google.com.br (2013) 

 

 

 

Fotografia 01: Encontro dos Rios Amazonas e Tapajós. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos 

(2012) 
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A fotografia mostra que o cais se estende na porção limítrofe entre a 

cidade e o rio Tapajós, nele atracam e desatracam diariamente navios 

turísticos e de transporte de carga de origem nacional e internacional, navios 

interestaduais e intermunicipais, barcos intermunicipais e embarcações 

(barcos, canoas e bajaras) das comunidades do rio Arapiuns, Tapajós e 

Amazonas2. Como o cais é o ponto principal de onde partem as embarcações 

em Santarém, dele também partimos rumo à escola São Ciríaco da 

comunidade São Ciríaco do Urucurituba. 

Para iniciar o desafio de falar sobre a realidade da várzea buscamos uma 

teoria que subsidiasse o anúncio sobre o cotidiano singular da várzea 

vivenciada pelos varzeiros, que os profissionais que optam em trabalhar nessa 

região da várzea precisam aprender e se adaptar para trabalhar. Trata-se da 

teoria de Michel de Certeau (1998) aplicada ao cotidiano que fundamenta o 

pensamento da realidade peculiar da várzea daquele que a habita, um sujeito 

dotado de astúcias, de artes de fazer.  

Astúcias, em Michel de Certeau (1998), compõem uma rede de 

antidisciplina dos consumidores, ou seja, artes de fazer. Nessa perspectiva, o 

autor considera que os sujeitos não são passivos a ponto de serem apenas 

receptores das produções, mas dotados de liberdade (mesmo que limitada) 

para serem autores de suas próprias ações, o que significa dizer que os 

indivíduos são autores e também veículos dos modos de operação ou 

esquemas de ação. Para uma melhor compreensão desse conceito, tomemos 

uma situação retirada da obra do autor em que fala sobre a relação de 

indígenas e colonizadores. 

 

Há bastante tempo que se tem estudado que equívoco rachava, por 
dentro, o “sucesso” dos colonizadores espanhóis entre as etnias 
indígenas: submetidos e mesmo consentindo na dominação, muitas 
vezes esses indígenas faziam das ações rituais, representações ou 
leis que lhes eram impostas outra coisa que não aquela que o 
conquistador julgava obter por elas. Os indígenas as subvertiam, não 
rejeitando-as diretamente ou modificando-as, mas pela sua maneira 
de usá-las para fins e em função de referências estranhas ao sistema 
do qual não podiam fazer” (CERTEAU, 1998, p.39, grifo nosso) 

 

                                            
2
  Rio Amazonas – possui áreas de terras diferenciadas, denominadas de terra firme e várzea.  
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Na situação apresentada pelo autor, os indígenas subvertem-se às 

imposições da ordem dominante, eles agem fingidamente demonstrando total 

obediência e passividade ao dominador. Entretanto está nos usos dessa 

“obediência” a diferença, pois os sentidos e significados que atribuirão serão 

diferentes daqueles das situações impostas pelo dominador, ou seja, é 

exatamente nos procedimentos de consumo que, até certo ponto, farão os usos 

determinados pelo dominador, burlando assim o poder, sem necessariamente 

deixar de submeter-se a ele. 

Essa subversão se traduz em outra situação trazida pelo autor, como os 

usos e consumos que os consumidores fazem de diversos produtos fornecidos 

pelo mercado que geralmente são feitos para certa finalidade. Todavia, quem 

determinará como será o seu consumo são os próprios consumidores, serão 

eles que atribuirão suas significações. Para o autor, essa subversão também 

ocorre nas diversas práticas cotidianas ao ler, falar, caminhar, cozinhar etc., 

que também se estendem às práticas cotidianas dos ribeirinhos e varzeiros, 

como os modos de navegação, as situações impostas pela natureza, na pesca, 

etc.  

Desta forma, sempre que houver uma determinada “regra”, um poder 

dominante que determine as ações dos sujeitos em qualquer estrutura social, 

ela será subvertida, pois, os “[...] procedimentos populares (também 

„minúsculos‟ e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não se 

conformam com ela a não ser para alterá-los” (CERTEAU, 1998, p. 41, grifo do 

autor).  

São nos oportunos microespaços que surgem no jogo entre o mais forte e 

o mais fraco que os modos de proceder irão revelar a criatividade cotidiana do 

mais fraco. A essa formalidade da prática Michel de Certeau (1998) vai 

denominar „”artes de fazer”, ou seja, consumos combinatórios e utilitários, uma 

maneira de pensar investida numa maneira de agir, que tornam indissociáveis 

a arte de combinar e a arte de utilizar. Nesse jogo, o autor faz uma 

diferenciação entre as ações do “dominador” e “dominado” e as chama, 

respectivamente, estratégia e tática. 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de 
forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito 
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de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma 
instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um lugar 
suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde 
se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou 
ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em 
torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa, etc.) (CERTEAU, 
1998, p. 99, grifo do autor). 

 

A tática pode ser definida como: 

 

[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 
[...] A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar 
com o terreno que lhe é permitido tal como o organiza a lei de uma 
força estranha. (...) a tática é movimento „dentro do campo de visão 
do inimigo‟, como dizia von Bullow, e no espaço por ele controlado. 
[...] Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as 
„ocasiões‟ e delas depende e prever saídas. O que ela ganha não 
conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas 
numa docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as 
possibilidades oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante, 
as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do 
poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar 
onde ninguém espera. É astúcia (CERTEAU, 1998, p. 100-101, grifo 
do autor). 

 

Assim, estratégias são atos do poder instaurado pelo mais forte e táticas 

as do mais fraco, esta última chamada por Certeau (1998) de astúcias, ou seja, 

a arte do fraco. No cenário dos rios essa arte do mais fraco se torna 

proeminente em diversas ocasiões relacionadas ao tempo das águas e no 

tempo das terras3, que se definem nos seguintes períodos: período de aumento 

ou subida das águas, correspondente aos meses de “[...] novembro a maio, 

esta fase coincide com o período chuvoso e alcança limite máximo geralmente 

nos meses de abril e maio” (CANTO, 2007, p. 41), e a diminuição geralmente 

de “[...] maio a junho e coincide com a descida das águas, atingindo seu limite 

nos meses de setembro a novembro quando também diminuem as chuvas [...]” 

(CANTO, 2007, p. 41).  

Em nossa percepção, os desafios dos ribeirinhos, de maneira especial do 

varzeiro, iniciam e diferenciam-se nesses períodos, pois cada região de rios 

apresenta características que as diferem uma das outras. Assim, para melhor 

explicar as singularidades da várzea, o tempo das águas e das terras, o estudo 

será a partir de especificidades de duas regiões, a região do rio Tapajós e a de 

                                            
3
  Tempo das águas e tempo das terras – expressão utilizada por Canto (2007). 
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terra-firme do rio Amazonas, que, a partir de questões em comum ou 

comparações, dimensionarão os desafios da várzea. Serão também 

apresentadas situações enfrentadas por todos os ribeirinhos. 

A primeira situação cotidiana compartilhada entre ribeirinhos são os 

desafios, em geral, de embarcar e desembarcar no cais de Santarém. A 

ausência de terminal fluvial adequado, inclusive para os passageiros que se 

deslocam para outros municípios ou outros estados, gera transtornos e 

principalmente desconfortos. 

É possível verificar na fotografia 02 que no tempo das águas as 

embarcações alcançam o cais e nele ficam “atracados”, facilitando aos 

passageiros embarcar e desembarcar com os pertences pessoais (bagagens, 

despesas do mês, etc) nas escadas que são colocadas de improviso. O 

problema nesse período é quando não há espaço para atracar a embarcação 

no cais. A alternativa utilizada geralmente é encostá-la na parte traseira de 

outro barco ou pelo menos na lateral para que os passageiros desembarquem. 

A partir da imagem não é difícil imaginar que o desafio é “escalar”, “pendurar-

se” carregando bolsas de viagem, sacolas, etc. para chegar até outro barco e 

finalmente no cais. Para os mais idosos, deficientes ou pessoas com problema 

de saúde a situação se agrava. 

 

 

Fotografia 02: Embarcações atracadas no cais. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2012) 
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Na fotografia 03, logo a seguir, verifica-se que no tempo das terras as 

embarcações não alcançam o cais porque o nível do rio diminui e surge a 

extensão de praia que fica submersa no tempo das águas, que até o término 

do verão estará totalmente à mostra, deixando os barcos distante do cais. 

Nesse tempo, então, torna-se necessário que os viajantes desloquem-se 

carregando seus pertences. 

 

 

Fotografia 03: Embarcações atracadas na praia. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2012) 

 

Em nosso olhar, os dois casos apresentam-se como um desafio para os 

passageiros e descaso do poder público que a população aprendeu a conviver 

a ponto de não cobrar providências. Uma vez não reivindicadas as melhorias, o 

poder público também não demonstra interesse em dar à população, e de 

modo especial aos ribeirinhos, um terminal fluvial com condição mais digna e 

adequada para embarcar.  

Desses primeiros desafios, que se iniciam no cais, outros irão surgir ao 

dar a partida no motor. Rio a dentro, o “cotidiano se inventa com mil maneiras 

de caça não autorizada.” (CERTEAU, 1998, p. 38). Ribeirinhos, os 

consumidores dessa produção desassistida do poder público, não se paralisam 

e muito menos se tornam passivos aos desafios que surgem. Pelo contrário, 

uma vez sujeitos e autores de veículos e os modos de operação ou esquemas 
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da ação, eles inventam e reinventam as maneiras de superar ou mesmo 

conviver com os fatos. 

Essa astúcia é demonstrada desde essas primeiras situações que iniciam 

no cais e se estendem às alternativas que eles vão encontrando para suprir as 

carências que cercam o seu habitat natural, como, por exemplo, na ausência 

de mercados para o consumo de produtos derivados da pesca, pecuária, 

agricultura e indústrias em suas comunidades, eles vão à cidade em busca 

deles nas diversas lojas e supermercados ao longo da avenida Tapajós. Por 

isso o grande fluxo de ribeirinhos no cais, uma muvuca, um entra e sai, um 

sobe e desce frenético de pessoas. 

Esse fluxo ocorre também por outros motivos, tais como a busca de 

atendimento à saúde, visita aos parentes, venda dos produtos cultivados nas 

comunidades, festividades religiosas, questões particulares ou mesmo 

relacionadas ao trabalho das escolas e postos de saúde das comunidades, 

cujas secretarias localizam-se na cidade, etc. 

Atualmente, as comunidades ribeirinhas dos rios Tapajós e Amazonas 

que convivem com essa situação subdividem-se em 9 regiões, totalizando 187 

comunidades, a saber: a região do Lago Grande do Curuai, com 75 

comunidades; Arapixuna, 25 comunidades; Tapará, 12 comunidades; 

Urucurituba, 7 comunidades; Tapajós, 8 comunidades; Aritapera, 13 

comunidades; Cidade, 12 comunidades/bairros; Maicá, 18 comunidades; Ituqui, 

17 comunidades (AZEVEDO; APEL, 2004, p. 82). 

Passamos a compreender melhor essa realidade a partir do início da 

pesquisa, que ocorreu de novembro de 2013 a março de 2014. Num período de 

cinco meses foram realizadas visitas semanais à escola São Ciríaco do 

Urucurituba para observação das aulas de Educação Física. Para isso, foi 

necessário permanecer na comunidade dois ou três dias por viagem, o que nos 

fez mergulhar no cotidiano de varzeiros e profissionais da várzea daquela 

comunidade.  

Sendo assim, antes de partirmos rumo ao campo de pesquisa era 

imprescindível também comprar itens básicos como alimentação, água, gelo, 

etc. Essa realidade foi compartilhada diretamente com os profissionais que 

moravam ou se hospedavam por alguns dias ou semanas numa casa 
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construída pela comunidade. Nela moravam ou se hospedavam a diretora da 

escola, alguns professores da rede municipal e estadual, uma agente 

comunitária de saúde e eu durante o período em que ocorreu a pesquisa. Após 

organizar os itens básicos, a viagem prosseguia com embarque às onze horas 

no barco/motor (B/M) José Márlissom. 

É inegável que os ribeirinhos possuem uma relação íntima com a 

natureza. Pensar sobre isso a partir de Merleau-Ponty (1948) nos leva a crer 

que há, portanto, uma relação de pura horizontalidade. Nesse sentido, então, 

rios, matas e ribeirinhos são um só, natureza, em que ambos revelam muito um 

sobre o outro, pois as coisas e objetos diante de nós não são neutros, possuem 

significados intrínsecos a nós, por isso eles revelam a leitura do que somos, 

afinal “o homem está investido nas coisas, e as coisas estão investidas nele” 

(MERLEAU-PONTY, 1948, p. 26). 

Deste modo, o cotidiano dos ribeirinhos está imbricado com o mundo das 

águas, pois os rios são a principal via de acesso de uma comunidade a outra, 

de uma comunidade à cidade do Município que integram ou as que os 

interconectam a outros Municípios. Essa mobilidade se dá nas diversas 

embarcações como botes, canoas, rabetas, barcos particulares ou de “linha”. 

Dos rios vem o alimento ou ele mesmo é fonte de trabalho, em muitos 

casos é de onde vem a água para ser consumida para fins de higiene, para 

preparar os alimentos, para irrigar as plantações, dar de beber às famílias e 

suas criações de gado, animais domésticos, etc. 

Os rios também são fonte de lazer, onde brincam crianças que criam e 

recriam esse espaço, mas deles também chegam os perigos, as doenças, os 

animais que os põe em risco, como arraias, jacarés, piranhas ou mesmo 

cobras, como a sucuriju, que ficou conhecida popularmente como a “cobra 

grande” ou “anaconda”. 

Rio a dentro constam outras práticas cotidianas vivenciadas em comum 

pelos ribeirinhos, mesmo em cenários diferenciados, como pescar, cultivar, 

coletar, navegar, nadar, etc. Assim, uma segunda prática cotidiana que 

queremos destacar é a navegação, que será descrita a partir dos modos de 

uso das embarcações e as travessias nos rios. 
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A vivência na região desde a infância permite recordar uma reinvenção 

nos modos de usar canoas. Reinvenção que, em Certeau (1998), é 

denominada prática de consumo. Recordamos que antigamente os pescadores 

do bairro em que moramos, que fica às margens do rio Tapajós, em Santarém, 

utilizavam canoas a remo ou à vela; hoje elas são movidas a motor rabeta e a 

chamam popularmente de bajara. Enquanto que no primeiro caso eles usavam 

a força física para remar e/ou habilidades para manusear a vela da canoa, no 

segundo houve a demanda de novas práticas de consumo para deslocar a 

bajara. Assim, com essa nova prática de navegação nos rios, além da 

aprendizagem adquirida com o manuseio do produto, foram recriados também 

os modos de utilizá-lo nos rios, como nas táticas para calcular a velocidade do 

motor e posição da pequena embarcação para enfrentar os temporais, como 

veremos a seguir. 

A travessia, deslocamento de uma margem a outra, é uma ação da 

prática de navegação muito comum para os ribeirinhos. Geralmente ocorre 

quando há a necessidade de se deslocar a outra comunidade ou ir até a cidade 

por diversos motivos. É natural que ao chegar próximo à metade de uma 

travessia ocorra a agitação do rio, a formar as maresias, que representam 

riscos e tornam uma viagem mais perigosa, principalmente quando é 

acompanhada de vento forte ou um temporal, como podemos verificar nos 

relatos a seguir. 

O fato se deu no retorno à cidade após a visita à escola Nossa Senhora 

de Fátima na comunidade Saracura. Durante a viagem de ida e volta não 

houve mudança climática, porém no retorno o vento estava forte e o rio muito 

mais agitado e formava muitas maresias. O balançar forte da bajara, provocado 

pela maresia, gerava a sensação de que a qualquer momento ela poderia 

submergir. Apesar da tensão gerada em nós e nas outras professoras que 

estavam a bordo, observamos que o rapaz manobrava tranquilamente a rabeta, 

ora diminuía a velocidade, ora aumentava, mudava a posição da bajara em 

relação às maresias, em alguns momentos ele até ria e brincava conosco pelo 

medo que nos aflorava e estava estampado. 

Outro episódio semelhante ocorreu na primeira visita à escola São 

Ciríaco, quando a diretora nos convidou para conhecer uma escola anexa 
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localizada na comunidade de Pinduri. Como a escola fica do outro lado da 

margem, tivemos novamente que fazer uma travessia, bem semelhante à 

anterior. Observamos também que o condutor da bajara manobrava com 

grande habilidade a rabeta, assim como se dirige um carro, utilizando-se de 

táticas para lidar com as forças da maresia para que chegássemos em 

segurança. 

Essa “relação que os consumidores mantêm com os dispositivos da 

produção” (CERTEAU, 1998, p. 45) confirma que de fato os consumidores são 

dotados de liberdade para atribuírem novos sentidos e significados, nesse 

caso, uma nova maneira de consumo, e revelam aí a astúcia, a “arte de fazer” 

de produtores ou consumidores. Essa astúcia, em nossa percepção, reforça 

que o sujeito é criativo e que tem a capacidade de inventar e reinventar. A 

capacidade dos sujeitos é confirmada por Castoriadis, quando afirma que 

“Devemos, portanto, admitir que existe nas coletividades humanas uma 

potência de criação, uma vis formandi, que eu chamo de imaginário social 

instituinte” (CASTORIADIS, 2004, p. 129, grifo do autor). 

Muito importante deixar claro que as maneiras de fazer que surgem a 

partir de um imaginário, ora se determinam em táticas, ora em estratégias. O 

que as diferencia “[...] são os tipos de operações nesses espaços que as 

estratégias são capazes de produzir, mapear e impor, ao passo que as táticas 

só podem utilizá-los, manipular e alterar” (CERTEAU, 1998, p. 92, grifo do 

autor), o que reafirma que as estratégias são esquemas de ação, assim como 

confirma a supremacia do mais forte pela imposição, enquanto que as táticas 

são astúcias que os mais fracos encontram para burlar, subverter essa 

soberania. 

Outro caso relevante é o relato de dona Marivalda, que ilustra bem sobre 

as astúcias ribeirinhas, assim como revela também os perigos e desafios de 

navegar. Dona Marivalda é agente comunitária, trabalha no posto de saúde na 

comunidade São Ciríaco da região do Urucurituba e sua residência fica na 

comunidade de Tucumatuba da região do Arapixuna. Para chegar ao local de 

trabalho ou retornar à sua casa ela precisa atravessar o rio Amazonas em sua 

bajara. Como já dissemos essa travessia nos rios, de modo geral, sempre 

representa riscos, principalmente às pequenas embarcações, como no caso 



25 
 

das bajaras muito utilizadas pelos ribeirinhos e que a referida senhora utiliza. 

Por esse motivo, ela optou por retornar à sua residência somente nos fins de 

semana para evitar esse deslocamento que seria diário. 

E uma das viagens ao campo de pesquisa, Dona Marivalda narrou com 

grande espanto sobre um deslocamento sem travessia que precisou fazer, da 

comunidade em que mora até a cidade, para comprar itens que estavam 

faltando em sua casa e material escolar para o filho. Ela relatou que a ida foi 

tranquila, porém o retorno foi difícil. Ao sair da cidade na bajara da família, o rio 

estava “liso”, porém, passados alguns minutos rio a dentro, as condições 

climáticas mudaram repentinamente. Havia muito vento e chuva, com isso o rio 

agitou-se e formou “marisionas” que começaram a encher de água a 

embarcação. A viagem não era uma travessia, mas quando o mau tempo os 

pegou, eles se encontravam no meio do rio, em relação às margens direita e 

esquerda. Enquanto as maresias os cobriam de água eles rezavam e tentavam 

chegar à margem mais próxima para salvar a rabeta, as compras e suas 

próprias vidas. Para sorte da família, mesmo com o mau tempo, conseguiram 

chegar à margem, onde tinha um barranco alto para se abrigarem. Ali 

encontraram um modo de subir e abrigaram-se, salvando o motor e alguns dos 

itens que haviam comprado e que era o motivo da viagem. Sem qualquer 

proteção da chuva que caía, tiveram que aguardar. Depois de passar a 

tempestade, retornaram para a bajara, tiraram a água que a enchia e seguiram 

viagem. 

Para quem não está adaptado à realidade, essas circunstâncias geram 

tensão, entretanto são naturais para ribeirinhos que elucidam as táticas e 

estratégias das “artes de fazer”, ou seja, as artes de fazer se desdobram em 

táticas e estratégias nos fatos relatados e ratificam que, 

 

Essas táticas manifestam igualmente a que ponto a inteligência é 
indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos que articula, ao 
passo que as estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua 
relação com o poder que os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou 
pela instituição (CERTEAU, 1998, p. 47). 

 

Assim, os modos de manusear a rabeta configuram os usos de “táticas” e 

as ações para superar a força da natureza, a “estratégias”, ambas reforçando a 
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capacidade do sujeito de criar e recriar, de reinventar as práticas de seu 

cotidiano. 

Há muitas práticas cotidianas compartilhadas pelos ribeirinhos, como as 

que foram relatadas anteriormente, como também há as que são específicas 

de cada região ou que se diferenciam, principalmente quando determinadas 

pelo fenômeno natural de cheia e vazante que modificam as paisagens. O 

desembarque é um exemplo de prática cotidiana que se diferencia nos 

cenários de cada região, como veremos a seguir. 

Uma particularidade da região do Tapajós são as extensões de praias. 

Elas ficam submersas no “tempo das águas”, conforme mostrado na fotografia 

04 e no “tempo das terras” ficam à mostra (fotografia 05). Ambas as fotografias 

foram registradas da mesma localidade, mas em posições distintas, sendo que 

na segunda fotografia dá para avistar a posição da primeira. 

 

 

Fotografia 04: Tempo das águas. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2012) 
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Fotografia 05: Tempo das terras. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2012) 

 

Nessa região há comunidades em que o acesso se dá por estradas e pelo 

rio, outras somente pelo rio. No primeiro caso, os moradores utilizam mais as 

estradas, como as comunidades da microrregião eixo-forte, localizada na 

margem direita do rio Tapajós. No segundo caso, o rio é única fonte de acesso, 

como as comunidades de Maripá, Vila Franca e outras, localizadas na margem 

esquerda do Tapajós. Ainda no segundo caso, geralmente o nível do rio 

influencia no embarque e desembarque dos passageiros, de forma análoga à 

que ocorre no cais da cidade, pois no “tempo das águas” as embarcações 

chegam próximo à margem, mas no “tempo das terras”, por conta das faixas 

enormes de praia, os barcos param longe da margem para não encalhar. 

Então, quando a embarcação chega à comunidade os sujeitos que precisam 

desembarcar geralmente mudam os seus pertences para uma canoa ou bajara 

ou descem e caminham pelas águas rasas, até chegarem a terra. Nessas duas 

circunstâncias, quando se chega à margem, há a necessidade de caminhar na 

areia carregando seus objetos. 

Certeau (1998) quando afirma que na doença ocorre uma maneira de 

fazer, a vitória do “fraco” sobre o mais “forte”, por exemplo, ele nos leva a 
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compreender que entre natureza e ribeirinho ocorre o mesmo. Se tomarmos os 

dois parâmetros de distinções gerais entre estratégia e tática, podemos afirmar 

que há aí também uma relação de forças em que “forte” é a natureza e “fraco” 

o ribeirinho e que as táticas utilizadas por ele nas diversas situações vão 

revelar que é um sujeito criativo e com uma grande capacidade de superação 

dos desafios que surgem, como a própria realidade natural do lugar que o leva 

a criar e recriar as “maneiras de fazer”, não só para atingir o objetivo de chegar 

à sua residência, mas também de sobreviver. 

O desembarque para os ribeirinhos da terra-firme pode ser observado na 

fotografia 06. Observemos que as pessoas deixam a embarcação de maior 

porte e passam para a menor, que não irá encalhar com o nível menor do rio. É 

bastante semelhante à situação anterior, a diferença está ao chegar a terra. 

Nesta circunstância, eles irão desembarcar na margem, caminhar e 

depois subir um paredão de barro, um barranco com cerca de dez metros de 

altura, pela escada ou trilha, até chegar à porção mais alta onde está a 

comunidade. 

 

 

Fotografia 06: Troca de embarcações no tempo das terras na “terra-firme”. Fonte: Aline da 

Paixão Prezotto Santos (2012) 
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Ao longo de todas as questões apresentadas e discutidas a partir de 

Michel de Certeau (1998), passo a compreender o ribeirinho como um sujeito 

singular, astuto, com grande capacidade de criar e superar os desafios, de 

modo que com a “arte de fazer” ele tece o seu cotidiano. Os desafios que 

surgem da natureza são apenas um obstáculo a ser superado, que 

naturalmente passa a integrar a vida dele. Os desafios, portanto, se 

transformam em novas possibilidades de agir, de consumir, de criar e 

reinventar as práticas cotidianas. Essa capacidade de superação será mais 

detalhada no tópico seguinte, ao trazer as especificidades do cotidiano 

varzeiro. 

 

 

1.2 - O atracar na várzea 

 

 

Buscamos até o momento ampliar os aspectos impressos no cotidiano 

que aproximam a vida dos ribeirinhos. A partir deste momento, traremos então 

as especificidades da várzea com conceitos e descrição da realidade 

observada durante a pesquisa. 

As áreas de várzea da Amazônia são classificadas em costa amapaense, 

nordeste paraense e pré-amazônia maranhense (do rio Pará) estuário do rio 

Amazonas, baixo Amazonas, Solimões e seus afluentes e rio Madeira (CANTO, 

2007). Durante o ano inteiro essas áreas vivem o “tempo das terras e o tempo 

das águas” (CANTO, 2007), respectivamente, verão e inverno amazônico. O 

referido autor se debruça sobre a várzea e o varzeiro, por isso ele destaca 

esses “tempos” especificamente a eles; entretanto, para nós, esses “tempos” 

se ajustam as outras realidades ribeirinhas dos rios Amazonas e Tapajós no 

Município de Santarém, como demonstramos no tópico anterior. 

Como já foi dito anteriormente, na bacia do rio Amazonas encontram-se 

terrenos de várzea e terra-firme. As “terras-firmes” são “[...] proporções mais 

elevadas nunca inundadas pelo rio.” (FRAXE; PEREIRA; WITKOSK, 2007, p. 

13) e “[..] formam grandes paredões ou barreiras” (CANTO, 2007, p. 32), que 

podem chegar a mais de 15 metros de altura. A várzea “é um ecossistema 
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localizado em áreas inundáveis da bacia Amazônica (GAMA et all, 2003) e 

“formam inúmeros lagos, furos, paranás e depósitos lineares” (RODRIGUES et 

al., 2001, p.15). 

O conceito de várzea indica uma “área inundável”, mas há os igapós, que 

também são inundáveis. Façamos algumas diferenciações para deixar clara a 

diferença entre ambos. Neste sentido, Otávio Canto indica que várzea outrora 

se chamou igapó, vejamos:  

 

Várzea, atualmente, é a denominação usual para designar as 
grandes faixas marginais dos rios. Seus terrenos de formação 
sedimentar recente são periodicamente cobertos elas águas 
amazônicas. Essas enormes faixas de terra, juntamente com a sua 
vegetação, outrora foram chamadas de igapó, que significa lugar 
inundado em nheengatu ou tupi amazoniano (CANTO, 2007, p. 29, 
grifo do autor). 

 

O termo igapó, porém, foi abolido para indicar as áreas de várzea porque 

há diferenças entre ambas. 

 

A expressão igapó para designar planície de inundação há muito caiu 
em desuso, embora distingamos na várzea a ocorrência de igapó – 
mata permanentemente inundada, cujos solos nunca secam por 
completo. Na Vila Vieira, por exemplo, o igapó é reconhecido como 
área permanente inundada, ao passo que a área de várzea só 
temporariamente é tomada pelas massas líquidas (CANTO, 2007, p. 
30, grifo do autor). 

 

Assim, várzea é uma extensão de terra que temporariamente fica 

submersa, enquanto que igapó é uma área permanentemente inundada, 

podendo ser encontrada em áreas de várzea, como aponta o autor, ou em 

outras áreas, como alguns bairros da zona urbana e planalto de Santarém. 

As regiões de várzea possuem singularidades em relação às demais 

faixas do Amazonas e Tapajós, de modo particular as que ficam no baixo 

Amazonas, por causa do regime de inundação. Seus habitantes, os varzeiros, 

são bem adaptados aos regimes fluviais diferenciados e encontram modos 

particulares para viver nesse ambiente, que passa por quatro estações 

agrícolas distintas: a enchente, a cheia, a vazante e a seca. 

 

Estas inundações periódicas fazem da várzea uma paisagem 
“anfíbia”. Durante um período do ano (4 a 5 meses), a maior porção 
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dessa planície está submersa e faz parte do ambiente aquático; em 
outro período, participa do ambiente terrestre. A falta de 
sincronização entre o regime fluvial e o regime pluvial (chuvas) faz 
com que existam quatro “estações climáticas” no ecossistema de 
várzea, que regulam o calendário agrícola: a enchente (subida das 
águas), a cheia (nível máximo das águas), a vazante (descida das 
águas) e a seca (nível mais baixo das águas) (FRAXE; PEREIRA; 
WITKOSK, 2007, p. 15, grifo do autor). 

 

Os meses de fevereiro a junho correspondem à enchente e ao período 

chuvoso. A enchente do rio Amazonas leva cerca de 5 a 6 meses para chegar 

ao seu nível máximo, de maneira que ele deverá chegar ao seu ápice na 

estação da cheia, entre os meses de maio e julho. Agosto é o mês que marca o 

início da vazante, que ocorre num período de quatro meses, e junto aos meses 

de setembro e outubro ele integrará o trimestre da seca. O trimestre de 

novembro, dezembro e janeiro corresponde ao período de seca, o que seria o 

“outono” das regiões subtropicais e temperadas (FRAXE; PEREIRA; 

WITKOSK, 2007). Foi nesse último período que chegamos à comunidade de 

destino, exatamente no fim de novembro, ainda no tempo das terras. 

A comunidade São Ciríaco, nosso destino, integra a região de várzea do 

Urucurituba que possui sete comunidades: Arapemã, Igarapé do Costa, 

Piracãoera de Cima, Piracãoera de Baixo, Fátima de Urucurituba, Campos de 

Urucurituba e São Ciríaco de Urucurituba (CANTO, 2007). Ela está localizada à 

margem direita do rio Amazonas, observável no mapa 02. 

O tempo de deslocamento entre a cidade e comunidade é de uma hora 

nos barcos de linha, que saem todos os dias do cais entre onze e treze horas. 

O retorno também é diário e há duas possibilidades de horário, fim da manhã, a 

partir das dez horas, e fim da tarde, a partir das dezessete horas.  

Consta no registro histórico, disponibilizado na escola da comunidade, 

que ela teve sua origem com o casal Serafim do Amaral e Maria Sousa, 

primeiros moradores e que a escolha do nome da mesma se deu por dois 

fatos. O primeiro que justifica a denominação “Urucurituba” se deu pela 

existência de muitas árvores de urucurizeiros na época de origem do lugar. O 

segundo ocorreu devido ao encontro de uma lamparina durante as brincadeiras 

das crianças. Tal objeto parecia ter formato de um santo, que em atos 

religiosos veio a representar a imagem de São Ciríaco, todavia não tinham 

certeza se realmente ele era um santo católico. Consultaram, então, um frei 
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chamado Mário, que confirmou a existência do mesmo. Após essa confirmação 

os comunitários reuniram fundos e compraram a imagem do santo, que foi 

entregue no dia 10 de fevereiro de 1945. Desde então, a comunidade passou a 

se chamar “São Ciríaco do Urucurituba”. 

 

 

Mapa 02: Localização da Comunidade e Escola São Ciríaco. Fonte: https://maps.google.com.br 

(2013) 

 

A partir da chegada do casal e de outras pessoas ela se expandiu e, 

segundo o atual presidente da comunidade, hoje possui 93 famílias com o total 

de 396 moradores. A economia da comunidade tem por base a pesca e 

agricultura, mas, segundo relatos e o registro histórico, esses setores foram 

prejudicados nos últimos anos por causa do fenômeno denominado 

popularmente de “terras caídas”, que provocou o desaparecimento de lagos e 

extensões de terra onde havia casas e até a primeira escola. Dos vários 

eventos relatados durante a pesquisa, esse foi o primeiro que tomamos 

conhecimento antes mesmo de desembarcar durante a primeira visita à escola; 

a diretora, que nos acompanhava, foi quem nos relatou.  

Segundo relatos, o fenômeno das “terras caídas” inicia com rachaduras 

nos barrancos que levam ao deslizamento paulatino ou súbito das terras que 

desabam e são engolidas pelo rio. Embarcações que estejam nas 

proximidades do evento correm o risco de afundar, o que já aconteceu em 
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muitos casos, fazendo vítimas fatais. Na região, tivemos a informação de que 

comunidades inteiras já desapareceram devido às “terras caídas”. 

Com certeza, isso nos instigou, mas gerou preocupação e medo, pois 

estávamos desembarcando em terras que a qualquer tempo poderiam 

desaparecer. Essa sensação foi compartilhada com a diretora e, mais tarde, 

quando tivemos contato com outros funcionários da escola. Percebemos nas 

falas de alguns funcionários da escola que há o risco de recorrências do evento 

e que a tensão é maior para aqueles que não são varzeiros. 

Os diversos varzeiros que conhecemos não demonstraram preocupação 

em conviver com esse risco, pois parece algo natural e que a qualquer 

momento pode acontecer. O que lhes resta fazer é pensar em esquemas de 

ação que os ajudem a sobreviver e salvar seus pertences. Esses esquemas em 

Certeau (1998) são as táticas que, mais uma vez, vêm à tona quando as 

maneiras de fazer se revelam. Aqui reaparece novamente a relação de forças, 

agora entre o varzeiro e o fenômeno natural das “terras caídas”, em que o 

primeiro é o fraco e o segundo o forte. Embora a relação que exista entre eles 

seja essa, cabe notar nesse momento que a natureza exerce sim o poder, mas 

naturalmente, sem tramar, sem calcular suas ações, como uma organização 

política, econômica ou científica.  

Mendes (2013), ao fazer uma revisão sobre as discussões sobre corpo, 

cultura e natureza, assegura-nos que o homem é parte dessa totalidade 

complexa, ele é natureza; o que o distinguirá dos outros animais será o seu 

corpo. Essa afirmativa nos leva a refletir que o próprio homem, como os demais 

animais em diversos cenários, também deve criar mecanismos próprios de 

sobrevivência, ou seja, astúcias, artes de dar golpes. Essa arte os demais 

animais buscam em seus instintos, já o sujeito humano encontra em sua 

potência de criação que é “[...] uma vis formandi, inerente às coletividades 

humanas, como aos seres humanos singulares” (CASTORIADIS, 2004, p. 129, 

grifo do autor), e que é também corpo, que “[...] é imaginação, porque ele é 

transformação dos choques exteriores em alguma coisa” (SANTOS, 2012, p. 

16). 

Consideramos o varzeiro esse sujeito humano singular que com sua 

potência criativa deixa marcas no cotidiano; com táticas ele consegue subverter 
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o poder imposto naturalmente pelo fenômeno das terras caídas, como 

podemos constatar nos relatos a seguir. 

Fazia pouco tempo que o evento tinha acontecido na comunidade de São 

Ciríaco. Algumas casas foram atingidas e grande parte das terras foi levada 

pelas águas do Amazonas. Depois disso algumas famílias tiveram que 

reconstruir suas casas, inclusive a escola, em uma parte que estivesse bem 

longe da margem do rio. Como ainda havia grande risco de reincidência, a 

tática utilizada para tentar escapar e salvar seus pertences foi colocar panelas 

e objetos que pudessem emitir bastante barulho, em pontos que pudessem 

ouvir de suas novas residências. Caso a terra viesse ir para o fundo os objetos 

emitiriam sons e daria para correr e tentar conseguir um abrigo. 

O mesmo ocorreu na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, da 

região do Urucurituba, que é vizinha de São Ciríaco. Muitas tiveram que 

reconstruir suas casas, já a escola dessa comunidade foi totalmente perdida e 

seus funcionários tiveram que ser remanejados. Um deles, a servente, foi para 

a escola São Ciríaco e lá, durante a pesquisa, contou-nos sobre esse evento 

em sua comunidade. Na atualidade, está previsto que seus moradores devam 

ser remanejados pelo INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) para 

uma área na região do Eixo-Forte, próximo a Santarém, pois ela está sujeita a 

sumir completamente. 

Mas, em nem todos os casos as pessoas envolvidas têm a mesma sorte. 

Em outro relato contado por uma ex-moradora da comunidade de Membeca, na 

região do Arapixuna, tivemos a informação de que tal fenômeno ocorreu na 

“Ilha do Bom Vento”, que ficava localizada em frente a esta comunidade. Neste 

local, alguns moradores foram pegos de surpresa e morreram ao serem 

engolidos pelo rio durante o fenômeno. A ilha inteira desapareceu e os 

moradores que saíram a tempo mudaram-se para outras comunidades ou 

foram morar na periferia da cidade. 

Esse último relato revela que nem sempre é possível sobreviver ao 

fenômeno das terras caídas; mas, quando é possível, o varzeiro manifesta em 

suas “maneiras de fazer” que é um sujeito astuto, portanto, criativo ao aplicar 

táticas, como colocar objetos para emitir barulho preventivo. 
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A partir das reflexões de Santos (2012) sobre o conceito de imaginário 

apoiado em Cornelius Castoriadis, passamos a compreender que as táticas – 

modos de proceder da criatividade cotidiana para Certeau (1998) - são 

produtos da imaginação, pois “Aquilo que denominamos „realidade‟ e 

„racionalidade‟ são seus produtos” (CASTORIADIS apud SANTOS, 2012, p. 15, 

grifo do autor)4 A partir dessa afirmativa, podemos inferir que as táticas são 

reais e racionais, produtos da imaginação que Castoriadis, segundo Santos 

(2012), irá chamar de imaginário radical. Para este último autor, só se pode 

falar em imaginação radical a partir do “para si”, porque cada indivíduo possui 

espaço e tempo próprios. 

O para-si transcende o mundo particular do sujeito, pois este integra uma 

sociedade que “[...] tem significado para os sujeitos que nela vivem porque eles 

participam das significações imaginárias sociais, dos valores por ela 

concedidos, de suas normas, seus mitos etc.” (SANTOS, 2012, p. 17). Neste 

sentido, o referido autor entende que “No plano social, as novas constituições e 

as novas maneiras de viver ultrapassam o ato de descobrir. O essencial da 

criação não é simplesmente a descoberta, mas sim o constituir algo novo” 

(SANTOS, 2012, p. 17). É então a partir do para-si que “[...] poderemos falar da 

imaginação radical, que, no ser humano, é singular e instituinte, possibilitando 

criar-se um espaço comum, coletivo e social.” (SANTOS, 2012, p. 17). 

É essa imaginação radical singular e instituinte que permite criar um 

espaço comum, coletivo e social, que no cenário em questão é a comunidade 

São Ciríaco. Chegamos nessa comunidade especificamente no tempo das 

terras ao final do mês de novembro, no período da estação seca, com uma 

extensa faixa de terra fora d‟água na várzea. O desembarque era feito em uma 

pequena praia que se forma no terreno em frente à escola São Ciríaco, um 

cenário bem diferenciado da região do rio Tapajós, de água cristalina e areias 

brancas. Nesta praia, as águas e o chão são barrentos, como é possível 

observar na fotografia 07. 

 

                                            
4
 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução Guy Reynaud. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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Fotografia 07: Praia de várzea no “tempo das terras”. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos 

(2012) 

 

Após descer da embarcação é necessário subir um caminho feito no 

barranco de aproximadamente 3 metros de altura. Após subir o barranco é 

necessário passar pela estrada da comunidade e seguir um atalho para chegar 

ao destino, em nosso caso, a escola. Em toda a comunidade os acessos são 

assim: há um caminho que sai das casas, da escola, da sede de clubes, etc. 

que vai desembocar na estrada da comunidade (paralela e próxima à margem 

do rio) e também na margem do rio, onde geralmente é construída uma ponte 

que serve para os passageiros adentrarem as embarcações ou alcançarem a 

terra, principalmente quando o nível do rio começa a subir. No caso da escola, 

não havia uma ponte, por isso utilizávamos a do vizinho à direita, funcionário 

da escola, para embarcar e desembarcar. 

Durante a incursão neste cenário de pesquisa pudemos observar 

diretamente a forma tranquila e natural do varzeiro administrar as tarefas do 

dia-a-dia, o qual desdobra as formas mais criativas de adaptações que ele 

encontra para se adequar à realidade da várzea. Essa capacidade criativa, 

impregnada no sujeito, afirmada por Michel de Certeau (1998), que está no 
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imaginário radical discutido por Castoriadis (2004) e Santos (2012), reafirma-se 

nesse cenário que é pura “arte do imaginário radical varzeiro” no meio da 

Amazônia, pois “A imaginação radical é que irá permitir ao ser humano criar 

suas instituições e significá-las à sua maneira, fazendo e refazendo suas 

histórias sociais, suas experiências, ao mesmo tempo que ele se relaciona com 

o mundo, com os outros e consigo mesmo” (SANTOS, 2012, p. 17). 

Essa afirmativa nos assegura que a arte varzeira é produto da imaginação 

radical, pois é ela quem permite aos sujeitos criarem uma parte da sociedade 

santarena num ecossistema de várzea, significando-a a seu modo, fazendo e 

refazendo sua história e experiência social nesse ambiente, que Canto (2007) 

chama de sistema complexo. Nesse sistema complexo, o varzeiro tem uma 

maneira própria de construir casas, escolas, igrejas, sedes de clubes, etc. O 

posto da comunidade, na fotografia 08, é um exemplo. 

As estruturas suspensas têm a finalidade de evitar a inundação durante a 

enchente e cheia do rio; essa é uma característica peculiar dos imóveis de 

várzea. No entanto, verificamos nesta comunidade que o assoalho de algumas 

casas estava muito próximo ao solo e a razão para isso, segundo os 

moradores, são as terras crescidas “[...] terrenos que se avolumaram devido à 

forte deposição de material particulado trazido pelas águas amareladas do 

Amazonas.” (CANTO, 2007, p. 39). Na fotografia 09 pode-se observar tal fato. 

Observa-se que o assoalho da casa em comparação ao do posto, 

construído mais recente, está mais próximo ao solo. Estivemos na casa de 

outra varzeira e percebemos que as terras encostavam ao assoalho por causa 

de tal evento. As estruturas das edificações da comunidade são assim, em 

geral simples, de modo a aguardar o tempo das águas, construídas de 

madeira, algumas pintadas, outras não. 
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Fotografia 08: Posto de Saúde no verão. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2013) 

 

 

Fotografia 09: Casa do varzeiro no “tempo das terras”. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos 

(2013) 

 

A criatividade está nas estruturas suspensas; o imaginário radical lhes 

possibilita pensar nessa tática para as águas não invadirem suas residências. 

Contudo, pensar esta alternativa não é suficiente para sobreviver nesse 

sistema complexo. Então o varzeiro desta comunidade encontrou em 

atividades tradicionais uma maneira de garantir a sobrevivência, sendo que a 

principal delas é a pesca. Há a pesca para uso doméstico e para venda, que 
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Canto (2007) denomina, respectivamente, de “pesca de casa” e “pesca de 

gelo”, sendo que esta última, ao gerar renda, é uma alternativa para “[...] 

adquirir gêneros que, mesmo não sendo localmente produzidos, são 

indispensáveis para o consumo, dependendo das necessidades emergentes” 

(CANTO, 2007, p. 139). 

Da mesma forma que constatou Canto (2007) na Vila Vieira, também 

constatamos na comunidade São Ciríaco que a pesca para uso doméstico 

ocorre tanto no rio Amazonas, como nos lagos próximos, cujas águas são 

tranquilas. Nestes, 

 

[...] é comum encontrar meninas e meninos sozinhos ou 
acompanhados pela mãe ou pelo pai, realizando a pesca com a 
desenvoltura de um adulto. [...] É fundamental que esse tipo de 
trabalho para elas está relacionado ao lazer, ao prazer, talvez por 
isso sejam tão atentas e dedicadas. Durante o período da pesquisa 
não se fez nenhuma referência a algum tipo de descontentamento 
para realizar tal tarefa. Certamente isso deve ocorrer devido à forma 
de relação entre pais e filhos que não é de exploração e sim de 
proteção e ensino. Muitas crianças choram para acompanhar os pais 
na pescaria. (CANTO, 2007, p.139-140). 

 

Na pesca de gelo, cujo fim é a comercialização, verificamos que alguns 

adolescentes, alunos da escola, também participam. Portanto, o peixe, além de 

gerar renda, com a farinha de mandioca (proveniente da comercialização na 

cidade de Santarém) são os principais gêneros da alimentação varzeira de São 

Ciríaco. 

 A agricultura, ao lado da pesca, é outra atividade principal que sofreu 

impactos após as “terras caídas”. Entretanto a comunidade continua a produzir 

mais para o consumo próprio que para a comercialização, mas há casos de fim 

comercial, como a plantação de hortaliças na vizinhança da escola (fotografia 

10). 

Como afirma Canto (2007) e se constata, a lavoura na várzea ocorre 

principalmente no verão, no período das águas baixas. Para irrigá-las no São 

Ciríaco nesse período, a água é retirada do rio por bomba d‟água (que funciona 

a diesel) e levada por mangueiras grossas até o local do plantio. No tempo das 

águas, em que o rio está enchendo ou cheio, a lavoura só é possível aos que 

constroem as hortas em canteiros suspensos, edificadas na forma de palafita. 
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Outra atividade é a pecuária que é tida como uma espécie de poupança 

para suprir eventuais necessidades, como nos casos de doença, adquirir um 

bem, pagar dívidas, consumo ou mesmo para ocasiões festivas. No verão, há 

pasto para o gado; na enchente, conforme as terras vão inundando, ele é 

levado para terrenos mais altos na própria comunidade até o tempo da tomada 

completa das águas ou é transportado para a terra firme até as águas 

começarem a baixar, de modo diferente ao dos varzeiros da Vila Vieira no 

estudo de Canto (2007) que constroem marombas5. Ao lado do gado, há a 

criação de galinhas, patos e porcos para consumo próprio, mas que em alguma 

ocasião podem também ser comercializados. 

 

 

Fotografia 10: Plantio de hortaliças no “tempo das terras”. Fonte: Aline da Paixão Prezotto 

Santos (2013) 

 

Há, ainda, outras formas de renda financeira na comunidade. São 

provenientes dos cargos públicos assumidos na escola e no posto de saúde ou 

das famílias que recebem bolsas do governo federal, como do Programa Bolsa 

Família, além da renda dos aposentados pelo INSS. 

                                            
5
 Marombas – são currais construídos sobre estacas, na forma de palafitas, ou sobre toras de 

madeira, permitindo flutuar ou não, dependendo de como são construídas e do tamanho do 
rebanho que irá abrigar durante o período de cheia do rio. (CANTO, 2007, p. 159). 
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Longe da lógica capitalista de mercado, essas atividades são centradas 

na subsistência das famílias e, de modo geral, são elas que dirigem as práticas 

cotidianas na várzea ao lado das tarefas domésticas. As maneiras de fazer que 

emergem dessas operações constituem as mil práticas pelas quais os 

varzeiros, usuários desse sistema complexo, “[...] se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural” (CERTEAU, 1998, p. 

41). 

A vis formandi da engenhosidade varzeira nessas práticas transcende a 

própria fundação da comunidade. Como as demais instituições (escola, posto 

de saúde, clubes, forma de organização previsto no estatuto da comunidade, 

igrejas, etc.), ela está também nos mecanismos de adaptações diversas à 

realidade nesse ecossistema que, além da particularidade de ser inundado, 

está à mercê de políticas públicas que atendam às necessidades básicas de 

sua população, como rede água tratada para consumo, sistema de esgoto, 

energia, etc. Deste modo, além da necessidade de adequação das atividades 

ao regime de inundação, é preciso adaptá-las também à falta de energia 

elétrica e água que, com certeza, se existissem na comunidade, facilitariam a 

labuta diária, principalmente com a criação dos animais, irrigação dos plantios 

e as tarefas domésticas. 

Nesta ausência, como já foi dito anteriormente, o varzeiro utiliza o motor a 

diesel, que, ao ser acionado, puxa água do rio que é levada por uma 

mangueira grossa até o local onde será utilizada (em residências, escola, posto 

de saúde, plantios, etc). Aqueles que não possuem o motor ou quando este 

não funciona ou na falta de combustível precisam caminhar até o rio e carregar 

recipientes cheios de água. 

A água proveniente do rio Amazonas é barrenta. Diante disso, para fazer 

o uso dela nos afazeres domésticos, geralmente é necessário conservá-la em 

recipientes, como baldes, panelas, camburões, etc. É bastante comum que os 

banhos ou lavagem de roupa sejam realizados na beira do rio. Para consumi-

la, eles a tratam, de modo geral, da seguinte forma: após ser armazenada em 

panelas ou baldes, aguarda-se que os sedimentos da água decantem no fundo 

dos reservatórios, depois a água é filtrada em filtros artesanais ou comerciais 

(fotografias 11 e 12) e acrescenta-se hipoclorito. 
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Fotografias 11 e 12: Filtros de água utilizados na comunidade. Fonte: Aline da Paixão Prezotto 

Santos (2013) 

 

Mesmo que a água seja tratada dessa maneira, filtro e hipoclorito são 

insuficientes para eliminar possíveis vírus ou bactérias que estejam presentes 

na água, pois há dois grandes problemas que a tornam imprópria para 

consumo por causa dos riscos de contaminação. O primeiro deles é que a 

maioria das embarcações não tratam adequadamente os resíduos sanitários 

antes de despejá-los no rio, fato constatado durante a pesquisa e confirmado 

por Ramos (2013), que acrescentou a informação de que poucas embarcações 

tratam seus detritos (informação verbal)6. O segundo problema é que nas 

próprias várzeas os dejetos sanitários também não são tratados. Logo, no 

tempo da cheia todo esse material é inundado e homogeneizado nas águas do 

Amazonas. Diante desta situação, fomos alertados por professores, assim que 

chegamos à comunidade, a evitar o consumo do líquido local, pois havia casos 

em outras comunidades de pessoas infectadas com hepatite. Assim, fez-se 

necessário comprarmos água mineral na cidade, como o faziam alguns 

professores que ali trabalhavam. 

                                            
6
 Informação fornecida por Jofre Rodrigo dos Santos Ramos, proprietário de embarcação, em 

Santarém-Pa, em 2013. 



43 
 

Como não há energia elétrica, que é um serviço essencial a ser prestado 

à população, a água normalmente é consumida em temperatura ambiente ou 

mantida em isopor com gelo (comprado na cidade), que é também uma 

maneira de conservar os alimentos. Ter energia elétrica é um luxo que muitos 

não têm; só as famílias que possuem condições compram um motor a diesel 

que normalmente é usado à noite para assistir jornal e novela. Somente no 

posto de saúde há energia proveniente de placa solar, que casualmente atende 

a algumas necessidades dos funcionários da escola e de moradores para 

carregar aparelho celular ou notebook. Servimo-nos desta alternativa para pôr 

em funcionamento parte do material de registros deste trabalho. 

 Tais necessidades dão indicativos de alguns desafios que a escola 

enfrenta. Mas essa realidade não é caso particular da comunidade São Ciríaco 

ou das regiões de várzea, muitas comunidades ribeirinhas convivem com esta 

situação. A falta de água tratada, sistema de esgoto e de energia se somam 

aos demais desafios cotidianos de morar em várzea e são apenas os primeiros 

sintomas da falta de vontade política do poder público em melhorar a qualidade 

de vida dessas pessoas. Então, assim como é imprescindível o fornecimento 

de energia elétrica, sobre a água potável e o saneamento também se aplica o 

mesmo raciocínio. É preciso que se olhe com urgência e cuidado para essa 

parcela da população brasileira e se faça jus à Resolução A/RES/64/292 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas de julho/2010, que declarou a água 

limpa e segura e o saneamento como direitos humanos essenciais e básicos 

para gozar plenamente a vida. Esta resolução, em abril de 2011, o Conselho 

dos Direitos Humanos adaptou e, assim, passou a considerar o acesso à água 

potável segura e ao saneamento como um direito humano, um direito à vida e à 

dignidade humana. Direitos previstos e regulamentados na lei brasileira de 

Saneamento nº 11.445/2007, que considera, para o seu efeito, saneamento 

básico como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Nesses termos, o poder público de Santarém tem deixado essa 

população à margem dos direitos humanos e direito constitucional à saúde 

prevista no artigo 196 que ratifica a saúde como um direito de todos e dever do 
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Estado, que deve ser cumprido “[...] mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” (BRASIL, 2007, p. 39).  

O fato de funcionar uma escola e um posto de saúde não significa que o 

Estado esteja presente e cumprindo adequadamente a sua função. Não é 

suficiente a edificação desses prédios; é necessário muito mais para que essa 

população viva dignamente.  

Flagramos um caso de emergência em que um varzeiro de outra 

comunidade, após cair da rede, com muita dor, buscou os primeiros 

atendimentos no posto de saúde do São Ciríaco. Infelizmente ele chegou 

depois do horário de funcionamento (mais de quatorze horas), por isso não foi 

atendido. Ainda que ele tivesse chegado a tempo, o profissional a serviço não 

teria muito o que fazer, a não ser encaminhá-lo à cidade para que fossem 

realizados os procedimentos adequados de primeiro socorros. 

Esse caso, assim como outros que assistimos, mostram as fragilidades do 

atendimento de saúde. A maneira mais certa é enfrentar o rio, chegar à cidade 

e buscar socorro nos hospitais públicos, pois no posto de saúde há a presença 

apenas de um profissional técnico em enfermagem com poucos recursos de 

pronto atendimento; a assistência de um enfermeiro ou médico só é possível 

em dias marcados com muita antecedência ou em campanhas de saúde. 

Essa é uma realidade dos varzeiros da comunidade São Ciríaco, que, de 

modo geral, também é vivida por muitos ribeirinhos de Santarém, fato 

observado ao longo dos anos morando neste Município. Infelizmente, nesse 

pequeno pedaço da Amazônia estão muitos problemas “[...] decorrentes das 

carências na esfera da saúde, educação formal, transporte e muitas vezes 

mercados para absorverem os produtos derivados da agricultura, pecuária e 

pesca [...]” (CANTO, 2007, p.18), como constatou também o referido autor. 

Todo este cenário amplia os olhares e auxilia a compreensão desta 

realidade cujos desafios transcendem a submersão das terras. Entretanto, o 

varzeiro não abandona o seu chão, a história que ele mesmo começou e 

constrói diariamente. Neste lugar estão suas significações, suas referências de 

vida, suas maneiras de fazer tecidas na arte de inventar seu próprio cotidiano. 
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Diante de tudo isto, há de se inferir que o varzeiro, além de criativo, é um 

sujeito resiliente. Resiliência, para Elsen, Lacharite e Santos apoiados no 

pensamento de Cyrulnik (2001), 

 

[...] traduz um conjunto de fenômenos articulados entre si, que se 
desenrolam, ao longo da vida, em contexto afetivo, social e cultural, 
podendo ser metaforicamente comparado à arte de navegar em meio 
à tempestade. É, pois, uma história que se constrói, quotidianamente, 
desde o início da vida, a cada ação, a cada palavra, num longo 
processo que se inscreve em um contexto específico e se reconstrói 
de forma coletiva, ao longo do tempo, na qual o ambiente e tudo que 
o compõe são co-autores. A realidade em que o sujeito vive pode ser 
ameaçadora, colocando em risco a qualidade de seu viver e fazendo-
o sofrer, mas ele consegue encontrar recursos que o ajudam a 
avançar e prosseguir. Para este autor, a resiliência se refere muito 
mais à evolução e à história de um sujeito, do que a ele mesmo. É, 
portanto, o caminho construído que é resiliente. (ELSEN; 
LACHARITE; SANTOS, 2003, p. 150). 

 

O varzeiro, portanto, é esse sujeito capaz de mobilizar recursos que o 

ajudam a persistir e avançar nos desafios provenientes de seu próprio habitat. 

A sua trajetória neste lugar revela sua evolução e história, ou seja, o seu 

caminho construído que é resiliente. 

A criatividade que mobiliza mentalmente as táticas, as astúcias na 

imaginação radical que é própria do homem e a resiliência são então as 

principais especialidades varzeiras que precisam ser movidas pelos indivíduos 

que, por quaisquer motivações, optem por morar na várzea, de modo particular 

o docente, profissional da várzea, que irá adentrar a escola situada neste 

cenário. 

No tópico a seguir será abordada a realidade da escola nessa paisagem, 

outras habilidades varzeiras que estão imbricadas no cotidiano da escola e o 

docente nesse contexto. 

 

 

1.3 – Educação Física: tempo das terras... tempo das águas... 

 

 

Como vimos nas linhas escritas até o presente momento, os desafios 

iniciam no desatracar das embarcações no cais e percorrem o rio até a 
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chegada à comunidade. A várzea, como já demonstramos, é um cenário 

bastante complexo e, em busca de trazermos os problemas emergentes da 

realidade relacionados à questão de estudo, trataremos de algumas questões 

pontuais.  

As adaptações recorrentes que emergem da várzea não se encerram nas 

condições naturais que seus habitantes enfrentam periodicamente; pelo 

contrário, é ponto inicial dos muitos desafios que emanam do lugar. Assim, 

adentrando mais um pouco o campo de investigação, contextualizaremos a 

realidade da escola São Ciríaco de forma que o leitor perceba a complexidade 

do espaço de atuação dos professores de Educação Física. 

Para Santos, a imaginação “[...] é o que nos permite criar um mundo, 

apresentar alguma coisa, e sem ela nada poderíamos dizer e nada poderíamos 

saber” (SANTOS, 2012, p. 16), também “[...] é a capacidade de fazer surgir 

algo que não é o real tal como descrito pela percepção comum” (SANTOS, 

2012, p. 17). Esse conceito “[...] está relacionado com a ideia de criação, de 

emergência do novo, da novidade radical, que, produzida pelo homem, marca a 

instituição sempre singular de cada sociedade” (SANTOS, 2012, p. 17). E a 

novidade radical apresentada neste trabalho é justamente a instituição de uma 

sociedade na várzea que, a partir de necessidades educacionais, de saúde, 

habitacional, etc., buscou consolidar esses benefícios. Fruto dessa conquista 

está a escola, direito de todo cidadão brasileiro e que é resultado da 

imaginação radical que a instituiu. 

Pensar em uma escola com os moldes urbanos num ecossistema de 

várzea é bastante complexo, mas ela existe e passa por muitos desafios. E 

aqui destacaremos os principais. Primeiramente pontuamos o próprio cenário 

de várzea, aparentemente inapropriado para a construção de uma escola por 

causa de suas peculiaridades. Nele os espaços onde estão as edificações da 

comunidade são abertos em meio à mata, que é o que compõe todo o entorno 

das construções, em geral localizadas muito longe uma das outras, como se 

constata na fotografia 13. Nesses locais vivem animais, inclusive peçonhentos, 

como cobras, que oferecem riscos a alunos, professores e funcionários da 

escola. 
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Fotografia 13: Caminho da escola São Ciríaco no verão. Fonte: Aline da Paixão Prezotto 

Santos (2013) 

 

A partir da enchente o barranco onde está toda comunidade começa a 

submergir aos poucos. Notamos que isso iniciou no mês de dezembro, quando 

a praia que se forma na margem começou a sumir gradativamente. Os riscos 

quanto aos animais peçonhentos passam a ser maiores nesse período, 

principalmente quando o nível do rio começa a atingir a superfície plana da 

comunidade onde estão as edificações, pois eles passam a procurar lugar seco 

para se abrigar. Registramos que isso ocorreu a partir do final do mês de 

janeiro. Paulatinamente campos, vegetação, estrada, etc., ficaram submersos 

(fotografia 14). 
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Fotografia 14: Caminho da escola São Ciríaco na enchente. Fonte: Aline da Paixão Prezotto 

Santos (2013) 

 

A partir desse período a cada semana de retorno à comunidade havia 

novos relatos de pessoas que mataram uma cobra ou passaram próximo a 

uma, inclusive foi encontrada uma no telhado de uma das salas da escola. A 

atenção e cuidado em todos os espaços dobram nesse período. Mas, 

impressionantes são as táticas varzeiras. Eles sabem exatamente como agir 

caso algum animal desses apareça. Próximo ao fim do período da enchente e 

início da cheia escutou-se o coaxar agoniado de um sapo; sabendo que se 

tratava de cobra chamamos um senhor. Com a maior tranquilidade ele 

localizou de onde vinha o barulho, e com bastante força lançou o terçado em 

direção ao som; depois de vários golpes, mostrou a cobra já morta. A prática 

cotidiana em lidar com esse tipo de situação já torna a ação completamente 

natural. 

Outro cuidado que se deve ter é quando as estradas começam a ser 

inundadas pelo rio Amazonas, como mostrado na fotografia 14. Nesse período 

de enchente os caminhos podem abrigar arraias, que ao ferrar o homem traz 

muitas complicações à saúde e bem-estar. E, durante o nosso estudo, houve 

um caso desses. 
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Durante a incursão no campo de pesquisa observou-se que à medida que 

as estradas ficam inundadas, os varzeiros seguem improvisando novas 

estradas onde exista terra para pisar. Nos locais completamente submersos a 

um nível em que não é possível caminhar passa-se a utilizar somente as 

bajaras. 

É interessante fazer uma observação. O período da enchente é também 

um tempo em que o fluxo de chuvas está mais intenso. Com as chuvas, vão se 

formando muitas poças de água. Então, notamos que a área da escola é 

inundada aos poucos na parte posterior, pelas águas provenientes de um lago 

que fica há muitos metros de distância, pelo lado oposto ao do rio Amazonas, e 

que se unem às poças de água que se formam com as chuvas.  

Os alunos da escola são provenientes das comunidades de Fátima do 

Urucurituba, Campos do Urucurituba e São Ciríaco do Urucurituba. Os que são 

da primeira comunidade (do 3° e 4° ciclos do ensino fundamental) têm à 

disposição um barco para transportá-los (fotografia 15); entretanto, para as 

aulas de Educação Física, que são em horário oposto, eles utilizam bajara 

(fotografia 16). 

 

 

Fotografia 15: Barco para o transporte de alunos. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos 

(2013) 
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Os alunos de Campos do Urucurituba, no tempo das terras, caminham 

mais de meia hora para chegar à escola, e, no tempo das águas, eles utilizam 

bajaras ou canoas da família. Já os alunos da própria comunidade de São 

Ciríaco caminham alguns minutos no verão e no tempo da cheia utilizam as 

pequenas embarcações da família. No próprio caminho para a escola os 

alunos, varzeiros também, aprendem práticas cotidianas, como pilotar uma 

bajara. Na imagem a seguir, flagramos o responsável de um dos alunos 

ensinando ligar o motor rabeta. Meio sem jeito, a menina ligou e a bajara 

rodopiou; instantes depois ela conseguiu estabilizá-la e seguiu viagem. 

 

 

Fotografia 16: Bajara. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2013) 

 

Registramos que, no período de enchente, alguns alunos que moram em 

Campos do Urucurituba, ao procurarem caminho de terra para chegar à escola, 

não o encontraram e tiveram que andar em terrenos alagados, chegando 

molhados à escola. Com a inundação das terras, eles passaram a usar as 

bajaras, assim como outros alunos que moram na comunidade São Ciríaco, 

pois as estradas de terra passaram a não ser acessíveis para caminhar. 

Nesse cenário que faz emergir a „arte varzeira‟, constantemente se 

utilizam táticas para enfrentar os desafios naturais que surgem em cada 



51 
 

período. Nele, estão inseridos professores varzeiros ou não que também 

precisam lidar com as peculiaridades desse sistema complexo. Então, nesse 

contexto, o docente que não é varzeiro e que se desafia a trabalhar nessa 

região terá que aprender a se adaptar à realidade. 

Feito um panorama dos desafios no entorno da escola, destacaremos os 

relacionados à infraestrutura do educandário. Na atualidade, ainda não existe 

um padrão oficial para a construção de escolas no Brasil; o que se tem é o 

projeto de lei do Senado Federal, n° 525 de 2009, de autoria do senador 

Cristovam Buarque, que, caso seja aprovado, instituirá as condições mínimas 

nacionais para a construção, adequação e equipamento pedagógico de 

estabelecimentos escolares de educação básica.  Nesse sentido, entende-se 

que os governos estaduais e municipais têm autonomia para edificá-las, 

isentos da obrigatoriedade de um modelo oficial.  Sem uma referência, muitos 

governos constroem prédios com condições mínimas, como demonstrou o 

estudo de Soares Neto et.al (2013), com base no Censo Escolar da Educação 

Básica de 2011, em que 44% das escolas da educação básica brasileira 

possuem infraestrutura elementar e somente 0,6% apresenta infraestrutura 

avançada. 

O referido autor considera os níveis da escala de infraestrutura escolar 

em elementar, básica, adequada e avançada (SANTOS, 2013). No nível 

elementar estão escolas com aspectos de infraestrutura mínima para seu 

funcionamento, como água, sanitário, energia, esgoto e cozinha. O nível básico 

é constituído desses elementos acrescidos de sala de diretoria e equipamentos 

como TV, DVD, computadores e impressora. Na escala, considera-se 

adequada a escola que possui os itens dos níveis anteriores mais espaços, 

como sala de professores, biblioteca, laboratório de informática e sanitário para 

educação infantil e também espaços que permitem o convívio social e o 

desenvolvimento motor, tais como quadra esportiva e parque infantil; estas 

possuem também equipamentos complementares, como copiadora e acesso à 

internet. Por fim, no nível avançado está a escola com os componentes dos 

três níveis acrescentando-se laboratório de ciências e dependências 

adequadas para atender estudantes com necessidades especiais. Este último 

os autores consideram a escola com infraestrutura mais próxima do ideal. 
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Nesse mesmo estudo foi revelado que 85,2% das escolas da zona rural 

possuem infraestrutura elementar e do total de 24.079 escolas localizadas na 

Região Norte, 17.090 (71%) estão também nesse nível.  

O fato de não se ter um padrão mínimo de qualidade para construir 

escolas no Brasil leva a se considerar prédios com apenas uma sala de aula 

como uma “escola”, como é o caso de muitas escolas no Município de 

Santarém. Em 2002, no estudo feito por Colares (2006) sobre o panorama da 

educação nesse município, foi revelado que o referido município possuía 434 

escolas municipais; dessas, 44 estão na zona urbana e 390 na zona rural. 

Desse total, 57,60%, ou seja, 250 escolas, dispunham de apenas uma sala de 

aula, sendo 249 escolas na zona rural contra apenas uma na zona urbana. 

A partir dessas informações infere-se que os governos desse município 

não tiveram nenhum parâmetro para a construção dessas escolas, 

considerando que para ofertar o ensino fundamental no 1° e 2° ciclos no 

período do estudo seriam necessárias pelo menos duas salas para comportar 

uma turma de cada nível em turnos distintos. Se acrescidos o 3° e 4° ciclos, 

haveria de ter pelo menos mais duas salas de aulas. Na atualidade, com o 

acréscimo de mais um ano para a conclusão do ensino fundamental, uma 

escola nessas condições precisaria dispor, nos dois casos, de mais uma sala 

aula. Apesar de Colares (2006) não mencionar os espaços para as aulas de 

Educação Física não é difícil inferir que uma escola construída com apenas 

uma sala de aula não deva ter quadra de esporte para as tais aulas. Então, de 

acordo com o estudo de Soares Neto et al (2013), para considerar a 

infraestrutura de uma escola adequada, ela precisaria dispor de outros 

elementos além da sala de aula ou de apenas uma. 

A ausência de padrão nacional para a construção de escolas leva a essa 

realidade e marginaliza principalmente os que vivem na zona rural e também 

no norte do Brasil, apesar de se ter como princípios “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola” e “garantia de padrão de qualidade”, 

previstos, respectivamente, nos incisos I e IX do artigo 3° da LDB. 

Integrando os 85,2% das escolas em zona rural no Brasil e os 71% das 

escolas da região Norte em nível de infraestrutura elementar estão muitas 

escolas de várzea do Município de Santarém. Dentre elas a escola São 
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Ciríaco, à qual serão dedicadas as próximas linhas, que atende ao nível 

elementar e básico. 

A primeira escola da comunidade São Ciríaco funcionou no barracão da 

comunidade em 1959 onde ocorriam aulas do 2° ao 5° ano, antiga 1ª a 4ª série. 

Em 1974, a comunidade recebeu o primeiro grupo escolar denominado 

Benedito Magalhães, que continuou funcionando no barracão. Mais tarde, em 

1985, foi construída a escola Alice Santos. Com isso, ambas continuaram 

funcionando até o momento em que emergiu a necessidade de dar 

continuidade nos níveis de ensino. Nesse sentido, em 1997 houve a fusão das 

duas escolas em uma que passou a se chamar São Ciríaco, cuja inauguração 

se deu no ano posterior, em 28 de maio de 1998, e teve que ser reconstruída 

em decorrência do fenômeno das “terras caídas”, sendo reinaugurada em 07 

de agosto de 2010, conforme o histórico da escola a seguir: 

 

No dia 26 de agosto de 2008, na gestão da diretora Adriana, 
aconteceu o fenômeno das terras caídas, atingindo a área onde está 
situado o posto de saúde e a escola que foi interditada e outro prédio 
foi construído mais distante da margem do rio. O fenômeno das terras 
caídas também aconteceu na comunidade de Fátima do Urucurituba 
destruindo quase por completo a comunidade, inclusive a escola 
Tiradentes que é anexa a esta escola. Por não haver mais condição 
de ser construído prédio na comunidade, os alunos e a servente 
foram remanejados para escola São Ciríaco. O novo prédio da escola 
foi inaugurado no dia 07 de agosto de 2010 [...]. 

 

O novo prédio da escola pode ser observado na fotografia 17. Nele, 

atualmente, o ensino é regular, ofertado pela rede municipal, e tem o 

calendário letivo diferenciado, adequando-se ao regime de inundação, que 

corresponde ao calendário agrícola da várzea, a qual “[...] possui quatro 

estações que correspondem à combinação dos regimes fluvial (enchente, 

cheia, vazante e seca) e pluvial (“inverno” e “verão”)” (FRAXE; PEREIRA; 

WITKOSK, 2007, p. 16). Esta particularidade atende, portanto, ao capítulo II, 

seção I, artigo 23 da LDB que dispõe no §2º que “O calendário escolar deverá 

adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a 

critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 

horas letivas previsto nesta Lei” (BRASIL, 1996). Nestes termos, as aulas 

iniciam em agosto, quando inicia a vazante, e encerram em abril no início da 
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enchente. O calendário letivo municipal da região de várzea no trimestre da 

estação da cheia - referente aos meses de maio, junho e julho - corresponde às 

férias dos alunos, quando não há, portanto, atividades escolares. 

Além do calendário diferenciado, constatamos que a partir do mês de 

janeiro as turmas que estão concluindo o ensino fundamental, ou seja, 8ª série 

(9° ano) e 4ª etapa da EJA precisam acelerar o ritmo das aulas e encerrar o 

ano letivo até o fim de janeiro a fim de concluir o nível de ensino para que 

estejam aptas à matrícula no ensino médio no sistema modular de ensino, cujo 

calendário é definido de outra forma. Deste modo, as turmas de 8ª série 

prosseguem estudando os conteúdos referentes ao 3° bimestre à tarde, e pela 

manhã adiantam os referentes ao 4° bimestre. A 4ª etapa inicia as aulas uma 

hora mais cedo do horário habitual. 

No ano letivo 2012/2013 estiveram matriculados 143 alunos. Pela manhã 

funcionavam cinco turmas nos níveis de educação infantil e 1° e 2° ciclos do 

ensino fundamental; à tarde outras quatro do 3° e 4° ciclos do ensino 

fundamental; e à noite uma turma de 4ª etapa da EJA. As turmas, de modo 

geral, tinham em média vinte e cinco alunos, com exceção da 7ª série (8º ano), 

que contava somente com sete alunos. Esses números diferem da zona 

urbana, cujas turmas têm em torno de quarenta estudantes, variando para mais 

ou para menos. 

A escola atual (fotografias 17 e 18) é construída de madeira, possui uma 

secretaria, diretoria, cozinha, dois banheiros (um masculino e um feminino) e 

cinco salas de aula, quatro com quadro magnético e uma com quadro de giz. 

Há um barracão atrás da escola que é utilizado para as aulas do ensino médio 

no sistema modular7, promovido pelo sistema estadual de ensino, o que 

                                            
7
 Sistema modular de ensino – Para esclarecimentos, a rede estadual hoje oferece o ensino 

regular e o modular, este último é ofertado às comunidades do planalto e rios. O ensino 
modular ocorre em módulos, ou seja, o módulo corresponde a cada disciplina ofertada por vez. 
Intensivamente, estudam-se os conteúdos do 1° ao 4° bimestre, e assim que uma disciplina 
encerra, inicia outra e assim sucessivamente. A permanência do professor que trabalha nesse 
sistema é de aproximadamente quarenta dias letivos. Nas dependências da escola São Ciríaco 
funciona esse tipo de sistema de ensino, o que faz dela uma escola anexa da escola Álvaro 
Adolfo da Silveira (localizada na cidade), fato que viabiliza a oferta do ensino médio a 37 
alunos. O calendário letivo corresponde ao da cidade. Na Escola São Ciríaco, nesse sistema 
de ensino, as aulas de educação física encerraram em meados do fim de novembro, período 
da “seca”, quando iniciamos nossa incursão no campo de estudo. Observa-se que em uma 
mesma escola existem dois sistemas de ensino totalmente diferenciados e “adaptados” à 
realidade local.  
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possibilita a conclusão do ensino básico na própria região. Esse espaço é 

alternativo para as aulas de Educação Física, assim como um campo de 

futebol do clube da comunidade e um terreno em frente à escola, que logo 

após a descida das águas precisa ser capinado e aplainado por causa das 

“terras crescidas”. 

 

 

Fotografia 17: Escola São Ciríaco no verão amazônico. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos 

(2013) 

 

 

Fotografia 18: Escola São Ciríaco no inverno amazônico. Fonte: Aline da Paixão Prezotto 

Santos (2013) 
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A escola dispõe de impressora, TV, DVD, microsystem e caixa 

amplificada. A utilização desses equipamentos se dá mais por ocasiões de 

eventos ou quando a escola possui demanda de alunos para estudar à noite, 

que são os momentos em que o motor a diesel é acionado para gerar energia. 

A água é proveniente do rio e utilizada da maneira descrita no tópico anterior. 

Considerando os níveis de infraestrutura do estudo de Soares Neto et al 

(2013), a escola São Ciríaco permeia os níveis elementar e básico. Considera-

se que ela está no nível elementar por não acessar adequadamente três itens: 

a água, energia e esgoto. Os resíduos sanitários são destinados em fossa, mas 

os de esgoto são despejados no chão ou, no tempo das águas, no rio. Apesar 

de haver água na escola, é proveniente do rio e, como discutido no tópico 

anterior, não é adequada ao consumo. A utilização de energia depende da 

compra de óleo diesel e nem sempre a escola dispõe de recursos para esse 

fim, por isso os equipamentos são utilizados em ocasiões de eventos na escola 

ou à noite durante as aulas da EJA (Educação de Jovens e Adultos), para o 

que a SEMED fornece uma quantidade de óleo diesel para o funcionamento. 

Apesar de a escola dispor de diretoria e equipamentos (como TV, DVD, 

impressora, freezer, microsystem, caixa amplificada), que poderiam classificá-

la no nível de infraestrutura básica, a falta de água adequada ao consumo, 

esgoto e energia durante as atividades diurnas (período em que estão 

praticamente todas as turmas), classificam a escola melhor no nível elementar 

que no básico. Isso indica que a SEMED precisa destinar recursos para a 

construção de sistemas de esgoto, de água tratada e de energia, sendo que 

este último poderia funcionar a partir de placas solares, que já são utilizadas no 

posto de saúde da comunidade, ou a partir do fornecimento de óleo diesel para 

que os equipamentos fossem utilizados e dinamizassem mais as aulas. Para as 

disciplinas de Educação Física e Educação Artística, alguns desses 

equipamentos são indispensáveis durante o ano letivo para trabalhar 

conteúdos, como atividades rítmicas, expressivas e dança. 

Na escola funciona educação infantil, entretanto não há sanitário e nem 

parque infantil, itens exigidos no nível de infraestrutura adequada. Neste nível 

também está o item quadra esportiva, que a escola em questão não dispõe. 

Considerando o regime de inundação da várzea, seria necessária a realização 
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de um estudo para sua adequada construção. Como não há quadra esportiva, 

muito menos um espaço destinado às aulas de Educação Física, os espaços 

são totalmente alternativos, como dito anteriormente. São eles: o barracão, o 

campo de futebol do clube da comunidade e a área de terra da escola. Aqui 

queremos destacá-los e mostrar as dificuldades em trabalhar neles. 

A escola dispõe de uma área de terra batida para as aulas de Educação 

Física, entretanto existem dois problemas para utilizá-la. O primeiro que não é 

possível utilizá-la logo que aulas iniciam no mês de agosto porque é o mês que 

inicia a vazante, logo o terreno ainda está bastante molhado e liso por causa do 

barro e coberto de mato, o que inviabiliza sua utilização. O trimestre da estação 

da seca – agosto, setembro e outubro – caracteriza-se por um menor nível das 

águas (FRAXE; PEREIRA; WITKOSK, 2007). Nessa etapa a área para as 

aulas de Educação Física seca totalmente somente em setembro. E, logo que 

seca, há duas tarefas a fazer: capinar e tentar aplainar por causa das “terras 

crescidas” que deixam o terreno muito irregular. 

Assim, para iniciar as aulas no mês de agosto, foi negociada a utilização 

do campo de futebol de um clube comunitário, que fica há mais 1 km de 

distância da escola. Entretanto, teve que deixar de ser usado pela “indisciplina” 

dos alunos, pois depois das aulas de Educação Física no campo, alguns deles 

tomavam banho no rio antes de retornarem para as suas casas. Colocamos 

entre aspas a palavra indisciplina porque não se trata exatamente do seu 

sentido estrito, mas de uma questão cultural de tomar banho no rio. Embora se 

trate de uma questão cultural, a escola, ao receber a criança e o adolescente 

em seu estabelecimento, assume a responsabilidade de zelar pela sua 

integridade. Nesse sentido, o professor, ao assumir uma turma de alunos, tem 

o mesmo encargo, e, em caso de negligência, ambos podem ser penalizados 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como o rio apresenta 

alguns riscos, tornou preocupante o banho dos alunos após as aulas. Por esse 

motivo e pelas inúmeras reclamações dos pais, em dezembro, a direção da 

escola recomendou que as aulas retornassem à área da escola e também 

porque os jogos escolares, que ocorrem em janeiro, aproximavam-se, o que 

demandava a limpeza do local. 
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Considerando os riscos à integridade física dos alunos no caso de as 

aulas acontecerem fora do espaço do educandário, há a exigência de espaço 

adequado nas dependências da escola, uma vez que o professor, ao sair dela 

com alunos, passa a assumir total responsabilidade por eles. Ao existir esse 

espaço, não cabe ao professor dessa disciplina a obrigação de limpá-lo, no 

caso em questão, de capinar e aplainar que além de serem trabalhos que 

exigem força física, não fazem parte das incumbências de qualquer docente 

segundo a LDB no artigo 13. Cabe ao docente: 

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade (BRASIL, 1996). 

 

A função de docente em nenhuma hipótese se confunde às de um zelador 

ou dos serviços gerais, sem diminuir a importância de tais cargos. O que ocorre 

é que, infelizmente, alguns gestores de escolas atribuem tarefas desses cargos 

especificamente aos professores de Educação Física, principalmente quando o 

espaço que a escola dispõe para as aulas é uma área de terra. Ora, se aos 

demais docentes não cabe varrer a sala que usam para ministrarem suas 

aulas, ao professor de Educação Física não cabe fazer sozinho mutirão com os 

alunos para limpar o terreno da escola, que em muitos casos é o único espaço 

para a realização das aulas. Como prevê a lei, ele pode colaborar com as 

atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. 

Se há, portanto, o terreno na escola São Ciríaco que anualmente é 

inundado e requer reparos após a vazante, considerando as incumbências do 

docente no artigo 13 da LDB, cabe então à direção da escola articular um 

mutirão, com a comunidade escolar em geral (incluindo professores e demais 

funcionários) e os pais para juntos organizarem o espaço que é da escola e 

destinado às aulas de Educação Física e não atribuir somente ao docente 
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responsável pela disciplina essa responsabilidade. Porém, nesta escola, coube 

à professora de Educação Física essa atribuição, o que foi inevitável à 

interrupção das aulas de educação física, que se transformaram em um 

infindável mutirão de limpeza (fotografia 19), o que prejudicou o andamento da 

disciplina. Assim, do dia 11 de dezembro de 2012 a 24 de janeiro de 2013 

(quando ocorreram os jogos), dez aulas foram destinadas somente à limpeza. 

Todo este tempo gasto se deu porque só a professora e os alunos não davam 

conta, pois além de ter muito trabalho (que exige muito esforço físico), alguns 

alunos não colaboravam, outros brincavam e somente uns poucos realmente 

trabalhavam. Cabe comentar que registramos a angústia e estresse da 

professora para convencer os alunos que se indispunham com essa atividade e 

com a quantidade do serviço. 

 

 

Fotografia 19: Espaço para as aulas de Educação Física (mutirão de limpeza). Fonte: Aline da 

Paixão Prezotto (2012) 

 

Somente no mês de janeiro, faltando alguns dias para os jogos, foi que a 

direção da escola resolveu convocar uma reunião com os pais para informar 

que os jogos seriam cancelados porque o terreno não estava limpo e também 

pelo baixo rendimento escolar dos alunos. Entretanto, os pais se opuseram à 

decisão e se colocaram à disposição para terminar a limpeza. Essa disposição 
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dos pais só confirmou que se a escola em geral estivesse envolvida e os pais 

mobilizados, o trabalho com a limpeza levaria menos tempo que o já 

despendido. 

Ainda registramos que uma vez na semana, pela manhã, havia mutirão de 

trabalho dos homens da comunidade para limpar estradas, fazer alguns 

serviços para escola, etc. e geralmente neste dia os funcionários faziam coleta 

de alimentos para as serventes prepararem lanche para eles. O que realmente 

reforça que faltou articulação tanto da professora como da direção da escola, 

mas principalmente desta última que gere a escola há alguns anos e conhece a 

realidade. Se a limpeza do terreno fosse acordada com os comunitários para o 

dia do mutirão em parceria com toda a escola, com certeza evitaria o estresse 

indevido da professora, a falta de aulas de Educação Física e o deslocamento 

dos alunos para um campo fora da escola. 

Infelizmente essa situação é compartilhada em outras realidades, talvez 

não nos mesmos moldes, mas com a ideia central de que é o professor de 

Educação Física quem deve limpar o “campo” ou organizar o mutirão de 

limpeza com os alunos. Isso se deve à seguinte concepção: 

 

A maioria dos gestores ainda entende que a Educação Física é um 
tempo para os alunos extravasarem as energias acumuladas na 
imobilidade das salas de aula, tal como o “banho de sol na prisão” [...] 
ou um lugar de preparo da motricidade infantil para melhor 
assimilação em sala de aula dos conteúdos das disciplinas mais 
“sérias” (GONZÁLEZ; FRAGA, 2012, p. 39, grifo do autor). 

 

Se a concepção permeia a ideia de que a disciplina se destina à 

recreação, ao descanso das disciplinas mais “sérias” e que aparentemente não 

tem tanta seriedade e importância, não há, então, problema algum em 

transformar aulas de Educação Física em mutirão, afinal não há conteúdos a 

se trabalhar. É o que fez a gestora ao permitir a perda de um número 

expressivo de aulas e a própria professora ao aceitar tal situação. Se houvesse 

uma concepção oposta a essa, ambas se preocupariam com os conteúdos que 

deixaram de ser ministrados e, por isso, articulariam o mutirão de outra 

maneira. 
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Outro espaço alternativo para as aulas de Educação Física é o barracão 

(fotografia 20), construído por comunitários, disponibilizado somente pela 

manhã porque à tarde é utilizado para as aulas do sistema modular de ensino. 

 

 

Fotografia 20: Barracão. Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2013) 

 

O espaço é relativamente pequeno, mas viável para alguns conteúdos, 

tais como os jogos e atividades rítmicas e expressivas. Assim, ao levarem em 

consideração o regime das águas, as aulas ocorrem nesse espaço na vazante 

até secar a área de barro em frente à escola e no período da enchente quando 

as águas atingem a área de barro. Esse espaço é bem adequado à realidade e 

supre a necessidade de um local específico no tempo das águas. Todavia, só 

está disponível pela manhã para a Educação Física porque à tarde é destinado 

à aula do sistema modular de ensino. 

Sendo a Educação Física um componente curricular (LDB artigo 26, § 3°), 

compreende-se que sua oferta deve ser no mesmo período das demais 

disciplinas, no caso da escola São Ciríaco, à tarde. Tendo em vista também a 

distância que os alunos percorrem para chegar à escola e o transporte 

disponibilizado à tarde para eles, as aulas de Educação Física então deveriam 

ocorrer no horário das demais, principalmente pelo fato de haver uma 
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incidência grande de faltas pela manhã. Não deve ser difícil imaginar o quão 

desestimulante é percorrer uma longa distância para assistir aula de apenas 

uma disciplina. Então, o mais adequado à realidade e necessidade dos alunos 

é que, de fato, as aulas de Educação Física ocorram no mesmo turno de oferta 

das demais disciplinas. 

O problema para a escola São Ciríaco é a falta de espaço no tempo das 

águas, já que o barracão é ocupado no período da tarde. Nesse caso, cabe à 

SEMED construir o espaço para as aulas, sem descartar a possibilidade de a 

escola entrar em acordo com a comunidade para a construção de um novo 

espaço, como ocorreu com o barracão e a casa dos professores construída por 

eles, já que o poder público marginaliza, desde a construção, a escola para a 

população de menor poder aquisitivo. 

No Brasil, como se sabe, não é novidade os “desinvestimentos” na 

educação. Historicamente isso é demonstrado, principalmente, com as classes 

populares, cujo descaso atinge os espaços públicos escolares. 

 

Uma análise desses espaços, nas últimas décadas, sobretudo a partir 
de 60, quando as mudanças foram mais significativas para atenderem 
a crescente demanda escolar, decorrente do rápido crescimento 
demográfico e do processo de industrialização, demonstra que o país 
não estava preparado para atender às necessidades emergentes, 
pois sempre negligenciara a educação, e assim, começam as 
improvisações. Nas décadas de 60 e 70, surgiram e proliferaram as 
salas emergenciais em containeres, em barracões de madeira e a 
construção de escolas de baixo custo, de caráter provisório, mas que 
ainda funcionam, além de outros arranjos, para minimizarem as filas 
nas escolas e evitarem prejuízos políticos (RIBEIRO, 2004, p. 106). 

 

O que demonstra que o problema de infraestrutura das escolas brasileiras 

não é atual e se arrasta ao longo da história, principalmente quando as classes 

populares passaram a ter o direito de acesso à educação. Entretanto, o espaço 

escolar deve ser o ponto inicial de investimentos, uma vez que “[...] é nele e a 

partir dele que se desenvolve a prática pedagógica, sendo assim, ele pode 

constituir um espaço de possibilidades, ou de limites; tanto o ato de ensinar 

como o de aprender exigem condições propícias ao bem-estar docente e 

discente” (RIBEIRO, 2004, p. 105).  

Na escola em questão, os espaços utilizados para as aulas de Educação 

Física apresentam muito mais limites que possibilidades considerando as 
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problemáticas de cada espaço e requerem do docente muita criatividade e 

planejamento para desenvolver as aulas. Entretanto, o caos não se limita aos 

desafios impostos ao docente somente dessa disciplina. Como vimos outros 

problemas anteriormente, a deficiência na infraestrutura interfere também na 

qualidade das outras aulas. De acordo com as constatações na escola, 

concordamos que ela, assim como tantas outras localizadas na zona rural, é 

“Tratada como uma espécie de resíduo do sistema educacional brasileiro [...]” 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2009, p. 38, grifo do autor), por isso tem 

muitos problemas, como discutem os referidos autores, e, dentre eles, 

destacamos a “falta de infraestrutura”, já discutido.  Outro é a atuação de leigo 

que será abordado no próximo capítulo. 

Até as linhas que chegamos, vimos que os desafios de ser professor na 

várzea estão nas próprias peculiaridades desse ecossistema, nos problemas 

de infraestrutura da escola, na atuação dos leigos na docência, na atuação de 

professores em outras áreas do conhecimento em que não têm formação 

acadêmica. Outros desafios são de ordem pessoal, como o caso de muitos 

professores que precisam deixar o aconchego de seus lares e de suas famílias 

para morar com pessoas estranhas. Esses professores, geralmente, são 

acolhidos na casa de comunitários ou em casas construídas para recebê-los, 

que é o caso da comunidade São Ciríaco. 

A casa da comunidade São Ciríaco (fotografia 21) acolhe funcionários da 

escola e do posto de saúde que não possuem residência na comunidade, e é 

muito bem vinda aos professores. Mas essa alternativa ainda não é totalmente 

adequada, pois cada pessoa precisa de um espaço particular, privativo à sua 

vida íntima. Nessa casa estavam alojados regularmente quatro professores do 

município, incluindo a professora que ministrava as aulas de Educação Física e 

a agente comunitária do posto de saúde. Esporadicamente também se 

alojavam a pedagoga, a diretora da escola e os professores da rede estadual. 

Após a demissão de dois professores e a contração de uma, permaneceram 

fixos na casa somente três. Esse é um modelo de casa varzeira. Ela é simples 

e se localiza logo atrás da escola; dispõe apenas de banheiro para tomar 

banho, para outros fins utilizam o da escola (dos alunos) ou o do posto de 

saúde, que ficam próximos a casa. 
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Fotografia 21: Casa dos professores. Fonte: Alinda da Paixão Prezotto Santos (2012) 

 

Durante a incursão observamos que a vida íntima de quem mora na casa 

fica muito vulnerável aos olhos uns dos outros, assim como de toda a 

comunidade, de maneira especial, aos alunos e pais dos alunos. O professor, 

de forma particular, se torna o centro dos olhares e deve ter um 

comportamento social “adequado”, pois é tido como “exemplo”. Tudo isso, de 

alguma maneira, gera desconfortos pessoais, pois surgem muitas histórias e 

comentários que registramos, porém inadequados a este texto, mas que 

podemos dizer que incomoda e atinge a vida pessoal e também profissional 

dos professores. É como estar num big brother da Rede Globo de Televisão. 

Observamos também que todos os que estavam hospedados na casa têm 

familiares fora da comunidade. Para vê-los, só era possível nos fins de semana 

ou no final do mês, o que mexia bastante com o estado emocional deles. 

Trazemos essa questão no intuito de registrar que não é simples deixar o 

conforto do seu lar, de sua família, para ser docente num lugar com tantos 

desafios e que o salário nem é tão animador. Além disso, no que foi 

apresentado, mostramos que antes de o professor chegar à sua sala de aula, 

ele já enfrentou e transpôs muitos obstáculos. 
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Assim como o varzeiro, o docente da várzea se torna também um ser 

criativo e resiliente. Portanto, os desafios de educar na várzea ultrapassam os 

limites da escola. Aliás, a escola já é parte desse ambiente cheio de 

circunstâncias desafiadoras. Então, se o docente não for varzeiro terá muito 

que aprender para se adaptar à realidade que a várzea apresenta. Todos 

esses desafios apresentados integram a vida do professor, e 

consequentemente, a sua prática pedagógica, que deve se interligar à 

realidade da várzea. 

Feito este panorama da realidade da escola São Ciríaco, no próximo 

capítulo, abordaremos a realidade das aulas de Educação Física. 
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Em toda sociedade a prática educativa se faz presente à medida que os 

sujeitos interagem entre si. Nessas relações os saberes provenientes dela são 

assimilados ou incorporados e se tornam imprescindíveis aos homens. Os 

conhecimentos apropriados por todo sujeito são extraídos das diversas 

interações que ocorrem na história de vida dos indivíduos em diversas 

instituições e atividades. Consideramos, portanto, todo esse processo como um 

fenômeno educativo. 

Esse fenômeno, de acordo com Libâneo (2013), ocorre em dois sentidos, 

o amplo e o restrito. O primeiro diz respeito ao processo de formação dos 

sujeitos na sociedade, de uma maneira mais ampliada, onde a prática 

educativa se dá em várias instituições e atividades sociais que decorrem da 

organização social, como a economia, a política, a religião, os costumes, etc. O 

segundo, sem desconectar-se do primeiro, tem intencionalidades; há ação 

consciente, deliberada e planificada com o fim explícito de instrução e de 

ensino8. 

O mesmo autor nos ajuda a refletir sobre a relação profissional do 

professor em sua prática educativa ao afirmar que ela tem finalidades e 

processos “[...] determinados por interesses antagônicos de classes sociais” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 21). Isto significa dizer que no trabalho do professor 

permeiam interesses sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos, etc. 

Então, essa profissão não é neutra, ela está vinculada a um campo de 

interesses que são os anseios das diferentes classes sociais. 

Em qualquer sociedade há uma lógica dominante que exercerá poder 

para manter-se, como por exemplo, a sociedade brasileira, que é dividida em 

classes sociais e o ideário dominante é o que rege a maioria dos países, o 

neoliberalismo, que favorece mais as classes que estão no topo da pirâmide do 

que as que formam a base dela. É, pois, diante da soberania dessa ideologia 

que o professor deve estar atento, pois sua prática educativa poderá favorecê-

la ou não. 

                                            
8
 Segundo José Carlos Libâneo, instrução “se refere à formação intelectual, formação e 

desenvolvimento das capacidades cognoscitivas mediante o domínio de certo nível de 
conhecimentos sistematizados” e ensino “corresponde a ações, meios e condições para 
realização da instrução; contém, pois, a instrução”. (LIBÂNEO, 2013, pág. 22, grifo do autor) 
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Ao relacionarmos os desafios da várzea e a supremacia dessa ideologia 

pensamos que todo o cenário apresentado no primeiro capítulo reafirma o 

modelo estratégico construído no Brasil, o neoliberalismo, que intenta manter 

viva e resistente sua lógica sobre os menos favorecidos, oprimindo-os ao lhes 

negar, como exemplo, escola adequada e professores com qualificação para 

atuarem. Nessa relação, percebemos então a luta entre o opressor e o 

oprimido em Freire (2005), ou entre o fraco e o forte em Certeau (1998). No 

contexto em questão, respectivamente o oprimido/fraco são os escolares da 

várzea e o opressor/forte, os que praticam a ideologia neoliberal. Nessa 

perspectiva, entendemos que os representantes brasileiros, nas diversas 

instâncias, compactuam com esse modelo quando não promovem o cidadão à 

criticidade, quando lhe nega o acesso à educação de qualidade, à escola de 

qualidade, ao professor com qualificação e remuneração adequada – o que 

acontece expressivamente na zona rural, onde se concentra uma parcela 

significativa da população brasileira. O professor, ao adotar concepções 

acríticas para nortear sua prática educativa, também corrobora com esse 

processo. 

Frente a essa lógica neoliberal, que rege a sociedade brasileira, 

recontextualizamos a fala de Libâneo em que afirma que “[...] o reconhecimento 

do papel político do trabalho docente implica a luta pela modificação dessas 

relações de poder” (LIBÂNEO, 2013, p. 20). Por esse motivo, o docente, 

principalmente os que labutam em escolas públicas – onde está a massa de 

escolares pertencentes à classe trabalhadora – tem papel importante nos 

anseios das classes, porque uma vez as relações sociais sendo dinâmicas, 

tanto a classe dominante põe em prática os seus ideais e interesses, como os 

de menor poder aquisitivo (LIBÂNEO, 2013). 

O docente ao ensinar, tendo consciência ou não, posiciona-se 

politicamente frente aos interesses e ideais dos grupos sociais. Assim, a 

maneira como forma os escolares tende a beneficiar os ideais da classe 

dominante ou dos trabalhadores, intencionalmente ou não. Daí a importância 

da formação acadêmica, que deve proporcionar o discernimento das 

metodologias de ensino que favoreçam um grupo ou outro. 
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Se o docente trabalha com o ensino na perspectiva de que ele mesmo é 

um mero transferidor de conhecimentos e seus alunos apenas os receptores 

desses saberes, ele contribuirá para a formação de um escolar acrítico, 

compactuando com a lógica dominante, pois o objeto de ensino, ao estar 

desconectado da realidade, favorece o distanciamento da reflexão crítica 

acerca da realidade. Aqui mora o perigo da atuação do professor leigo ou sem 

formação adequada, pois além de não ter o domínio do saber disciplinar, 

desconhece também quais metodologias de ensino da área em que atua 

favorecem a lógica neoliberal, o que resulta na formação acrítica do alunado. 

Como dito anteriormente, a prática educativa em sentido restrito – que 

ocorre no processo de escolarização - é intencional e tem finalidades de ensino 

bem delineadas, por isso, o professor deve ter consciência disso, sendo 

imprescindível, portanto, um posicionamento político. Para que ele tenha 

clareza de sua posição, precisa questionar-se de que maneira a sua prática 

contribui para formação de seus alunos. Sua resposta será uma tomada de 

consciência sobre qual papel político está desempenhando e que tipo de aluno 

está formando, o que é importante para uma mudança, ou não, em sua ação 

de ensinar. Uma vez que se tem isso definido, lança-se mão da concepção 

pedagógica e das técnicas de ensino que melhor contribuirão para a formação 

que se deseja. Porém, quando não se tem essa definição, a prática do 

professor ao ensinar se assemelha ao colocar uma venda nos olhos, pois ao 

deixar de enxergar, caminha-se sem saber onde está e aonde quer chegar. 

Sobre essa intencionalidade que permeia o papel do docente, parto da 

concepção do professor crítico, pautado em Paulo Freire (2011), cuja prática 

docente é considerada uma dimensão social da formação humana que deve 

ser dotada de criticidade, devendo transcender os limites do puro treinamento 

de destrezas nos educandos, dos decorebas, etc. Essa transcendência que 

expressa o autor é seu posicionamento claro contra a ideologia neoliberal e faz 

questão de expor sua repugnância, porque compreende que ela enterra o 

sonho, a utopia e incita exacerbada competitividade - que leva o indivíduo a 

cobrar cada vez mais de si a produtividade, o desejo de ser o primeiro, de ser o 

melhor - e produz a exclusão dos menos favorecidos. 
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A competitividade não seria ruim se todos tivessem em iguais condições 

de competir. Porém, isso não ocorre, porque há uma distância socioeconômica 

muito grande entre pobres, classe média e ricos que coloca esses últimos em 

vantagem, como no caso de aprovações nos cursos de medicina nas 

universidades públicas. Classe média e ricos, por terem acesso a escolas de 

melhor qualidade, levam vantagem em relação ao pobre que estuda na escola 

da periferia, onde faltam tantas coisas. Então, os estímulos que produz a 

competição não são ruins; mas, diante das diferenças sociais, ela promove 

mais vantagens aos mais favorecidos economicamente do que à grande massa 

da população, composta pela classe trabalhadora. 

Todo esse pensamento de que ter êxito depende apenas do próprio 

esforço, inculcado nos cidadãos, produz neles transferências de 

responsabilidades, como o exemplo do caso das aprovações em medicina, em 

que o pobre pensará que sua reprovação ocorreu por incompetência própria e 

não porque lhe foi negado pelo governo o acesso à escola pública de 

qualidade. Essa ideologia impregnada na sociedade leva os sujeitos a, 

paulatinamente, apagarem de sua memória o desejo de reivindicar seus 

direitos enquanto cidadãos - como uma escola de qualidade – e o resultado 

disso será a conformação que o “sucesso” dependeu única e exclusivamente 

de sua força de vontade e não porque lhe foi negado o direito à escola de 

qualidade. Assim, as responsabilidades são transferidas inconscientemente 

dos que exercem o poder para os sujeitos. 

Essa lógica incita no seio da sociedade práticas de individualismo, em 

que o sujeito passa a se preocupar cada vez mais consigo próprio, ao querer 

dar o melhor de si para suas conquistas, esquecendo, sem perceber, que ao 

seu redor existem outros seres humanos que, eventualmente por condições 

socioeconômicas, podem estar em situação menos favorável à competitividade. 

É uma luta feroz e voraz! Para o sujeito que está em condições mais favoráveis 

que o outro é muito mais fácil continuar com seu foco pessoal, que estender a 

mão ao outro, o que parece utópico no ideário da globalização, do capitalismo 

e da livre concorrência. 

O exemplo ilustrado mostra que a ideologia neoliberal conduz o ser 

humano acentuadamente à busca de produção e rendimento; uma competição 
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eterna que tem lá suas “vantagens”. Entretanto, Paulo Freire nos adverte para 

a pior das consequências: a exclusão fatal cada vez maior daqueles que estão 

à margem social, os menos favorecidos. Isso, contextualizado na prática 

pedagógica, materializa-se em práticas educativas que priorizam o 

treinamento, o decoreba, a repetição, a reprodução. Prática que nega ao aluno 

a possibilidade de pensar e refletir sobre sua realidade. Contrariamente a essa 

perspectiva, o autor concebe que a prática educativa, ou seja, formar é muito 

mais que treinar habilidades. Não basta atender ao ideário neoliberal, é preciso 

ultrapassá-lo e transpor práticas de desumanização, de exclusão. Por essa 

razão, o seu ponto de vista é favorável aos “condenados da terra”, dos 

excluídos. Sua perspectiva é marcada pelo convite à prática da “ética universal 

do ser humano”, que transcende o exercício da docência e se estende a todo 

ser humano; é um convite à humanização. Aceitar esse convite na prática 

pedagógica é um desafio, mas precisa ser aceito, pois faz toda a diferença na 

prática educativa do docente. 

Assim, o conhecimento sobre as intencionalidades que permeiam a 

prática educativa, a importância do papel do docente, as concepções 

pedagógicas, o trato do saber de cada área do conhecimento, ou seja, os 

saberes produzidos pelas ciências da educação, pedagogia e disciplinas 

devem ser oferecidos ao futuro professor durante seu processo de formação, 

pois são imprescindíveis para o exercício da docência. A falta deles, com 

certeza, traz implicações para a prática de quem ensina, por que o seu saber é 

limitado, como também afeta a aprendizagem de quem é ensinado. É nessa 

perspectiva que os dois tópicos deste capítulo chamam a atenção para a 

realidade encontrada na região de várzea no Município de Santarém. 

 

 

2.1 – A várzea do professor leigo 

 

 

O saber docente, desde a década de 1980, vem sendo objeto de várias 

pesquisas no cenário internacional, a partir de teorias e métodos diversificados, 

interesse que consolida um movimento pela profissionalização do ensino. Os 
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resultados de tais estudos convergem para concepções diferenciadas, mas tem 

como maior avanço o consenso quanto à existência de saberes específicos 

que caracterizam a profissão docente. Nesse cenário, atualmente, Maurice 

Tardif (2012) traz algumas contribuições para a compreensão das 

especificidades desse saber profissional. 

Na obra intitulada Saberes docentes e formação profissional o autor 

discorre sobre os saberes docentes e a sua relação com a formação 

profissional dos professores e com o próprio exercício da docência, destacando 

que o saber docente é essencialmente heterogêneo, ou seja, é um “saber 

plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, 

da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana” (TARDIF, 2012, 

p. 54). Ele destaca quatro saberes imbricados na atividade docente: os saberes 

profissionais (incluindo os das ciências da educação e da pedagogia), 

disciplinares, curriculares, e experienciais. 

Os saberes profissionais são o “conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores”, científicos e eruditos, que se 

materializam na prática docente. Articulados entre si, ciência e prática docente, 

os saberes são transmitidos no processo de formação inicial e/ou continuada. A 

esse conjunto de saberes são englobados os conhecimentos pedagógicos 

relacionados às técnicas e aos métodos de ensino. 

A prática docente, além de incorporar os saberes produzidos pelas 

ciências da educação e pedagogia, também congrega os saberes disciplinares 

que emergem da tradição cultural e dos grupos sociais. São saberes sociais 

produzidos e acumulados pela sociedade ao longo da história da humanidade, 

pertencentes às ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, 

linguagens, etc.. Em suma, são “saberes que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento” (TARDIF, 2012, p. 38), definidos e selecionados 

pela instituição universitária, disponibilizados sob a forma de disciplinas 

oferecidas pelas universidades, como por exemplo, matemática, história, 

literatura, etc. 

Os saberes curriculares “apresentam-se concretamente sob a forma de 

programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores 

devem aprender e aplicar” (TARDIF, 2012, p. 38), ou seja, é a maneira como 
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os conhecimentos provenientes da sociedade são geridos pelas instituições 

educacionais, que são os saberes disciplinares transmitidos aos alunos. 

Os saberes experienciais ou práticos são os provenientes do trabalho 

cotidiano e do conhecimento de seu meio, que brotam da experiência, 

“incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.” (TARDIF, 2012, p. 39, grifo do 

autor), que “se manifestam, então, através de um saber-ser e de um saber-

fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano.” (TARDIF, 

2012, p. 49). 

Tardif (2012) assume que os saberes experienciais ou práticos têm 

posição destacada para os professores, pois são efetivamente controlados e 

legitimados por eles na prática cotidiana, enquanto com os demais se 

estabelece uma relação de “exterioridade”, pois eles são produzidos por outros 

indivíduos que estão fora do ambiente escolar, como a definição e seleção de 

saberes curriculares e disciplinares. Como não há a participação ativa do 

professor nos processos de elaboração destes e não são considerados os 

saberes que emergem da prática cotidiana, cabe ao docente somente 

reproduzi-los. 

Dos saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais, 

Tardif (2012) reconhece que emerge um saber específico que se fundamenta e 

se legitima na prática cotidiana a partir do exercício diário da função docente, 

em que os professores vivem concretamente situações que lhe exigem 

habilidade, capacidade de interpretação e improvisação e também a segurança 

na tomada de decisões estratégicas diante da diversidade de situações que 

surgem nas salas de aula. Apesar de cada circunstância ser diferente, há entre 

elas semelhanças que geram alternativas prévias, que podem posteriormente 

resolver outros casos semelhantes. Assim, desenvolve-se então, um habitus, 

que é específico à sua profissão. Então, os saberes profissionais parecem ser: 

 

[...] plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio 
exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer 
e do saber-ser bastante diversificados e provenientes de fontes 
variadas, as quais podemos supor também que sejam de natureza 
diferente (TARDIF, 2012, p. 61). 
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Considerando o saber profissional do professor um amálgama de 

diferentes saberes, provenientes de fontes diversas, que são construídos, 

relacionados e mobilizados pelos professores de acordo com as exigências de 

sua atividade profissional, no quadro 01, Tardif (2012) propõe um modelo 

tipológico para identificar e classificar os saberes dos professores, a fim de dar 

conta do pluralismo do saber docente, relacionando-os aos lugares de atuação 

profissional, às organizações que os formam e/ou trabalham, com instrumentos 

de trabalho, em suma, com a gama de experiência de trabalho. O autor ainda 

evidencia as fontes de aquisição dos saberes e os modos de integração no 

trabalho docente, conforme quadro 01. 

 

Quadro 01: Proposição de modelo tipológico para identificar e classificar os 

saberes dos professores 

Saberes dos 

professores 
Fontes sociais de aquisição 

Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais 

dos professores 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes 

provenientes da 

formação escolar 

anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais 

Saberes 

provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores 

Saberes 

provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das “ferramentas” dos 

professores: programas, livros 

didáticos, caderno de exercícios, 

fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas 



75 
 

Saberes 

provenientes de sua 

própria experiência 

na profissão, na sala 

de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: TARDIF, 2012, p. 63. 

 

A partir do quadro, podemos inferir que os saberes profissionais do 

professor, cronologicamente, são construídos antes, durante e posterior à 

formação profissional, o que nos leva a pensar que o saber do professor leigo e 

do sem formação adequada sem experiência profissional tem uma deficiência, 

pois ele detém apenas o saber pessoal e da formação escolar anterior. Além 

disso, pensamos também que caso o professor possua experiência 

profissional, ele terá adquirido tanto os saberes pessoais e da formação escolar 

anterior, como dos programas e livros didáticos e da própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na escola, todavia sem a clareza necessária que a 

formação profissional poderia lhe proporcionar. Em ambas as situações, não há 

o saber profissional para o magistério, que é extremamente necessário para o 

exercício da docência, como se exige no artigo 62, título VI, da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases). 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 2005, p. 
20). 

 

Ou seja, ter curso de licenciatura, de graduação plena, é obrigatório para 

atuar na docência. Porém, a realidade encontrada na região de várzea de 

Santarém, não condiz com essa exigência, como se pode observar no gráfico 

01. 
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Gráfico 01: Quadro de formação dos professores que atuam na Educação Física na região de 

várzea de Santarém-PA. Fonte: SEMED/2012 

 

O gráfico apresenta um deficit de professores com formação adequada 

para atuar na Educação Física, além disso, ele mostra também que atuam 

professores leigos na área. Os percentuais são de um total de 35 (trinta e 

cinco) professores que trabalhavam em 27 (vinte e sete escolas), em que 48% 

possuíam formação em outras áreas, 40% cursavam outras áreas, 9% não 

possuíam formação acadêmica e somente 3% eram formados em Educação 

Física. Em síntese, 88% atuavam sem formação adequada e 9% eram leigos. 

Ao darmos início à pesquisa de campo com as visitas nas escolas São 

Ciríaco, onde ocorreu a pesquisa, e Nossa Senhora de Fátima, verificamos que 

essa era também a situação de outros componentes curriculares, como pode 

ser observado nas seguintes situações que ocorreram na escola São Ciríaco. A 

professora, iniciando licenciatura em Matemática, ficou responsável tanto pela 

área que estava em formação quanto pela Educação Física. O professor que 

estava finalizando o curso de Biologia assumiu Ciências, disciplina de sua 

formação, Inglês e a carga horária que a professora de Matemática não pôde 

assumir, pela incompatibilidade de horário das turmas, de maneira que, no 
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decorrer da pesquisa, ele saiu da escola e não houve professor substituto e, 

com isso, suas disciplinas foram redistribuídas entre os professores que já 

estavam no quadro de funcionários. Outro caso foi da professora formada em 

Pedagogia que atuava na Educação Infantil e também com a disciplina de 

História, a qual, no decorrer da investigação, ainda assumiu Geografia, pois 

outra professora saiu de licença. Outra situação foi da professora de Português 

e Educação Artística, que tinha formação em Pedagogia, e que, durante a 

pesquisa, também saiu da escola; para esse caso, houve uma professora 

substituta, mas sua formação era em Ciências Sociais.  

A partir desses exemplos, que representam a mesma situação da escola 

Nossa Senhora do Livramento, casos de professores que possuem formação 

em uma área e atuam em outra, pudemos compreender que esses docentes 

são inicialmente contratados para atuar em sua área de formação, concluída ou 

não e, posteriormente, pela falta de profissionais qualificados, a depender da 

carência de cada escola, são-lhes oferecidas outras disciplinas que estão sem 

professor, como ocorreu nos casos da escola São Ciríaco. 

Segundo Fernandes, Cerioli e Caldart, “[...] é ali [na zona rural] que se 

concentra o maior número de professores leigos [...]” (FERNANDES; CERIOLI; 

CALDART, 2009, p. 37), percebemos também, que lá estão muitos sem a 

formação adequada para atuarem como profissionais quer estejam com 

formação acadêmica em andamento, ou concluída. O fato é que, em qualquer 

área, há a necessidade de qualificação profissional, de cursos técnicos, cursos 

de graduação, treinamentos, ou seja, de uma preparação para o trabalho. Para 

a docência, como se sabe, é exigida na LDB a formação em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena. A falta dessa preparação deixa uma 

lacuna no saber do profissional e, com certeza, traz consequências, tanto para 

quem ensina, como para quem é ensinado. 

Toda essa situação se torna mais delicada quando o professor, além de 

não ter nenhuma preparação, também não possui qualquer experiência com a 

profissão docente, que é o caso da professora que assumiu as aulas de 

Educação Física na escola São Ciríaco. Ela, uma jovem professora, de apenas 

19 anos, iniciou sua carreira docente junto ao calendário letivo 2012/2013 da 

várzea, que é a única região que possui o período de aulas diferenciado, em 
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função do regime de cheia e vazante do rio. Ao mesmo tempo em que ela 

iniciara sua experiência como docente, também começava um curso de 

Licenciatura em Matemática, área em que a SEMED a contratou inicialmente. 

Porém, pela falta de professor, ela foi convidada a assumir também a 

Educação Física, como se verifica no depoimento dela: 

 

[...] é, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com essa minha turma de 
Matemática e que eu faço licenciatura em Matemática, mas quando 
eu cheguei aqui, a diretora disse que não tinha professor de 
Educação Física. Geralmente o professor que assume a Educação 
Física é o professor de Matemática que eles esperam [...] Todos os 
professores que vêm com a turma de matemática são os professores 
que geralmente dão aula de Educação Física [...]. 

 

Observamos que na escola São Ciríaco era comum o professor de 

Matemática assumir a Educação Física, porque as horas trabalhadas com 

aquela disciplina não chegavam a 200 h/a mensais, que é o limite máximo 

recomendado pela SEMED para que o docente trabalhe. Isso facilitava o 

complemento de horas de trabalho para o professor de Matemática com a 

Educação Física, sem extrapolar a recomendação da Secretaria, fato que pode 

ser compreendido na seguinte fala: 

É causa que eu imagino que seja talvez pra completar a carga horária 
ou então tem professor que já tá cheio demais com carga horária, 
então pra quem sobra é pro professor de matemática que ele tem 
120h, aí as 50h [de Educação Física] encaixa pro professor. Digamos 
que seja assim, não sei. 

 

O momento que fizemos o levantamento sobre a formação dos 

professores que atuavam na Educação Física foi anterior ao início das aulas da 

várzea, quando a professora ainda não havia começado seu curso de 

Licenciatura em Matemática, que iniciou junto com o calendário letivo da região 

de várzea. Então, além da falta de formação para atuar na Matemática, ela não 

tinha preparação para a Educação Física e ainda ia iniciar sua experiência 

profissional, como ratificou em entrevista: “É o meu primeiro ano de trabalho 

com tudo mesmo [...]!”. Então, nessas condições, ela não preenchia o requisito 

para assumir a vaga de professora de Matemática, assim como de Educação 

Física, conforme exige a LDB. 
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O fato de ela ter sido contratada nessas condições, sem atender o que 

pede a LDB, nos levou a pensar que, se há carência de professores para atuar 

nessa região, deveriam ser estabelecidos critérios mínimos para contratar 

professores, tais como ter cursado pelo menos quatro semestres de um curso 

de licenciatura ou ter feito disciplinas de estágio, pois, pelo menos, o professor 

iniciaria seu trabalho após ter a oportunidade de entrar em contato com alguns 

dos saberes da área de sua formação. Outro pensamento que tivemos foi que 

se há uma grande quantidade de professores atuando em disciplinas fora de 

sua área de formação, a SEMED deveria se preocupar em realizar uma 

capacitação com esse grupo de professores para suprir a falta do saber da 

disciplina que o professor trabalha sem a formação adequada. Outro também 

foi que tanto professores leigos quanto os sem formação adequada poderiam 

ser encaminhados ao PARFOR. 

Essa preocupação parte do pensamento de que o saber docente é 

constituído de saberes provenientes da formação profissional, disciplinares, 

curriculares e experienciais, sendo o profissional e o disciplinar constituídos 

durante a formação inicial (TARDIF, 2012). É no próprio exercício da profissão 

que emergem os conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-

ser diversificados, que são provenientes de fontes variadas e naturezas 

diferentes, pois ele é construído ao longo da vida pessoal, de toda a sua 

formação escolar, do magistério, da formação continuada, nos cursos de 

reciclagem, na prática da profissão, etc. Com isso, todos os saberes são 

importantes, porque constituem o amálgama do saber docente. Entretanto, em 

nossa compreensão, o saber da formação inicial é um marco importante na 

construção do saber do professor, porque é a partir desta formação que se 

adquirem os saberes profissionais e disciplinares. 

Deste modo, tanto no caso do professor leigo quanto do sem formação 

adequada, ambos com experiência na docência ou não, vemos uma fragilidade 

no saber profissional e disciplinar, oriunda da falta de formação inicial na área 

que atua sem formação adequada ou sem formação. Esse último é o caso da 

professora leiga, que assumiu a Matemática e a Educação Física em São 

Ciríaco. Verificamos que, para a atuação desta professora na Educação Física, 

foco deste estudo, em nenhum momento do ano letivo a SEMED ou AEL 
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proporcionaram qualquer capacitação para a adequada atuação dela. O 

conjunto dessas “ausências” gerou nela certa ansiedade e preocupação para 

atuar na Educação Física: 

 

[...] então pra mim assim foi difícil; “meu Deus como que eu vou 
trabalhar Educação Física se eu não tenho formação nenhuma”. E 
era uma disciplina assim, digamos assim, quando eu estudava eu 
fazia, eu ia na Educação Física  porque eu tinha que passar, digamos 
assim, mas num gostava, nunca gostei. Depois eu fiquei assim em 
desespero, só que eu não falei pra ninguém; eu fiquei sozinha comigo 
“meu Deus, como que eu vou faze essa educação física!”. Mesmo eu 
não gostando eu aprendi muita coisa no decorrer dos anos que eu 
estudava.  Então, os professores na faculdade onde eu estudo tem 
faculdade em Educação Física e eu vejo as atividades que o 
professor de Educação Física desenvolve. Então, eu presto atenção 
na verdade em duas licenciaturas, na minha de Matemática e na 
outra de Educação Física, quando eu chego aqui eu desenvolvo com 
meus alunos. Então, eu não tenho, não sou formada em Educação 
Física, mas assim deu pra trabalhar um pouquinho daquilo que eu 
sei, depois eu fui em busca de livro, em busca disso e pesquisando, 
perguntando também pras pessoas como era que trabalhava, como 
que era feito, inclusive tem pessoas que me ajudaram a assimilar as 
regras que eu não sabia. Então, foi assim! Foi difícil, mas agora já dá 
pra seguir em frente, que assim, eu quero dizer que as pessoas não 
dão valor à educação Física né, porque geralmente eles dizem que 
não tão nem aí, que é só uma disciplina que todo mundo passa, que 
não desenvolve nada, que é assim, mas é difícil! Até eu tinha esse 
olhar antes né, que poxa acorda cedo pra Educação Física, essa 
coisas, chegava na hora eu dizia assim: “Eu vou passar mesmo! Eu 
acho que nem é preciso eu ir.” Mas foi difícil quando, assim, pra 
aceitar de primeira, que eu nunca tinha trabalhado; Matemática, eu 
tava estudando, então eu sabia, sei! Agora, Educação Física, eu não 
tinha nem noção de como trabalhar com esses alunos. 

 

Toda essa preocupação, expressada na fala da professora, era gerada 

porque ela não tinha formação para atuar na Educação Física, por isso ela se 

sentia mais insegura. Entretanto, notamos que o mesmo não ocorre com a 

Matemática, porque esta docente, no momento dessa entrevista, já havia 

cursado algumas disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática, o que, 

de certa maneira, dava-lhe segurança. Nessas duas percepções, em relação 

às duas disciplinas, inferimos que o saber que ela estava adquirindo na 

formação profissional estava lhe proporcionando firmeza e certeza em sua 

prática educativa na Matemática; já na Educação Física, não. 

Contudo, de qualquer maneira, ela haveria de dar aulas dessa disciplina. 

Desse modo, com base no saber pessoal e da formação escolar anterior, ela 

toma algumas atitudes para suprir a falta do saber profissional da Educação 
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Física: a) buscou em sua memória como eram as aulas de Educação Física no 

tempo em que foi aluna do ensino básico; b) foi atrás de pessoas que em 

algum momento trabalharam com a disciplina, com destaque para o seu ex-

professor de Educação Física, que se disponibilizou em fazer uma capacitação 

em um dia, para que ela soubesse quais conteúdos ela poderia desenvolver 

nas aulas; c) fez pesquisas em livros; e d) procurava observar as aulas práticas 

da turma que cursava licenciatura em Educação Física, na instituição em que 

ela estudava. 

Essas soluções encontradas para buscar o conhecimento que ela não 

tinha partem de um potencial criativo, que há em todo ser humano, e que foi 

discutido no capítulo anterior com base em Michel de Certeau (1998), 

Castoriadis (2004) e Santos (2012). Esse potencial, que também está 

intrínseco à natureza da professora, é mobilizado diante do desafio de trabalhar 

com o desconhecido, a Educação Física e, com certeza, poderia se ampliar 

caso a SEMED ou AEL tivessem, pelo menos, realizado uma capacitação para 

o grupo de professores leigos, do qual faz parte a professora em questão, e 

para os professores sem formação adequada. Porém, mesmo na limitação do 

saber profissional, do desafio de ensinar a disciplina num ambiente tão inóspito 

e com o potencial criativo limitado, a professora encontra meios para nortear a 

sua prática pedagógica. E na ausência da formação inicial e de qualquer 

capacitação, com “astúcias”, ela construiu o seu trabalho, dando luz, cor e 

forma, com “artes de fazer”, à sua prática ao ensinar a Educação Física. 

Porém, mesmo ela tendo mobilizado esforços para assimilar “o que 

ensinar” e “como ensinar”, deparamo-nos com a realidade de ela não ter nem 

certeza de quais conhecimentos curriculares deveriam ser desenvolvidos nas 

aulas e como poderiam ser trabalhados, ou seja, não havia nem a clareza em 

saber os conteúdos que deveriam ser ministrados, muito menos quais técnicas 

poderiam ser mobilizadas para ensiná-los. O fato é que nos deparamos 

exatamente com a realidade de ela não saber “como fazer” ou “o que fazer” 

nas aulas, e, que faltava uma luz para indicar quais caminhos ela poderia 

percorrer. 

Esse fato logo nos levou a pensar que os saberes pessoais e da 

formação escolar anterior são insuficientes para o exercício da docência, 
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sendo, portanto, o saber da formação profissional extremamente relevante, por 

ser a base do conhecimento profissional do professor. Esta formação 

profissional vem a se tornar um marco importante no processo de construção 

do conhecimento da profissão, além de ser a referência inicial no saber do 

professor, a qual vem nortear a prática pedagógica e que poderá ser 

melhorada com os outros saberes que virão a ser adquiridos ao longo da 

experiência profissional. Esse saber faz diferença na prática pedagógica do 

professor, e isso se traduz na fala da professora: 

 

É assim, quando um professor de Educação Física ele é formado ele 
aprende a saber como lidar com o corpo humano do seu  aluno, ele 
aprende a saber o comportamento dele, o que que ele tem, o que 
falta pra ele. Então, ele aprende a ter linguagem mesmo de 
Educação Física e pra mim isso foi difícil. Eu não tenho, eu não 
sabia nada assim de aluno, então digamos assim um professor 
formado ele tem tudo pra desenvolver um bom trabalho porque 
ele é formado, ele sabe, ele tenta lidar da melhor maneira, ele 
procura assim as melhores estratégias que os tutores desenvolvem, 
então eles trazem isso, eles aprendem lá e eles trazem pra prática ou 
eles trazem pra fazer a aula teórica. Eu não, eu tinha eu mesmo 
que pensar como era que eu ia fazer isso sem ninguém me dizer 
nada. Então eu mesma criava isso, e um professor formado não, ele 
aprende do jeitinho que o professor diz pra ele. Então isso fez falta 
pra mim, eu não tinha assim uma pessoa que me indicasse dizendo o 
que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, será que o que eu tô 
fazendo tá certo. É, inclusive as regras eu sabia, será que eu tenho 
que marcar isso, será que eu tenho que marcar aquilo, será que eu 
tenho que fazer isso? É, foi difícil essa parte, assim que eu digo né, 
se aprofundar, logo no início, nas regras que foi assim, mas eu fui 
aprendendo em casa lendo os livros. Na verdade, logo nos primeiros 
momentos eu desenvolvia só atividades assim com eles de 
brincadeira, disso, daquilo, enquanto eu ia aprendendo as regras em 
casa porque quando chegasse na hora eu não iria passar vergonha 
com meus alunos. Então, quando eu entendia uma regra eu chegava 
com um professor, que já tinha sido professor de Educação Física 
antes, eu tirava minha dúvida, aí pronto era mais, era mais uma, era 
mais um obstáculo que eu tinha conseguido ultrapassar. Então eu 
não me prendi digamos assim, que eu não sou formada, mas eu vou 
me prender, eu não vou garantir. Não! Eu tentei, eu lutei e eu 
consegui (grifo nosso). 

 

Claramente a professora expressa o quanto a falta da formação 

profissional dificultava seu trabalho, pois ela não tinha o conhecimento dos 

conteúdos da Educação Física. Esse fato deixa claro o que afirmam Sacristán 

e Gómes que, “Sem conteúdo não há ensino [...] Quando há ensino é porque 

se ensina algo ou se ordena o ambiente para que alguém aprenda algo” 

(SACRISTÁN; GÓMES, 1998, p.120). Ou seja, o ensino não é uma atividade 
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vazia, por isso a importância da formação, pois, como dito anteriormente, é 

nela que são proporcionados os saberes disciplinares e pedagógicos. Com 

isso, para suprir essa ausência, ela tomava a iniciativa de se autoformar, para 

tentar aprender os saberes que desconhecia. Para isso, ela, ao mesmo tempo 

em que precisava ministrar as aulas sem certeza e conhecimento do que 

realmente ensinar, pesquisava e estudava os conteúdos da Educação Física 

que ela sentia mais segurança em trabalhar. Além disso, ela ainda precisava 

preparar e ministrar as aulas de Matemática, tudo em um lugar sem energia, 

sem internet, que, pela realidade, se tornava longe e isolado. 

Além da ausência dos saberes disciplinares da Educação Física, a 

professora revela que, ao chegar à escola, não tinha nenhuma familiaridade 

com os conhecimentos pedagógicos produzidos pelas ciências da Educação e 

Pedagogia, que são parte do saber profissional. 

 

É o meu primeiro ano de trabalho com tudo mesmo, com o convívio 
eu aprendi demais, eu não sabia fazer nada! Negócio de sala de 
aula, só mesmo na faculdade que eu sabia fazer as conta de 
Matemática, agora negócio de plano, de projeto que tem que 
desenvolver, quantas horas, quanto isso, quanto aquilo eu não sabia 
nada. Então, essas pessoas daqui eu tenho que agradecer demais 
né, que me ensinaram [...]. (grifo nosso) 

 

Percebe-se que, ao iniciar o trabalho como docente, a professora não 

tinha qualquer conhecimento de como construir um plano de aula, plano de 

curso ou projeto. Mas, diante da necessidade de trabalho, teve que aprender e 

encontrou nos colegas de profissão, que tinham experiência, a ajuda 

necessária. A necessidade de planejar que se apresentou confirma as palavras 

de Moreira: “Planejar é uma das primeiras tarefas dos professores quando se 

deparam com a escola” (MOREIRA, 2009, p. 43), tarefa que deve ser cumprida 

porque no inciso II do artigo 13 exige-se que o professor elabore e cumpra o 

plano de trabalho de acordo com a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino e, também, porque direciona o trabalho docente. Segundo Libâneo, a 

ação de planejar 

 

[...] não se reduz ao simples preenchimento de formulários para 
controle administrativo; é antes, a atividade consciente de previsão 
das ações docentes, fundamentadas em opções político-
pedagógicas, e tendo como referência permanente as situações 
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didáticas concretas (isto é, a problemática social, econômica, política 
e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a 
comunidade, que interagem no processo de ensino) [...] O plano é um 
guia de orientação [...] sua função é orientar a prática, partindo das 
exigências da própria prática, ele não pode ser um documento rígido 
e absoluto, pois uma das características do processo de ensino é que 
está sempre em movimento, está sempre sofrendo modificações face 
às condições reais (LIBÂNEO, 2013, p. 246-248, grifo do autor). 

 

Desta forma, planejar é uma atividade consciente, que tem 

intencionalidades e se materializa no plano, que será um guia de orientação e 

não um documento rígido. Segundo Pilleti (1999), planejar é importante porque 

evita a rotina e a improvisação, contribui para a realização dos objetivos 

visados, promove a eficiência do ensino, garante maior segurança na direção 

do ensino e garante economia de tempo e energia. Portanto, a professora fez 

bem em buscar saber como preparar um plano, pois além de passar a ter um 

documento que direcionasse a sua prática, cumpre a exigência da lei. Porém, 

quando iniciamos a pesquisa de campo, constatamos que o plano que ela se 

empenhou em fazer era somente da disciplina de Matemática e não da 

Educação Física. Desta última não havia nem plano de curso, nem de aula. O 

planejamento é responsabilidade de todos os professores, portanto, o de 

Educação Física também. Assim sendo, 

 

Ao professor de Educação Física cabe a missão de cumprir com a 
tarefa de planejar ações organizadas, objetivas, precisas, tendo por 
finalidade contribuir para o desenvolvimento pleno, não no sentido de 
totalidade, até porque seria um equívoco afirmar que a Educação 
Física consegue fazê-lo, mas de oportunizar experiências possíveis 
de contemplar todas as dimensões de desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, com vistas à formação e capacitação humana. O 
professor de Educação Física antes de ser professor de Educação 
Física é um professor. Portanto, partícipe do processo formativo dos 
que na escola adentram (MOREIRA, 2009, p. 52). 

 

Logo, da mesma maneira que a professora se empenhou em preparar o 

plano de curso e das aulas de Matemática, deveria também se dedicar à 

Educação Física, pois “Uma ação improvisada, desorganizada, impensada, 

imprecisa, sem vínculo com o projeto de escola, com áreas de conhecimento 

ou com o próprio desenvolvimento dos alunos não contribui em absolutamente 

nada, mas com certeza prejudica, e muito” (MOREIRA, 2009, p. 53). 
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Portanto, diante de toda essa exposição, apontamos como primeiro 

problema para a prática pedagógica do caso em estudo a falta dos saberes 

oriundos da formação profissional para o magistério, que trazem implicações 

para o ensino na Educação Física pela falta do saber disciplinar da área e dos 

conhecimentos provenientes das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica, que são indispensáveis para a formação e para a prática 

pedagógica do professor. Considerando essa realidade e também a falta de 

profissional qualificado disponível para atuar na várzea, vemos como uma 

primeira alternativa para minimizar as dificuldades do professor leigo e também 

do professor sem formação adequada em Educação Física a realização de 

capacitação antes e durante o ano letivo da várzea. Essa sugestão é, inclusive, 

apontada pela professora. 

 

Então, eu já falei que é difícil trabalhar aqui na várzea, é um lugar que 
chega um período a gente não tem terra pra pisar, então, digamos 
assim, é... precisa, assim, de mais material diferenciado pra 
desenvolver as atividades, inclusive eu já aprendi muita coisa assim 
olhando, até mesmo lendo os livros. Então precisa de material, 
precisa de... assim uma pessoa pra incentivar os alunos a gostar de 
educação física, sem ser o professor, digamos assim uma pessoa 
que viesse fazer uma... deixa eu lembrar uma palavra, meu Deus, 
uma oficina de Educação Física, digamos assim,  uma pessoa 
importante né, dizendo os pós, os contra, pra que serve, como é que 
desenvolve. Uma oficina, um curso. É assim, um curso até assim 
pra enriquecer, pra eu ir atrás desse conhecimento desenvolver aqui 
com esses alunos. Não tem assim um curso que a pessoa tá ali 
desenvolvendo pra enriquecer o conhecimento, pra desenvolver as 
atividades aqui, não tem, eu imagino que não tenha, eu não sei se 
tem. Então, tem que haver mais, é... esses cursos pra o professor tá 
se apropriando na área, por mais que não esteja fazendo um curso 
de licenciatura em educação física, mas que haja assim esses curso, 
pra que os professores eles possam participar e desenvolver o seu 
trabalho com mais, com mais desenvoltura aqui com os alunos [...] 
(grifo nosso). 

 

Essa sugestão revela que a professora não recebeu qualquer capacitação 

para atuar nas aulas de Educação Física, por isso é um grito de socorro, que 

clama pelo conhecimento que não se tem, é um pedido que precisa ser 

atendido pela SEMED. Vale salientar que ao compactuarmos com essa ideia 

não significa que nossa proposição seja substituir um profissional formado por 

um não formado na área. O que estamos considerando é a realidade da falta 

de professores formados em Educação Física para trabalhar nas escolas da 
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várzea. É devido a essa falta de docentes que acreditamos que cursos de 

capacitação em caráter emergencial poderiam auxiliar e melhorar as aulas 

dessa disciplina. 

A professora, mesmo sem qualquer preparação, se desafiou e assumiu as 

aulas de Educação Física. Com base nos seus saberes pessoais e de sua 

formação escolar, ela se empenhou, assim como o varzeiro, com as 

potencialidades criativas, foi criando e subvertendo a falta do conhecimento 

acadêmico e deu vida às aulas da disciplina. Nesse processo de constante 

superação ela teve dificuldades, as quais serão pontuadas no tópico seguinte, 

e cremos ser também as de professores sem formação adequada. 

 

 

2.2 – Realidade e perspectivas das aulas de Educação Física 

 

 

No tópico anterior apontamos a falta de profissional qualificado para atuar 

nas aulas de Educação Física na região de várzea de Santarém, apresentamos 

que o professor leigo tem dificuldades para compreender como as aulas de 

Educação Física podem ser desenvolvidas e o quanto a falta de graduação na 

área contribui para isso. Neste tópico, deter-nos-emos nas consequências que 

essa ausência de formação na área traz para o professor e para os alunos. 

Para isso, antes faremos uma sucinta contextualização das principais 

tendências pedagógicas da Educação Física escolar, pois é a partir delas que 

apresentaremos a ideologia da professora sobre Educação Física e como ela 

compreende a função e objetivos da Educação Física. Afinal, toda a questão 

ideológica irá refletir na falta de planejamento, nos conteúdos esportivos que 

são predominantes nas aulas, na maneira de ensinar e avaliar e também na 

relação professor-aluno. Por fim, indicamos um caminho para a realidade 

encontrada, que não deve ser absoluto, mas que é uma perspectiva viável para 

desenvolver as aulas na várzea. Para isso, iniciaremos elucidando os cenários 

que a Educação Física escolar assumiu. Esse panorama dá uma visão geral 

das principais mudanças que ocorreram na área e nos ajudam a contextualizar 

a realidade das aulas na escola São Ciríaco.  
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A Educação Física foi introduzida oficialmente na escola em 1851, mas 

somente em 1882 se recomendou que a ginástica se tornasse obrigatória. 

Contudo só a partir de 1920 é que os estados da federação, de fato, iniciaram 

suas reformas educacionais e inseriram a Educação Física, chamada de 

ginástica à época, nas escolas brasileiras (BETTI, 1991 apud DARIDO; 

RANGEL, 2011)9. É a partir dessa inserção que várias tendências pedagógicas 

da área emergiram ao longo da história da Educação Física. 

A primeira abordagem que se destacou no Brasil, nesse início, foi o 

higienismo. Nele, o exercício físico é valorizado por desenvolver o físico e a 

moral, além de ser um meio para desenvolver hábitos de higiene e saúde, que 

era a preocupação central dessa tendência. 

 

No desenvolvimento do conteúdo da Educação Física escolar, o 
médico, e mais especificamente o médico higienista, tem um papel 
destacado. Esse profissional passa a ser um personagem quase 
indispensável, porque exerce “autoridade” perante um conhecimento 
de ordem biológica por ele dominado. Esse conhecimento vai orientar 
a função a ser desempenhada pela Educação Física na escola: 
desenvolver a aptidão física dos indivíduos. (SOARES et al, 1992,  p. 
53, grifo do autor). 

 

Nas décadas de 1910 e 1920 importaram-se os modelos ginásticos 

sueco, alemão e francês e, em 1950 e 1960, o método desportivo generalizado. 

Em 1930, com o governo militar no Brasil, destacou-se também o modelo 

militarista, que tinha na Educação Física escolar o objetivo de formar os 

escolares em cidadãos para o combate nas guerras. Para esse modelo, era 

indispensável selecionar indivíduos “bons” fisicamente e excluir os que não 

tinham o corpo “perfeito”. Tanto o higienismo quanto o militarismo 

consideravam a Educação Física uma disciplina puramente prática, sem a 

necessidade de fundamentação teórica. (BRASIL, 1998; DARIDO; RANGEL, 

2011). 

As aulas no militarismo eram ministradas por instrutores físicos do 

exército, pois somente em 1939 foi criada a primeira escola civil de formação 

de professores de Educação Física. Tais instrutores reproduziam nas aulas os 

rígidos métodos militares da disciplina e da hierarquia, o que tornava a relação 

                                            
9
 BETTI, M. Educação Física e Sociedade. São Paulo: Movimento, 1991. 
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professor-aluno em professor-instrutor e aluno-recruta. Desta maneira se 

construía um indivíduo totalmente disciplinado, submisso e respeitador da 

hierarquia social (SOARES, et al, 1992). 

 

Assim, até a década de 50, a Educação Física ora sofreu influências 
provenientes da filosofia positivista, da área médica (por exemplo, o 
higienismo), de interesses militares (nacionalismo, instrução pré-
militar), ora acompanhou as mudanças no próprio pensamento 
pedagógico (por exemplo, a vertente escola-novista na década de 50) 
(BRASIL, 1998, p. 21). 

 

A última vertente surge em oposição à escola tradicional e propôs ainda 

na década de 20 a co-educação, juntos meninos e meninas em uma mesma 

turma (BRASIL, 1998). Todavia ela só veio alcançar os debates na área e se 

concretizar nas aulas muito tempo depois (DARIDO; RANGEL, 2011). Contudo, 

ainda hoje é possível encontrar essa separação entre os gêneros nas aulas de 

Educação Física. 

É a partir desse movimento que passam a ocorrer mudanças no discurso 

da área, porém na prática ainda predominava os modelos higienista e 

militarista. Mesmo assim, a escola-nova expressou pensamentos que atingiram 

paulatinamente tanto a postura do professor quanto a prática das aulas de 

Educação Física. A escola-nova chega ao auge na década de 60 e logo passa 

à repressão, pela instauração da ditadura militar no país em 1964, usando as 

escolas como fonte de propaganda própria. A consequência disso foi a 

expansão do sistema educacional brasileiro. É a partir desse período, também, 

que os governos militares passam a investir no esporte (DARIDO; RANGEL, 

2011). 

 

Mais recentemente, na década de 70, a Educação Física sofreu, mais 
uma vez, influências importantes no aspecto político. O governo 
militar investiu nessa disciplina em função de diretrizes pautadas no 
nacionalismo, na integração (entre os Estados) e na segurança 
nacionais, objetivando tanto a formação de um exército composto por 
uma juventude forte e saudável como a desmobilização das forças 
políticas oposicionistas. As atividades esportivas também foram 
consideradas importantes na melhoria da força de trabalho para o 
“milagre econômico brasileiro”. Nesse período, estreitaram-se os 
vínculos entre esporte e nacionalismo. Um bom exemplo é o uso que 
se fez da campanha da seleção brasileira de futebol, na Copa do 
Mundo de 1970 (BRASIL, 1998, p. 21). 
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Esse investimento no esporte foi nada mais que uma tentativa dos 

governos militares promoverem o país nas competições de alto nível. A 

consequência disso foi a implementação do rendimento e seleção dos mais 

habilidosos nas aulas de Educação Física, fato que torna presente a repetição 

mecânica dos gestos esportivos nas aulas (DARIDO; RANGEL, 2011). 

 

Em relação ao âmbito escolar, a partir do Decreto nº 69.450, de 1971, 
a Educação Física passou a ser considerada como a atividade que, 
por seus meios, processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças 
físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando.. O decreto 
deu ênfase à aptidão física, tanto na organização das atividades 
como no seu controle e avaliação, e a iniciação esportiva, a partir da 
quinta série, se tornou um dos eixos fundamentais de ensino; 
buscava-se a descoberta de novos talentos que pudessem participar 
de competições internacionais, representando a pátria (BRASIL, 
1998, p. 21). 

 

Após o fim da ditadura do Estado Novo no Brasil, outras tendências 

surgem, dentre elas o Método da Educação Física Desportiva Generalizada, 

que no período pós-guerra firmou-se paulatinamente em todos os países. 

Nesse método é predominante a influência do esporte de alto rendimento, o 

que não conduz ao esporte da escola, mas ao esporte na escola. Por esse 

motivo, a relação professor-aluno modifica, passa de professor-instrutor e 

aluno-recruta para professor-treinador e aluno-atleta. “Isso indica a 

subordinação da educação física aos códigos/sentido da instituição esportiva, 

caracterizando-se o esporte na escola como um prolongamento da instituição 

esportiva...” (SOARES et al, 1992, p. 54) e esses códigos se resumem a “[...] 

princípios de rendimento atlético/desportivo, competição, comparação de 

rendimento e recordes, regulamentação rígida, sucesso no esporte como 

sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas, etc.” (SOARES et al, 

1992, p. 54). 

 

É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais 
habilidosos, o fim justificando os meios estão mais presentes no 
contexto da Educação Física na escola. Os procedimentos 
empregados são extremamente diretivos, o papel do professor é 
bastante centralizador e a prática, uma repetição mecânica dos 
movimentos esportivos (DARIDO; RANGEL, 2011, p. 4). 
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Todo esse contexto gere a abordagem esportivista, chamada também de 

mecanicista, tecnicista e tradicional, que, a partir de 1980, passa a ser criticada 

no meio acadêmico. A crítica excessiva ao esporte promoveu, por outro lado, a 

prática do “dar a bola”, em que os alunos passam a decidir o que fazer nas 

aulas e o professor é quem dá a bola, marca o tempo e pouco intervém 

pedagogicamente nas aulas. Tal prática é bastante representativa na realidade 

da Educação Física, embora não tenha sido defendida por acadêmicos, 

estudiosos e professores. Darido e Rangel (2011) consideraram que tal 

modelo, chamado algumas vezes por Kunz (1994) de recreacionista, possa ter 

emergido de interpretações inadequadas a respeito das críticas ao 

esportivismo e das condições de formação e trabalho do docente (DARIDO; 

SOUZA JÚNIOR, 2007; DARIDO; RANGEL, 2011). 

 

Na década de 80 os efeitos desse modelo começaram a ser sentidos 
e contestados: o Brasil não se tornou uma nação olímpica e a 
competição esportiva da elite não aumentou significativamente o 
número de praticantes de atividades físicas. Iniciou-se então uma 
profunda crise de identidade nos pressupostos e no próprio discurso 
da Educação Física, que originou uma mudança expressiva nas 
políticas educacionais: a Educação Física escolar, que estava voltada 
principalmente para a escolaridade de quinta a oitava séries do 
primeiro grau, passou a dar prioridade ao segmento de primeira a 
quarta séries e também à pré-escola. O objetivo passou a ser o 
desenvolvimento psicomotor do aluno, propondo-se retirar da escola 
a função de promover os esportes de alto rendimento (BRASIL, 1998, 
p. 22). 

 

A partir das décadas de 70 e 80 surgem movimentos renovadores na 

Educação Física, dos quais surgem várias abordagens com propostas 

diferenciadas para a área, todas na tentativa de romper com o modelo 

tecnicista. Dentre elas destacam-se: Psicomotricidade, Abordagem 

Construtivista-Interacionista, Abordagem Desenvolvimentista, Abordagem 

Crítico-Superadora, Abordagem Crítico-Emancipatória, Saúde Renovada e 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

O primeiro movimento articulado na década de 1970, em contraposição 

aos modelos anteriores, foi a Psicomotricidade, que, na Educação Física, tem 

como preocupação central desenvolver integralmente o aluno. Esse modelo 

levava em consideração o desenvolvimento da criança, o ato de aprender e a 

interdependência dos processos cognitivos, afetivos e psicomotores, o que era 
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bastante renovador para a época. Além disso, buscou justificar a Educação 

Física como componente curricular, justificando sua importância para a 

formação das estruturas de base para as tarefas educacionais da escola, 

desatrelando-a dos pressupostos esportivos, valorizando a aprendizagem e 

não os gestos técnicos dos esportes. Essa abordagem proporcionou nos 

primeiros anos da educação formal maior integração na proposta pedagógica 

da Educação Física com a escola, mas acabou abandonando o que é próprio 

da área, possibilitando o entendimento que aprender os jogos, as danças, o 

esporte, etc. era inadequado aos alunos (BRASIL, 1998; DARIDO; RANGEL, 

2011). 

A abordagem construtivista-interacionista foi influenciada pela 

psicomotricidade em relação ao pensamento de formação integral do aluno e 

incluiu ao movimento humano as dimensões cognitiva e afetiva. Assim como a 

psicomotricidade, a abordagem construtivista-interacionista apresenta proposta 

de ensino para crianças até os dez e onze anos de idade, além de opor-se ao 

tecnicismo nas aulas de Educação Física. Sua fundamentação tem como base 

as propostas sócio-culturais de Vygotsky e Jean Piaget e tem o jogo como 

principal conteúdo, pois através dele a criança aprende brincando. Esta 

abordagem enfatiza ainda a autoavaliação e tem o cuidado de evitar as 

punições no processo avaliativo. Apesar disso, os objetivos tinham pouca 

relação com o corpo e o movimento, o que abria espaço para que outros 

conteúdos, que não tinham relação alguma com a prática do movimento, 

fossem aceitos e, assim, podiam ser utilizados como meio para facilitar a 

aprendizagem de conteúdos ligados diretamente ao aspecto cognitivo, como a 

leitura e a escrita, por exemplo (BRASIL, 1998; DARIDO; RANGEL, 2011). 

A construção do conhecimento é a meta dessa tendência e isso é 

explicitado nos seus objetivos ao levar em consideração “[...] o universo cultural 

dos alunos, explorar a gama múltipla de possibilidades educativas de sua 

atividade lúdica e, gradativamente, propor tarefas cada vez mais complexas e 

desafiadoras com vista à construção do conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 24), 

que não se dá ao nascer, nem é adquirido passivamente, mas ocorre durante 

toda a vida do indivíduo a partir da interação do sujeito com o mundo. 
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Diferentemente dos dois últimos modelos, a abordagem 

desenvolvimentista não tem a função de desenvolver as capacidades que 

ajudem na alfabetização e no pensamento lógico-matemático, embora isso 

possa ocorrer em decorrência da prática motora. Seu foco é a aprendizagem 

motora, considerada como principal meio e fim da Educação Física. Sua 

proposta busca fundamentação nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, sendo direcionada especificamente aos escolares até 14 

anos (BRASIL, 1998).  “É uma tentativa de caracterizar a progressão normal do 

crescimento físico, do desenvolvimento motor e da aprendizagem motora em 

relação à faixa etária [...]” (BRASIL, 1998.), sendo essas características 

relevantes para o planejamento e execução das aulas. Assim, uma aula 

subsidiada nessa proposta deve “[...] proporcionar ao aluno condições para que 

seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo experiências de 

movimento adequadas às faixas etárias.” (DARIDO; RANGEL, 2011, p. 9). Para 

tanto, 

 
Os conteúdos devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de 
habilidades básicas e específicas. As básicas podem ser 
classificadas em habilidades locomotoras (p.ex.: andar, correr e 
saltar), manipulativas (p.ex.: arremessar, chutar e rebater) e de 
estabilização (p.ex.: girar, rolar e realizar posições invertidas), e as 
específicas são mais influenciadas pela cultura e estão relacionadas 
à prática do esporte, do jogo, da dança e das atividades industriais 
(DARIDO; RANGEL, 2011, p. 9). 

 

Para a concepção crítico-superadora, a Educação Física é a disciplina 

que trata do conhecimento da cultura corporal e tem como conteúdos o jogo, a 

dança, a capoeira, o esporte e a ginástica, que são temas que devem ser 

selecionados a partir da relevância social, contemporaneidade e adequação às 

características sociais e cognitivas dos alunos e devem ser trabalhados ao 

longo das séries aprofundando-os, de maneira que os alunos possam 

confrontar os conhecimentos do senso comum com o científico para ampliar o 

acervo de conhecimentos. O seu discurso central tem como ponto de apoio a 

justiça social, “Ela levanta questões de poder, interesse e contestação.” 

(DARIDO; RANGEL, 2011, p. 12).  
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Acredita que qualquer consideração sobre a pedagogia mais 
apropriada deve versar não somente sobre questões de como 
ensinar, mas também sobre como elaboramos conhecimentos, 
valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate 
histórico. Essa percepção é fundamental na medida em que 
possibilitaria a compreensão, por parte do aluno, de que a produção 
da humanidade expressa uma determinada fase e que houve 
mudanças ao longo do tempo (DARIDO; RANGEL, 2011, p. 9). 

 

A abordagem crítico-emancipatória, idealizada por Kunz (1994), defende 

o ensino crítico porque através dele pode-se romper com as estruturas 

autoritárias dos processos institucionalizados na sociedade. Havendo essa 

interrupção, o ensino pode se encaminhar para a emancipação através da 

linguagem, principal código de comunicação. A visão crítica do mundo, da 

sociedade e das relações são bastante valorizadas, embora não se tenha a 

pretensão de transformá-las na escola, mas tal tendência se propõe a ampliar a 

liberdade de raciocínio crítico e autônomo a partir do confronto do aluno com a 

realidade no qual está imerso. Esse confronto vai gerar ao mesmo tempo 

questionamento e libertação de condições limitantes e coercitivas impostas 

pelo sistema social e devem estar contextualizadas aos temas da Cultura 

Corporal, que são a dança, a capoeira, a ginástica, o jogo e o esporte, 

conteúdos recomendados a serem desenvolvidos pela “transcendência de 

limites”, que nada mais é que uma sequência de estratégias em quatro etapas, 

a encenação, a problematização, a ampliação e a reconstrução coletiva do 

conhecimento (DARIDO; RANGEL, 2011). 

A proposta da Saúde Renovada tem semelhanças com a tendência 

Higienista quanto aos pressupostos. Essa última entendia que, através das 

atividades físicas desenvolvidas nas aulas de Educação Física, promovia-se 

também a saúde, ou seja, desenvolvendo a aptidão física, principal paradigma 

das duas concepções, era possível isentar os indivíduos de doenças. A 

primeira abordagem considera esse pensamento, mas avança em outros 

aspectos como, por exemplo, desenvolver aulas que possam ser aplicadas a 

todos os alunos, sem exclusões e não ter exclusivamente como únicos 

conteúdos os jogos e os esportes, mas proporcionar o conhecimento das 

diversas manifestações da Cultura Corporal. (DARIDO; RANGEL, 2011). 

Os PCNs, chamados de abordagem cidadã por Darido e Rangel (2011), 

têm como proposta a “[...] construção crítica da cidadania, elaborando questões 
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sociais urgentes nos temas transversais: ética, saúde, meio ambiente, 

pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo.” (DARIDO; 

RANGEL, 2011, p. 18). Nesse contexto, a Educação Física deve “[...] promover 

o princípio da inclusão, com a inserção e integração dos alunos à Cultura 

Corporal de Movimento [...]” (DARIDO; RANGEL, 2011), através de vivências 

que possibilitem a problematização crítica dos conteúdos, que são os jogos, 

esportes, danças, ginásticas, lutas e conhecimento sobre o corpo. Os autores 

observam que os temas transversais não devem substituir os conteúdos do 

componente curricular, mas se conectar a eles, considerando o esquema a 

seguir: 

 

 

Esquema 01: Dimensões e conteúdos 

 

Esse esquema que estruturamos é uma classificação baseada em Darido 

e Rangel (2011), apoiados no pensamento de Coll et al. (2000), que 

corresponde às seguintes questões: dimensão conceitual – “o que se deve 

saber?”; dimensão procedimental – “o que se deve saber fazer?”; e dimensão 

atitudinal – “como se deve ser?”. Essas dimensões, segundo os autores partem 

Conteúdos 

Dimensão 
Conceitual 

Dimensão 
Procedimental 

Dimensão 
Atitudinal 
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da compreensão ampliada do conceito de conteúdo, que, numa nova 

perspectiva, o considera como tudo quanto se tem que aprender. 

 

[...] a abordagem cidadã teria como valores os direitos democráticos 
liberais e a meta de construção de uma cidadania crítica. A inserção e 
a integração dos alunos à Cultura Corporal de Movimento são seus 
objetivos específicos. Aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais vinculados aos jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas e 
conhecimento sobre o corpo são as dimensões dos conteúdos e as 
vivências são tidas como estratégias principais. A partir desse 
conjunto de objetivos, conteúdos e estratégias, a avaliação deveria 
ser um processo para favorecer a autonomia dos alunos de forma 
crítica em relação ao próprio processo de ensino e aprendizagem ao 
qual estão submetidos (DARIDO; RANGEL, 2011, p.18-19). 

 

Em síntese, no quadro 02 estão as tendências pedagógicas da Educação 

Física escolar que foram apresentadas anteriormente. 

 

Quadro 2: Os conteúdos nas tendências pedagógicas da Educação Física 

escolar 

Tendências Finalidades 
Conteúdos 

Procedimentos 

Conteúdos 

Valores, 

Atitudes e 

Normas 

Conteúdos 

Fatos e 

Conceitos 

Higienista/Eugênica Melhoria das funções 

orgânicas 

Ginástica 

Método francês 

Obediência 

Respeito à 

autoridade 

Submissão 

 

Método desportivo 

generalizado 

Melhora fisiológica, 

psíquica, social e 

moral 

Jogo esportivo   

Esportivista Busca do rendimento 

Seleção 

Iniciação esportiva 

Esporte Eficiência 

Produtividade 

Perseverança 

 

Psicomotricidade Educação psicomotora Lateralidade 

Consciência 

corporal 

Coordenação 

motora 

  

Construtivista Construção do 

conhecimento 

Resgate da cultura 

popular 

Brincadeiras e 

jogos populares 

Prazer e 

divertimento 
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Desenvolvimentista Desenvolvimento 

motor 

Habilidades 

locomotoras, 

manipulativas e de 

estabilidade 

  

Críticas Leitura da realidade 

social 

Jogos 

Esportes 

Dança 

Ginástica 

Capoeira 

Questionador Origem e 

contexto da 

cultura corporal 

Saúde Renovada Aptidão física Exercício 

Ginástica 

Indivíduo ativo Informações e 

contexto da 

cultura corporal 

etc. 

PCNs (3° e 4° ciclos) Cidadania  

Integração à cultura 

corporal 

Brincadeiras e 

jogos 

Esportes 

Ginásticas 

Lutas 

At. Rítmicas e 

expressivas 

Conhecimentos 

sobre o próprio 

corpo 

Participação 

Cooperação 

Diálogo 

Respeito mútuo 

às diferenças 

Valorização da 

cultura corporal 

Capacidades 

físicas 

Postura 

Aspectos 

hiistórico-socias 

Regras 

Fonte: DARIDO; RANGEL, 2011, p. 73. 

 

Era muito comum a professora se referir às aulas de Educação Física 

como o “momento da brincadeira”, várias vezes essa expressão foi utilizada. 

Todavia, apesar de não conseguir expressar claramente, ela, ao mesmo tempo 

em que reconhecia que essa disciplina é um componente curricular, 

compreendia que ela tem relevância para o processo de formação dos alunos e 

que as aulas não podiam se deter somente ao jogo de futebol, sendo o 

professor o ator principal para isso não acontecer. Compreensões dela que 

podem ser observadas na fala a seguir. 

 

[...] também a Educação Física ela é uma disciplina que tá na grade 
curricular que serve, é... pra enriquecer o conhecimento dos alunos 
através... aí... no 1° bimestre quando a gente trabalha com esses 
alunos a gente vai dizer a importância mesmo da educação física 
para o aluno, ou seja, ela é um... pera aí! Ela é um... Ela é uma fonte 
de ensino pro aluno que através disso é o despertar da consciência 
crítica pra ele dizer assim: “pra que serve mesmo a Educação Física? 
Então, ela serve pra... pra dizer que o aluno ele não. A Educação 
Física não serve só pra jogar bola”. Infelizmente temos alunos que 
dizem “ah professora, eu quero ir lá jogar bola [...] Se o aluno diz 
assim “eu só quero jogar bola” é porque ele tem consciência disso, 
então Educação Física, nós professores temos a responsabilidade de 
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tirar, assim, isso da cabeça dos alunos, por causa que isso daí são 
costumes. Então, nós somos responsáveis de tirar esses costumes, 
assim... só de bola, só de bola! Então, nós temos que desenvolver 
estratégia que dê pra esses alunos, assim, amenizarem essa 
situação de ficarem só no jogo de bola. 

 

Nota-se que a professora tem o conhecimento de que a Educação Física 

é um componente curricular que tem relevância no processo de escolarização 

para os alunos, porém, na fala, ela não consegue expressar claramente essa 

importância. Ainda em sua fala, ela expressa a preocupação em retirar o 

costume do “jogo de bola” dos alunos. Ao investigar melhor a questão, 

verificamos que essa preocupação ocorria porque a diretora da escola lhe 

recomendou o seguinte: “[..] ó, tu vai ficar com a educação física, mas eu quero 

uma aula diferente, eu não quero só jogo de bola”. Essa exigência da diretora 

traduz o que era costume na escola outros professores, em anos anteriores, 

trabalharem com essa perspectiva e isso refletia no comportamento dos 

alunos, pois eles cobravam frequentemente da professora o “jogo de bola”. A 

professora, portanto, está na seguinte situação: concebe a Educação Física 

como o “momento de brincadeira”, é pressionada, por um lado, pelos alunos a 

deixar a bola rolar e por outro, pela diretora, não. 

Se a professora tivesse passado pela formação inicial, saberia que a aula 

de Educação Física não tem o fim em apenas brincar ou rolar a bola. Há sim o 

envolvimento do brincar, mas não o brincar pelo brincar para relaxar e 

descansar das demais disciplinas. Portanto, 

 

[...] entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento 
da cultura corporal de movimento e a Educação Física escolar como 
uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de 
movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, e produzi-la e 
transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos 
esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em benefício do 
exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida 
(BRASIL, 1998, p. 29). 

 

Então, para desenvolver as aulas de Educação Física, deve-se mobilizar 

uma gama de saberes da Cultura de Movimento, como, os conhecimentos 

sobre o corpo, jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, lutas e atividades 

rítmicas expressivas. 

 



98 
 

É fundamental também que se faça uma clara distinção entre os 
objetivos da Educação Física escolar e os objetivos do esporte, da 
dança, da ginástica e da luta profissionais. Embora sejam uma fonte 
de informações, não podem transformar-se em meta a ser almejada 
pela escola, como se fossem fins em si mesmos. A Educação Física 
escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para que 
desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não 
seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos (BRASIL, 
1998, p. 29). 

 

Considerando, portanto, essa diversidade de conteúdos, inferimos que a 

concepção da professora a respeito da Educação Física está inadequada, pois 

as aulas não se destinam a brincadeiras e momentos de lazer apenas. Logo, 

era louvável a exigência feita pela diretora de não haver apenas o jogo de bola. 

Analisando, então, a situação em que se encontrava a professora entre os 

pedidos da diretora e alunos e do próprio saber que tinha da área nesse 

momento, inferimos que os saberes da formação profissional fez falta à 

professora, pois se tivesse cursado a graduação, saberia que aula de 

Educação Física não é momento de lazer, mas de aprendizagem dos temas da 

Cultura de Movimento. Além, disso, o saber experiencial lhe fez falta também, 

pois ele ajudaria a professora no cumprimento da recomendação da diretora e 

ainda proporcionaria a habilidade em conduzir a pressão feita pelos alunos 

para haver o jogo de bola, que ocorria pelo enraizamento da perspectiva do 

rola bola na escola, ocorrência que os condicionava somente à prática do 

esporte, especificamente o vôlei e o futebol, e às brincadeiras. 

Embora a professora se encontrasse num cenário de incompreensões 

sobre a Educação Física, percebe-se que há nela uma motivação e empenho 

para buscar, assimilar e ensinar o conhecimento curricular da área a seus 

alunos, no caso, os esportes e as brincadeiras. Mesmo com o saber limitado, 

ela não mediu esforços em tentar, a seu modo, desenvolver uma boa aula. A 

aventura de encarar o desafio de entrar no mundo da Educação Física fez as 

aulas acontecerem, mesmo que não fosse da maneira mais adequada. Essa 

ação em arriscar-se num mundo desconhecido fez as aulas se concretizarem, 

ganharem forma e cor. Sem essa coragem, elas não teriam ocorrido. 

Esse caso, assim como o do varzeiro, representa também a capacidade 

criativa do ser humano, pois a professora, na limitação do saber, criou diversos 

mecanismos para aprender e ensinar seus alunos. “Consideremos o imaginário 



99 
 

do ser humano singular. Nele está a determinação essencial (a essência) da 

psique humana. Esta psique é, antes de tudo, imaginação radical, em que é 

fluxo ou torrente incessante de representações, desejos, afetos.” 

(CASTORIADIS, 2004, p.131). Essa imaginação radical, na professora, está no 

constante desejo de aprender o desconhecido e ensiná-lo, e, materializa-se no 

desenvolvimento das aulas. 

Ao analisar a concepção de Educação Física da professora, é possível 

identificar duas tendências pedagógicas da área, a Recreacionista, cujos 

alunos ficam livres e quase não há intervenção pedagógica, sendo o professor 

um mero marcador de tempo de jogo, e a Esportivista, que, em geral, o 

professor assume o papel de treinador e os alunos de atletas, que devem 

assimilar regras, técnicas e táticas do esporte, o que torna o esporte o 

conteúdo predominante. Como dito anteriormente, a concepção que se tem de 

Educação Física vai determinar o estilo das aulas e o modelo pedagógico 

adotado nas aulas. Assim ocorre com a professora, pois ambas as tendências 

que são diagnosticadas na concepção dela são reproduzidas em suas aulas, 

como se pode verificar na preocupação que ela expressa na seguinte fala. 

 

Na verdade, logo nos primeiros momentos eu desenvolvia só 
atividades assim com eles de brincadeira, disso, daquilo, enquanto eu 
ia aprendendo as regras em casa porque quando chegasse na hora 
eu não iria passar vergonha com meus alunos. Então, quando eu 
entendia uma regra eu chegava com um professor, que já tinha sido 
professor de educação física antes, eu tirava minha dúvida, aí pronto 
era mais, era mais uma, era mais um obstáculo que eu tinha 
conseguido ultrapassar [...]. 

 

Ao tomar como referência o saber da formação escolar anterior, a 

professora encontra em seu ex-professor de Educação Física a ajuda que 

julgava necessária para desenvolver o seu trabalho, que resultou, também, na 

reprodução dos modelos de aulas que ela recebeu ainda como estudante, o 

modelo Esportivista, que é fortemente perceptível na expressão “treino”, 

palavra que ela utilizava com bastante frequência para se referir às aulas, 

representada logo a seguir na descrição feita por ela ao dizer como eram suas 

aulas.  
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Bem, então é assim. Eu chego, os alunos já tão esperando lá na 
escola, aí eu chamo, digo bom dia, eles respondem. Então, logo de 
início eu digo “vamos fazer um exercício físico aqui pra esquentar o 
corpo”. Aí eles vêm, fazem. Mando correr ao redor do campo aí tudo. 
Respira fundo. Se é um treino de vôlei eu divido homem pro lado, 
depois vêm as mulheres. Se é um jogo de futebol é a mesma coisa 
também. (grifo nosso) 

 

Ressaltamos ainda que além desta palavra, notamos na entrevista e 

incursão em campo que havia uma preocupação e ansiedade em aprender as 

regras esportivas para ensiná-las aos alunos ao fazer pesquisas em livros e por 

buscar informações com o seu professor de Educação Física do Ensino Médio. 

É dessa preocupação de ensinar as regras e da recomendação da diretora que 

surge a ideia de dividir as aulas em teóricas e práticas. No mês, então, ela 

destinava pelo menos duas aulas para a teoria, que, em geral, destinavam-se a 

passar um trabalho de pesquisa sobre os esportes e suas regras, que serviam 

como avaliação, e as demais aulas, para a prática esportiva. Porém essa 

prática é bastante polêmica nas discussões acadêmicas da área, porque 

existem propostas de ensino que favorecem a integração da teoria e prática em 

uma única aula, tal como a proposta dos PCNs. Segundo Freire, a “reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a 

qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo.” (FREIRE, 2011, 

p. 24). 

Ambas as tendências diagnosticadas na concepção e prática pedagógica 

da professora foram confirmadas também em entrevista com os alunos ao 

pedir que eles descrevessem como ocorriam as aulas. No diálogo a seguir, 

nota-se a mistura das duas tendências diagnosticadas e a divisão das aulas em 

teórica e prática. 

 

L: Logo quando começa que ela sabe o que fazer, o que é trabalho 
ela vem pra cá [pro barracão] e faz o trabalho [aula teórica], aí ela faz 
outra coisa, aí fica. Agora, quando é pra gente ir pra campo, ela pega 
a bola vai lá pra frente, joga a bola, deixa a bola pra nós aí, aí as 
menina fica brincando de vôlei e agente fica brincando até acabá a 
aula. 
T: Tem dia que elas jogam vôlei e jogam futebol. 

 

A entrevista, além de confirmar as informações anteriores, aponta, 

também, que as aulas práticas, em geral, separavam os gêneros, fato que foi 
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observado nas aulas. Segundo os PCNs (1998), essa segregação é histórica 

na educação e se arrasta há décadas na Educação Física. É somente na 

década de 1920, a partir do movimento escola-novista, que surge pela primeira 

vez a proposta de unir meninos e meninas nas turmas pela chamada co-

educação. Entretanto, na Educação Física, ela só veio alcançar os debates da 

área e se concretizar nas aulas muito tempo depois. Contudo, ainda hoje é 

possível encontrar essa separação dos gêneros, como na escola em questão. 

Diante do que se apresentou, inferimos que a prática pedagógica da 

professora ora se baseava na tendência Recreacionista, ora na Esportivista, de 

maneira que os conteúdos que eram desenvolvidos se intercalavam entre 

brincadeiras e esporte, com predominância do voleibol e do futebol. Contudo, 

no momento em que perguntamos para a professora sobre quais conteúdos ela 

havia desenvolvido com as turmas, a mesma toma um papel, um plano de 

curso que foi apresentado após alguns meses de investigação, e começa a 

narrar o que estava escrito. Para a primeira turma (T1), composta por alunos 

da 5ª e 6ª séries, respectivamente 6° e 7° ano: 

 

Importância da educação física; expressão corporal; esporte: 
atletismo (com participação individual e coletiva, histórico, salto, 
corrida, arremesso, corrida), ciclismo, natação, voleibol (histórico, 
dimensões de quadra, fundamentos, rodízios, regras, passes, saque, 
bloqueio e levantamento), futebol (histórico, fundamentos, passes, 
dribles, regras básicas) e handebol (com o histórico todo); dança: 
história e danças regionais; lendas regionais; lutas; capoeira; 
ginástica: ginástica olímpica; temas transversais: companheirismo, 
higiene, sexualidade, pluralidade, limites de liberdade, cidadania e 
autoestima. 

 

Para a segunda turma (T2), composta por alunos da 7ª e 8ª, que 

correspondem ao 8° e 9° ano: 

 

Importância da educação física; expressão corporal; esporte: 
handebol (histórico, dimensão de quadra, fundamentos e regras mais 
importantes), futsal (história, dimensão de quadra e fundamentos), 
futebol (com história, regras e os fundamentos) e basquetebol; dança: 
danças folclóricas, movimento do corpo, como coreografia simples; 
lutas. 
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Porém, o ano letivo ainda não havia sido finalizado, faltavam ainda dois 

bimestres, apenas as turmas de 9° ano (da T2)10 já tinham finalizado o 

calendário letivo, pois no mês de janeiro eles passam a estudar em dois turnos, 

porque precisam se matricular no ensino médio ofertado pela rede estadual, 

que geralmente inicia o calendário letivo no mês de fevereiro. Então, 

questionamos se ela já havia trabalhado todos os conteúdos que disse ao ler o 

plano, e ela respondeu que sim para a turma do 9°, mas para os demais não, 

ainda faltavam alguns conteúdos para trabalhar. Porém, muitos dos conteúdos 

citados não aparecem em nenhum momento na fala dos alunos. Os conteúdos 

que surgem são as brincadeiras e os esportes - futebol, handebol, voleibol - e a 

dança, que aparece como um trabalho requisitado para avaliação, para o que 

foi solicitado que fossem construídas coreografias, em estilos de músicas 

escolhidas pelos próprios alunos. Mas, como eles não apresentaram, foi 

solicitada uma pesquisa com várias questões. 

 Assim, constata-se que os outros conteúdos não haviam sido trabalhados 

e o fato de a professora ter passado um trabalho sobre dança não 

descaracteriza a predominância dos conteúdos esportivos e as brincadeiras. 

Isto reafirma a presença das tendências Recreacionista e Esportivista como 

carros-chefe na orientação da prática pedagógica da professora, e, 

consequentemente nos modelos de aulas, reforçando a afirmativa de que o 

Esportivismo constituía, em síntese, uma repetição mecânica dos movimentos 

esportivos e a Recreacionista como a prática de “dar a bola” (DARIDO; 

RANGEL, 2011). São modelos que emergem, principalmente, do saber 

adquirido durante a formação escolar anterior da professora, já que ela não 

havia passado pela formação profissional. Isto só reforça a importância da 

formação profissional, que é exigida na LDB, pois ambos os modelos em nada 

contribuem para a formação crítica do aluno, além de limitar a inclusão dos 

próprios alunos em outros conhecimentos da Cultura Corporal de Movimento, 

esta que é uma das áreas acadêmicas da Educação Física ao estudar 

 

[...] os conteúdos historicamente propostos para Educação Física 
escolar no Brasil, valorizando as diferenças regionais: os jogos, os 

                                            
10

 T2 – A turma do 8° ano da T2 foi desmembrada para a T1, devido à necessidade de finalizar 
mais cedo o ano letivo para a turma do 8° ano. 
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esportes, as ginásticas, as danças, as lutas e a capoeira, por ser uma 
expressão tipicamente brasileira. Assim, não só as regras, a técnica, 
a tática e o aprendizado desses conteúdos são o foco dos estudos, 
mas o contexto em que acontece a sua prática (DARIDO; RANGEL, 
2011, p. 28). 

 

Acreditamos que se a professora tivesse passado pela formação inicial ou 

tivesse tido qualquer capacitação realizada pela SEMED, as aulas poderiam 

tomar outro rumo, que não fosse a reprodução de modelos tão ultrapassados 

para atualidade, pois ela teria acessado os conhecimentos produzidos na área 

da Cultura Corporal de Movimento, que “[...] parece ser a que mais se ocupa da 

prática pedagógica escolar [..] que permite associar a elaboração científica dos 

conhecimentos à prática pedagógica no meio escolar de modo mais 

contextualizado.” (DARIDO; RANGEL, 2011, p.30).  

Com o saber da professora tão enraizado em modelos pedagógicos mais 

antigos, não é difícil imaginar que a função que a Educação Física assume, 

para ela, seja também antiquada. Seu ponto de vista, portanto, é que esse 

componente deve ser “disciplinador de comportamentos”, como ela afirma “[...] 

a educação física é de suma importância para o desenvolvimento dos alunos, 

como bem, o comportamento [..]” (grifo nosso). Além disso, para ela, a 

Educação Física serve também [...] para melhorar as relações entre os gêneros 

[...] serve pra conscientizar os alunos, aonde... no início, tão assim... todo 

separado, homem pro lado, mulher pro outro.”. 

Nota-se que há uma confusão quanto à função da Educação Física na 

escola, pois longe do fim em si em disciplinar comportamentos ou melhorar as 

relações de gênero, antes a Educação Física deve “[..] tratar das possibilidades 

de movimento dos sujeitos, representações e práticas sociais que constituem a 

cultura corporal de movimento, estruturada em diversos contextos históricos e, 

de algum modo, vinculados ao campo do lazer e da saúde” (GONZÁLEZ; 

FRAGA, 2012, p.43), ou seja, ela deve proporcionar a inserção dos alunos na 

cultura corporal de movimento: esportes, ginásticas, lutas, atividades rítmicas 

expressivas, jogos e brincadeiras.  

Na incompreensão da função da Educação Física, a professora diz que a 

Educação Física serve para melhorar as relações de gênero. Entretanto, em 

sua prática pedagógica ela não proporciona essa melhoria, pois era rotineira a 
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segregação entre sexos nas práticas esportivas ou no “rola a bola”. Além disso, 

o caráter disciplinador que ela atribuiu à disciplina era marcante em sua prática, 

que chega a ser critério de avaliação. 

 

É... a avaliação desses alunos é através... do comportamento, 
através do respeito, que eu tenho um aluno que me respeita, então 
eu não tenho porque tá tirando do ponto do meu aluno. Se eu tenho 
um aluno nota 10, então ele tem todos os 10 pontos comigo. Agora se 
eu tenho um aluno que não respeita ninguém, que fala o que quer, 
que tá isso e aquilo, então isso daí é difícil assim de avaliar porque 
educação física todo mundo diz assim que não reprova por causa 
disso né. Pois pra mim, poderia assim até ficar reprovado, que tem 
uns alunos de Educação Física que são péssimos em 
comportamento... através da prática eu vou olhando o aluno que não 
responde, que não fala palavrão na hora do treino, que, assim, trata 
bem as pessoas, inclusive as outras pessoas que quando agente tá 
na Educação Física tem aqueles gaiatinhos, né, que passam ali do 
outro lado, fica bagunçando. (grifo nosso) 

 

Apesar de a professora passar trabalhos de pesquisas com fim avaliativo 

ou mesmo considerar outros aspectos, percebemos que avaliar o 

comportamento era o aspecto bastante importante, pois era esperado por ela 

que os alunos, através da “vigilância de comportamentos”, tivessem a seguinte 

ideia: “se eu me comporto”, então, tiro boa nota. Era um desejo dela que eles 

fossem respeitosos, de maneira particular, porque falavam muito palavrão, 

costumavam desrespeitar todos os professores da escola, não prestavam 

atenção nas aulas e conversavam muito. Então, havia nela uma expectativa 

que através de uma avaliação rígida do comportamento, os alunos poderiam 

melhorar as atitudes. Porém, vimos que essa esperança era frustrada, pois os 

alunos não mudavam e pouco se importavam com a nota final. Como essa 

mudança era muito almejada pela professora, mas a mesma não tinha 

resultados positivos, tornou-se rotineira “a prática dos sermões”. Houve, 

inclusive, momentos em que, por pouco, o tempo total da aula não se destinou 

às “lições de moral”, um estresse gerado tanto para a professora, quanto para 

os alunos. 

Para a professora, o “comportamento” se relacionava ao fazer silêncio 

quando ela estava falando, corresponder às solicitações das atividades que ela 

propunha, participar de um jogo sem bagunçá-lo ou não se excluir dele, não 

falar palavrão, não responder “má-criação”, etc. Assim, o aspecto 
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“disciplinador” que a avaliação assumia se evidenciava no ensino através de 

“sermões” sempre presentes nas aulas, e ocorriam, geralmente, após esgotar a 

paciência da professora pedindo silêncio. Portanto, para ela a função da 

Educação Física era melhorar o comportamento dos alunos, fazendo com que 

eles a respeitassem, participassem ativamente de todas as aulas, inclusive, 

das outras disciplinas, das brincadeiras diferentes que ela pesquisava, em 

síntese, que os alunos dessem valor ao esforço que ela fazia para aprender e 

desenvolver nas aulas com eles, prestassem atenção nos assuntos que ela 

levava para eles e os assimilassem. 

Avaliar é um ato extremamente importante, bastante complexo e “[...] 

diferente de atribuir um conceito, embora ambos os processos estejam 

relacionados [...]” (DARIDO; RANGEL, 2011, p. 133). Entretanto, “[...] de um 

modo geral, as avaliações escolares são orientadas por uma intenção 

quantitativa de medição e desempenho” (GONZÁLEZ; SCHWENGBER, 2012, 

p.117). Pode-se considerar, então, avaliação escolar “[...] como um 

componente do processo de ensino que visa, através da verificação e 

qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com 

os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às 

atividades didáticas seguintes [...]” (LIBÂNEO, 2013, p.217), que, segundo o 

mesmo autor, cumpre três funções: pedagógico-didática, de diagnóstico e de 

controle (LIBÂNEO, 2013). Infelizmente, 

 

A prática da avaliação em nossas escolas tem sido criticada 
sobretudo por reduzir-se à sua função de controle, mediante a qual se 
faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas que 
obtiveram nas provas. Os professores não têm conseguido usar os 
procedimentos de avaliação – que, sem dúvida, implicam o 
levantamento de dados por meio de testes, trabalhos escritos etc. – 
para atender a sua função educativa (LIBÂNEO, 2013, p. 219). 

 

Portanto, 

 

Longe de ser um instrumento de pressão e castigo, a avaliação deve 
mostrar-se útil para as partes envolvidas – professores, alunos e 
escola -, contribuindo para o autoconhecimento e para a análise das 
etapas já vencidas, no sentido de alcançar objetivos previamente 
traçados. Para tanto, constitui-se em um processo contínuo de 
diagnóstico da situação, contando com a participação de professores, 
alunos e equipe pedagógica (DARIDO; RANGEL, 2011, p. 126). 
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Retomando a perspectiva dos PCNs em que é proposto que os conteúdos 

da Educação Física sejam desenvolvidos nas dimensões conceituais (“o que se 

deve saber?”), atitudinais (“como se deve ser?”) e procedimentais (“o que se 

deve saber fazer?”), percebemos que a professora centralizava a sua avaliação 

na dimensão atitudinal, atribuindo uma classificação em nota/conceito como 

punição nos casos de indisciplina. Como a prática pedagógica da professora 

era norteada pelo Esportivismo e o “rola a bola”, sua forma de avaliar deveria 

ser diferente, como por exemplo, se a professora tinha o objetivo ensinar as 

regras dos esportes aos alunos, então, sua avaliação deveria estar conectada 

à aprendizagem das regras do esporte e não ao comportamento dos alunos. 

Nota-se então, um equívoco também na forma de avaliar, pois o que ela 

ensinava era avaliado de forma secundária. Portanto, como partirmos da 

proposta dos PCNs, elencam-se três critérios que servirão de base para o 

processo avaliativo dentro dessa perspectiva: realizar as práticas da cultura 

corporal do movimento, valorizar a cultura corporal de movimento e relacionar 

os elementos da cultura corporal com a saúde e a qualidade de vida. (BRASIL, 

1998). 

Em relação aos objetivos da Educação, a professora tem o seguinte 

pensamento: 

 

Os objetivos é assim é... eu conscientizar meu alunos de que no ano, 
o ano inteiro, ou seja, o ano, letivo eu tenho um plano de curso a ser 
desenvolvido com eles, então através desse plano de curso eu tenho 
os meus objetivos que é conhecer as características das 
modalidades, que é mostrar pra eles como surgiu as lutas, essas 
coisas assim e, também é... (olhando no plano de curso apresentado 
antes da entrevista, pois não havia) os temas transversais sem 
discriminação pessoal, física, sexuais ou sociais [...] 

 

Na fala da professora, fica clara a predominância do conteúdo esportivo, 

além de refletir a exigência que a diretora fez de não resumir as aulas de 

Educação Física ao jogo de bola. É possível notar também uma evolução no 

conhecimento da professora, pois logo que ela assumiu a disciplina, a mesma 

não sabia nem o que desenvolver nas aulas. Essa mudança em seu saber, que 

foi fruto de seu empenho e esforço, se ampliou a partir da experiência com a 

docência, mas ainda não era o suficiente para o trabalho de professora de 
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Educação Física, pois flagramos em algumas aulas a falta de domínio dos 

conteúdos, fato, inclusive, que justifica as tendências Esportivista e 

Recreacionista em sua prática pedagógica. Nota-se ainda na fala da professora 

a referência aos temas transversais, que é uma proposição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), o que nos levou a imaginar que ela conhecia a 

proposta para a Educação Física. Porém, ao investigar melhor, descobrimos 

que as alusões em sua fala são do conhecimento que ela tem do PCN da 

Matemática e não da Educação Física. O da Educação Física ela nunca tinha 

visto. Então, a ampliação de seu olhar acerca dos conteúdos se deu a partir de 

outras fontes. 

Outra questão que se observou na fala da professora é que os objetivos 

da disciplina se detêm no cumprimento do plano de curso, ou seja, é ensinar os 

conteúdos da Educação Física. Porém, segundo Darido e Rangel (2011), eles 

se destinam à democratização do acesso à Educação Física, à busca pela 

autonomia e, enquanto uma das possibilidades da Educação Física na escola, 

à reflexão crítica, à saúde e ao lazer. Esses objetivos da área devem ser 

alcançados a partir das aulas e são destinados aos alunos que necessitam de 

condições igualitárias para o acesso à Educação Física para que, com isso, 

eles consigam autonomamente utilizar os conhecimentos da cultura corporal de 

movimento e que tenham a possibilidade de refletir criticamente sobre os temas 

da cultura de movimento e sobre a própria realidade que fazem parte e ainda 

possam ser oportunizados momento de lazer também como uma das diversas 

possibilidades que a Educação Física pode lhes proporcionar. Tendo em vista 

esses objetivos para a disciplina, verifica-se, então, que há também uma 

incompreensão da professora quanto aos objetivos da Educação Física. 

Todo esse quadro de incompreensão e equívocos acerca da concepção 

que a professora tem da Educação Física quanto à função e objetivos da área 

direcionados à escola, a maneira de avaliar e a segregação entre os gêneros 

atribuímos à falta de formação profissional para o magistério da Educação 

Física. Como dito anteriormente, para o exercício pleno de qualquer profissão 

ou de uma simples tarefa do dia adia, há a necessidade de um conhecimento 

prévio, um treinamento para desenvolver as habilidades inerentes a 

determinada função. Ao adquirir um celular, por exemplo, a primeira tarefa 
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antes de manuseá-lo é ler o manual de instruções para compreender o 

funcionamento geral do aparelho, como liga, desliga, quais suas funções, etc. 

Após esse conhecimento geral parte-se para o manuseio, as tentativas de 

utilizar as funções do aparelho, etc. Com o passar do tempo as ações ao 

manuseá-lo se tornarão naturais. Com as profissões não é diferente, para o 

exercício de qualquer uma delas é necessário um conhecimento prévio, um 

treinamento, um curso técnico, uma graduação, uma capacitação mínima. Com 

a docência não é diferente. 

A prática docente, manifestação da prática educativa, é imanentemente 

uma prática social em que processos e finalidades se determinam a partir de 

interesses antagônicos das classes sociais, estando presentes interesses de 

ordem diversas como sociais, políticos, econômicas e culturais (LIBÂNEO, 

2013). Daí, também, a importância da formação inicial, pois o docente durante 

sua formação passa por disciplinas pedagógicas que deverão proporcionar o 

conhecimento sobre os aspectos didático-pedagógicos da Educação e da 

Educação Física. É durante esse processo que o professor também toma 

conhecimento das tendências que podem nortear a sua prática pedagógica e 

as consequências delas para os alunos. Fazer uma opção consciente é se 

posicionar politicamente e favoravelmente à classe à qual pertence, dominante 

ou trabalhadora. Assim, optar por modelos que colaboram com a docilidade e 

passividade humana contribui com a ideologia dominante neoliberal, que exclui 

e marginaliza o menos favorecido. Pelo contrário, o ensino que se pauta em 

refletir e discutir problemas sociais desperta nos indivíduos uma consciência 

mais crítica acerca de sua realidade. No caso da professora em questão, sua 

opção pelas tendências Esportivista e Recreacionista não é consciente, ela 

apenas reproduz esses modelos, sem saber com qual ideologia a sua prática 

docente está colaborando. É o seu saber cultural e pessoal. 

Partimos da compreensão de que “formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas” (FREIRE, 2011, p. 16, grifo 

do autor), que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 2011, p. 24, 

grifo do autor). É necessário que fique claro que formador e formado são 

diferentes, mas “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 
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forma-se ao ser formado.” (FREIRE, 2011, p. 25). Assim, “Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 2011, p. 

26). Essa perspectiva aponta para uma relação de trocas de saberes entre 

professores e alunos, numa perspectiva horizontal e não vertical, em que o 

docente assume o papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. 

Deste modo, faz todo sentido a “ação transformadora” de um educador 

pautado em Paulo Freire (2005), que deve ser estabelecida numa constante 

relação dialógica. Essa ação transformadora, baseada na dialogicidade, não 

concebe um professor autoritário, depositador de informações na cabeça dos 

alunos, que mande o aluno correr em volta do campo, que solicite um número 

infindável de abdominais, polichinelos, que se limite ao ensino das regras do 

esporte ou que não ensine, que apenas libere a bola para que o aluno se divirta 

a seu modo, tudo sem um sentido e significado.  

Para essa ação transformadora, concebida no diálogo, o docente crítico 

deve ultrapassar apenas “o fazer” dos conteúdos curriculares da Educação 

Física, para que o aluno compreenda as transcendências de correr, de jogar 

esse jogo, aquele esporte, que reflita e compreenda os problemas de sua 

realidade etc. Por isso, nosso ponto de vista acerca do ensino da Educação 

Física parte da tendência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 

propõem que os conteúdos da cultura corporal de movimento sejam 

desenvolvidos a partir das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. 

Além disso, ela possibilita a abertura para inserção de temas transversais, 

como a saúde, meio ambiente, dentre outros que viabilizam a discussão e 

reflexão sobre problemas sociais, dando conta de uma leitura crítica não 

somente da realidade social em que se encontram os alunos, mas também dos 

conteúdos próprios da área. Nota-se que nessa proposição, os temas 

transversais não substituem os conteúdos próprios da Educação Física, mas 

somam-se a eles na perspectiva de contribuir com a reflexão crítica dos 

problemas sociais, podendo discutir e indicar possíveis soluções (BRASIL, 

1998; DARIDO; RANGEL, 2011). 

Com isso, compreendemos que o docente não deve contar apenas com 

sua capacidade criativa de inventar e reinventar suas ações pedagógicas. É 

necessária uma mobilização de saberes e de exigências inerentes à profissão, 
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como a reflexão, criticidade, pesquisa, ética, planejamento etc. Portanto, o 

docente para ensinar Educação Física precisa se munir de conhecimento na 

formação inicial para não ser confundido com um recreador ou treinador da 

escola, a fim de que cumpra com sua parcela de responsabilidade no processo 

de formação dos alunos. Por isso, sua prática pedagógica deve viabilizar um 

ensino que transcenda os aspectos procedimentais dos conteúdos da 

Educação Física. 

Porém, como vimos, há uma limitação no saber do professor leigo, que 

interfere diretamente em sua compreensão a respeito de assuntos que estejam 

relacionados à Educação Física. Mostramos, também, que, mesmo com o 

obstáculo da falta de formação profissional, a professora se empenhou 

bastante em buscar o conhecimento que ela não tinha, embora o seu esforço 

não tenha sido suficiente, pois mesmo com os avanços que ela teve em seu 

conhecimento a respeito da Educação Física, eles não lhe deram a segurança 

necessária para que desenvolvesse os conteúdos. No quadro 03 trazemos uma 

aula representativa que denuncia a dificuldade da professora em trabalhar os 

conteúdos. A partir dessa descrição, analisaremos dois aspectos: o primeiro diz 

respeito ao planejamento, e o segundo, ao domínio dos conteúdos da 

Educação Física. 

 

Quadro 03 - Descrição da aula 15 

Aula 15 

A aula de hoje foi no barracão em virtude da apresentação de trabalho, em 
que os alunos ficaram incumbidos de escolher uma música, coreografá-la e 
apresentar hoje (atividade avaliativa classificatória – valendo pontos para o 
bimestre). Ao chamar as equipes para apresentarem-se, a professora notou 
que o trabalho não havia sido feito. Chateada, ela deu algumas broncas por 
alguns instantes na turma e, sem um plano B, tentou improvisar para não 
dispensá-los. Percebemos que ao não utilizar a roda para centralizar e melhor 
organizar os alunos para os “dar comandos” da atividade, eles acabaram 
ficando muito dispersos, muito mais quando foi solicitado aos meninos que 
escolhessem uma menina para fazerem duplas para dançar. Foi tentado o 
inverso e também que as duplas fossem do mesmo gênero, porém não deu 
certo, a reação deles foi tirar gracinhas, bagunçar e se recusar a fazer a 
atividade. Contudo, a professora foi persistente, deu mais broncas, 
argumentou que era importante participar, que as aulas de Educação Física 
não se resumiam apenas ao jogo de futebol e, após algumas ameaças 
relacionadas acerca das notas, eles ainda resistiram bastante, mas formaram 
os pares após muita insistência. Ao soltar a música de estilo forró, a reação foi 
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dispersarem mais uma vez, apenas um casal se manifestou em dançar, 
depois outros três, porém dispersando o tempo todo. Nesse momento, a 
professora apenas observou e depois de alguns instantes justificou que 
aquela situação se comparava a uma festa, cuja atitude dos meninos deveria 
ser a de convidar as meninas para dançar, como geralmente se faz numa 
festa e que dançar é importante, independentemente de religião. Após a 
conversa com os alunos a professora, então, muito chateada, resolveu passar 
um trabalho escrito sobre a dança para entregar na próxima aula. Após as 
devidas orientações a turma foi dispensada. 

Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2013) 

 

O desenvolvimento dessa aula é um demonstrativo do empenho da 

professora em transcender o “jogo de bola” de suas aulas, assim como é uma 

amostra que traduz que somente a criatividade humana é insuficiente para o 

exercício do trabalho docente. A tentativa de mudar o estilo das aulas revela o 

potencial de criatividade dela, porém ele fica limitado pela falta do saber 

profissional e experiencial. O primeiro proporcionaria a ela tanto os 

conhecimentos pedagógicos em planejar as aulas, quanto os próprios 

conteúdos da Educação Física, que no caso do quadro 03, trata da dança. Já o 

experiencial ajudaria a professora a conduzir a atitude dos alunos, que 

deixaram de fazer o trabalho. Portanto, se a docente tivesse ciência desses 

saberes, o desfecho dessa aula poderia tomar outro rumo, pois como afirma 

Libâneo (2013, p. 245), o planejamento escolar é “[...] uma tarefa docente que 

inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de sua organização e 

coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e 

adequação no decorrer do processo de ensino”. Além disso, o planejamento 

escolar é “[...] um meio para se programar as ações docentes, mas é também 

um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 245).  

Logo, a primeira coisa que faltou para a professora foi planejamento, que, 

segundo Libâneo (2013), pode se dividir em três modalidades articuladas entre 

si: o plano da escola, o plano de ensino, também chamado de plano de curso 

ou plano de trabalho, e o plano de aulas. O primeiro é de responsabilidade de 

todos os membros da escola e os dois últimos do professor, porém, a 

professora não tinha o plano de curso – que foi construído no decorrer da 

pesquisa e apresentado após três meses do começo da atividade da 
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pesquisadora -, nem os planos das aulas. A justificativa para isso foi que ela 

julgava não ser necessário fazer os planos para a Educação Física e sim para 

Matemática, ideia que ajuizamos partir da concepção dela a respeito da 

primeira disciplina, que era relacionar a Educação Física a momentos de lazer 

e brincadeira. Essa ideia da professora deixa subentendido que ela não 

planejava porque ela própria não considerava importante planejar aulas e que, 

para ela, se destinavam a brincar ou praticar os esportes. 

Nessas circunstâncias cabe ressaltar o pensamento de Moreira (2009), o 

qual afirma que uma ação improvisada, desorganizada, impensada e imprecisa 

não contribui em nada, pelo contrário, prejudica e muito – o que se pôde notar 

na aula da professora. 

Outro aspecto que observamos na aula foi a maneira como a professora 

conduziu a falta de interesse dos alunos em participar de sua aula improvisada, 

fato que poderia ser desenrolado de outra forma, caso ela tivesse o domínio do 

conteúdo, a experiência profissional em trabalhar com o conteúdo escolhido 

para a aula e a elaboração de um plano considerando esses dois aspectos. 

Entretanto, como não havia o conhecimento do conteúdo, a experiência e o 

plano que contemplasse um segundo plano a prever a falta das apresentações 

do trabalho dos alunos, acabou ocorrendo uma sucessão de erros, que, em 

síntese, resumem-se à improvisação da aula, gerador do estresse e dos 

sermões. A falta dos três itens no saber da professora só reforça a dificuldade 

que o professor leigo tem para ministrar as aulas de Educação Física. Além 

disso, a falta de planejamento reafirma, cada vez mais, que planejar é 

indispensável à prática docente do professor de Educação Física, e de 

qualquer outro docente. Com isso,  

 

O professor que valoriza a organização de uma aula está na verdade, 
valorizando muito mais que uma aula. Valoriza seu aluno, pois na 
escola deverá obter formação e capacitação que o façam ser 
consciente, crítico, autônomo e, quiçá, transforme o seu agir a partir 
das vivências e justificar sua presença no ambiente escolar 
(MOREIRA, 2009, p. 61). 

 

Devemos considerar que 
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A Educação Física e o professor, por sua vez, podem contribuir, 
significativamente, na formação e capacitação do aluno, quando o 
colocam em contato com as vivências corporais na forma de 
execução de tarefas que exijam dele muito mais do que execução de 
movimentos, mas que se utilizem delas para construir o 
conhecimento, que o torne independente [...], faz-se necessário 
organizar a aula de Educação Física. Ela não pode ser um mero 
“aquecer”, “alongar” e “jogar”, pois precisa proporcionar pensamento, 
ação, reflexão, discussão, crítica, apropriação e agregação de valores 
capazes de formar um aluno emancipado, apto a realizar suas 
próprias escolhas, suas próprias tarefas (MOREIRA, 2009, p. 61, grifo 
do autor). 

 

Após a aula, realizamos uma entrevista com a professora, na qual a 

docente reconheceu o seu insucesso: “Então, eu tentei trabalhar, mas foi difícil, 

eu não consegui, mas eu não consegui assim a prática, eles dançando, 

fazendo isso, fazendo aquilo”. Ela ainda indica que o fato de trabalhar pela 

primeira vez com Educação Física, os espaços disponíveis para as aulas, a 

ausência de formação na área e a adaptação de tudo isso à realidade da 

várzea eram as suas dificuldades para ministrar as aulas da disciplina. Porém, 

como vimos, as suas dificuldades vão além dessas citadas, elas contemplam 

também a falta do domínio do conteúdo de ensino da disciplina. 

Entende-se por conteúdo de ensino “[...] conceitos, ideias, fatos, 

processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades cognoscitivas, modos 

de atividade, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de 

trabalho, de lazer e de convivência social, valores, convicções e atitudes” 

(DARIDO; RANGEL, 2011, p. 65), entende-se também como “[...] tudo quanto 

se tem que aprender para alcançar determinados objetivos que não apenas 

abrangem as capacidades cognoscitivas, como também incluem as demais 

capacidades [...] motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção 

social” (ZABALA, 1998, p. 30). Esses conceitos mais ampliados de conteúdo, 

segundo Zabala (1998), permitem que o currículo oculto, que se refere às 

aprendizagens não manifestas nos programas de ensino (DARIDO; RANGEL, 

2011), se torne manifesto. Logo, essa perspectiva comporta as dimensões 

conceitual, procedimental e atitudinal das manifestações da cultura corporal de 

movimento, dentre elas, a dança, em que a professora faz a tentativa de 

trabalhar.  
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A partir da observação da aula descrita e das demais, percebemos que 

passar o trabalho, dando aos alunos a responsabilidade de construir alguma 

coreografia no estilo musical que quisessem, foi uma alternativa que ela 

encontrou para suprir a falta do seu conhecimento, pois era uma forma de ela 

não se deter muito ao tema e também de não precisar dar muitas explicações. 

A dança nas aulas de Educação Física poderia ter sido explorada em múltiplas 

possibilidades, uma delas seria, primeiramente, fazer um trabalho estimulando 

o ritmo e a expressividade dos alunos ou fazer uma contextualização sobre a 

história e os estilos de danças, ou seja, devia ser feito uma aula introdutória 

para conteúdo, trabalhando as três dimensões, como a que foi feita na aula 15 

cujo plano está no Apêndice XI. Posteriormente, ela poderia utilizar o recurso 

da construção das coreografias como trabalho ou mesmo o trabalho de 

pesquisa sobre danças regionais brasileiras, como ela mesma fez. Porém, sem 

o conhecimento do conteúdo e de uma sequência pedagógica, ela passa o 

trabalho sem pelo menos motivar os alunos, falar a importância ou fazer 

qualquer relação do tema com contexto local. E mesmo que ela fizesse tudo 

isso, haveria a possibilidade de a turma não fazer o trabalho. Porém, com o 

conhecimento do conteúdo e de um segundo plano para essa ocasião, ela 

desenvolveria a aula de outra maneira. 

Verificamos que a professora não mediu esforços para ministrar aulas que 

não se limitassem ao “jogo de bola” e usou sua criatividade para desenvolver 

essas aulas, as quais poderiam se potencializar com os conhecimentos 

próprios da Educação Física. Com os microespaços que vão surgindo, na 

própria relação de limitação do saber, a professora, com “artes de fazer” 

(CERTEAU, 1998), escreve o cotidiano das aulas. Percebemos, então, que a 

causa do insucesso de sua aula foi a falta do conhecimento do conteúdo, com 

outro possível final se ela dominasse a matéria trabalhada. Ela sabia da 

limitação quanto ao domínio dos conteúdos da Educação Física de tal maneira 

que, durante a pesquisa, ela sugeriu a realização de uma oficina sobre como o 

professor deveria trabalhar a disciplina e outra que mostrasse aos alunos a 

importância da disciplina da Educação Física, sua finalidade e como são as 

aulas, para mostrar que as aulas não devem se resumir a “jogar bola”.  
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Compreendemos todo o esforço mobilizado pela professora em pesquisar 

e tentar compreender o universo da Educação Física etc. Porém é notório que 

todo esse empenho é insuficiente para dar conta de um conhecimento que 

deveria ser assimilado num curso de graduação que em média se estende por 

quatro anos. Assim, confirmamos que a falta dos saberes oriundos da 

formação profissional trazem dificuldades à prática do ensino da Educação 

Física, assim como implicam a reprodução de modelos pedagógicos acríticos 

da Educação Física, limitando as aulas aos esportes e ao “rola a bola”. 

Diante dessa realidade, partimos do seguinte pensamento freireano: 

“Como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade 

ética no meu mover-me no mundo” (FREIRE, 2011, p. 20). Essa ideologia 

conduziu-me à reflexão de que não poderia finalizar este trabalhando aqui, 

enquanto ser consciente no mundo, não podia encerrar a pesquisa sem deixar 

qualquer contribuição à professora e aos alunos, afinal “[...[ somos seres 

condicionados mas não determinados.” (FREIRE, 2011, p. 20, grifo do autor). 

Naquele momento, ambos estavam condicionados às limitações do 

Recreacionismo e Esportivismo e não determinados eternamente à esse tipo 

de prática. Por isso, diante dessa realidade, fomos sensibilizados a ajudar a 

professora, e a aula 07 foi o marco para tomarmos essa decisão. Foi a partir 

desse momento que passamos a auxiliar o trabalho dela. Nossa proposta, 

portanto, foi realizar uma capacitação com o intuito de ajudar a professora a 

ampliar o seu conhecimento sobre os conteúdos da cultura corporal de 

movimento, de maneira que ela desenvolvesse autonomia para 

pesquisar/estudar, planejar e ministrar as aulas, a fim de superar os modelos 

diagnosticados em sua prática pedagógica. Para isso, juntas escolhemos 

temas relevantes à sua prática docente e alguns conteúdos da Educação 

Física que ainda não tivessem sido trabalhados e que fossem possíveis de 

desenvolver até o término do ano letivo, entre os quais: atividades rítmicas e 

expressivas, conhecimento sobre o corpo, ginástica e capoeira. 

A dinâmica para dar conta disso foi primeiramente realizar um estudo 

para discutir a importância do planejamento para a prática docente e os 

desdobramentos do plano de aula e os conteúdos da Educação Física na 

perspectiva dos PCNs (Apêndice IX e X, Plano de Estudo 01 e 02). Para que 
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ela pudesse compreender na prática essa proposta, adotamos a seguinte 

estratégia: estudamos com ela todos os conteúdos selecionados para as aulas, 

sendo algumas aulas planejadas e ministradas por nós, outras por ela e outras 

por ambas (Apêndices XI a XVII, onde estão disponibilizados os planos das 

aulas). Vale observar que as aulas desenvolvidas tinham a pretensão de dar a 

ela um norte de como os conteúdos poderiam ser trabalhados, pois não havia 

tempo suficiente para sistematizá-los em diversas aulas. 

Segundo Darido e Rangel (2011) trabalhar as aulas de Educação Física 

nessa perspectiva não é tão simples, porque há falta de tradição da área em 

trabalhar a dimensão conceitual (Quadro 03), principalmente porque a 

discussão e inclusão dessa dimensão dos conteúdos é uma proposta muito 

recente. Há também dificuldades em selecionar e implementar os conteúdos 

relevantes à realidade, assim como, de maneira geral, a comunidade escolar 

não oferece respaldo para que os professores trabalhem com essa proposta. 

Além de tudo, os alunos são muito resistentes às proposições que incluam 

discussões sistematizadas sobre as dimensões conceitual e atitudinal, porque 

“[...] há uma tradição muito acentuada na escola de que Educação Física é 

muito divertida, porque se resume ao fazer, ao brincar, e não ao compreender 

os seus sentidos e significados.” (DARIDO; RANGEL. 2011, p. 67).  

Tendo em vista essas afirmações e a realidade da escola São Ciríaco, o 

primeiro desafio foi selecionar os conteúdos relevantes para a professora 

naquela ocasião, pois a intenção era realizar uma capacitação para ela, o 

segundo foi fazê-la compreender a perspectiva dos PCNs, e o terceiro foi 

conquistar os alunos para que aceitassem essa proposição, que era o maior 

receio da professora, pois ela julgava ser muito difícil a implementação da 

proposta, por causa do costume do “jogo de bola” dos alunos. Porém, depois 

de muito argumentar, conseguimos convencê-la de que tudo daria certo. 

Então, o primeiro passo dessa capacitação foi estudar o tema 

planejamento, que serviu de base para planejar as aulas. O segundo foi os 

conteúdos da Educação Física na perspectiva dos PCNs. E o terceiro se 

destinou a implementar a proposta dos PCNs, que ocorreu no desenvolvimento 

dos conteúdos nas aulas. A partir dessa capacitação, constatou-se o que 

elencamos a seguir. 
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A dificuldade da professora em organizar os alunos num espaço amplo e 

conseguir, ao mesmo tempo, a atenção e concentração deles em sua aula. 

Para esta dificuldade, propusemos organizá-los sempre em círculo, no início da 

aula, para que nesses momentos fossem explicadas as atividades que iriam 

acontecer durante a aula. Sugerimos também fazer, no final das atividades, 

uma avaliação dos trabalhos realizados no dia e que seria o momento para 

orientar novas atividades para aulas posteriores. Essa estratégia melhorou 

muito a organização dos alunos nos espaços das aulas. Ao longo da 

capacitação eles conseguiram assimilá-la bem, fato que contribuiu com a 

prática da professora, pois ela passou a não gastar tanta energia arrumando os 

alunos ou chamando a atenção deles para que prestassem atenção em sua 

aula. 

Da aula 15 a 20, a professora manteve uma postura muito centralizadora, 

cuja ideia é a do professor enquanto o “detentor” do saber, que deve transferir 

e depositar seu saber na cabeça dos alunos. Essa ideia se assemelha à 

concepção bancária criticada por Freire (2005, p.67), que tem a educação 

como “[...] ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos 

[...]”, uma relação vertical entre professor e aluno, que tem o educador como 

sujeito do processo e os educandos como meros objetos, numa perspectiva de 

que “Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, 

cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos” 

(FREIRE, 2005, p. 68). Por isso, os sermões eram tão frequentes nas aulas da 

professora. 

Somente na aula 14 ela abandonou essa postura e ideia após observar a 

maneira como conduzíamos as aulas, que incluía impor limites utilizando 

autoridade e negociação sem utilizar sermão, motivar, dialogar, conquistar os 

alunos e ensinar. A partir dessa mudança na postura da professora, as aulas 

começaram a fluir. Mesmo que houvesse conversas, risos em tom alto, 

brincadeiras, a recusa de alguns alunos em participar de alguma atividade, a 

professora deixou de se estressar e dar os sermões, o que tornou as aulas 

também mais agradáveis e gerou a sensação de uma aula boa e prazerosa. 

Notamos que a principal consequência para os alunos, tanto da postura 

autoritária, quanto dos modelos pedagógicos presente nas aulas foi a 
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passividade. Notamos durante o desenvolvimento das aulas da capacitação 

que eles pouco interagiam, expressavam opiniões ou preferências, dificilmente 

respondiam a perguntas, mesmo que fosse sobre algo que havíamos acabado 

de falar. Quando os instigávamos a falar a atitude era a mesma, silêncio, às 

vezes, após muita insistência, é que um ou outro interagia e muitas vezes com 

ironia e brincadeira. Contudo, mesmo com essa atitude, buscávamos valorizar 

as respostas e aproveitar o pouco que eles falavam, fato que pode ser notado 

no trecho da descrição da aula 15. 

 

Quadro 04: Trecho da descrição da aula 15 

[...] Para facilitar que os alunos pudessem imaginar como seria a dança, 
fizemos a comparação com os rituais indígenas que em alguns momentos são 
mostrados em reportagens especiais na televisão. Assim, então, iniciamos a 
vivência de ritmo, movimentando-se em círculo, marcando-o com palmas, 
batendo forte os pés no chão, fazendo movimentos que significam o 
movimentar das árvores com o vento. Para continuar, pedimos que eles 
fizessem qualquer movimento que lembrasse a chuva, a pesca, a 
colheita, etc. Um e outro fazia um movimento na brincadeira e nós 
aproveitávamos. Meio dispersos, com muitos risos, falas engraçadas, eles 
foram interagindo e participando. Buscamos valorizar a participação deles, o 
pouco que um ou outro ia falando e fazendo para responder as nossas 
solicitações não desperdiçamos, mesmo que elas parecessem ironia, 
aproveitávamos tudo para vivenciar e prosseguir as atividades [...] 

Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos. 

 

Buscamos melhorar essa passividade utilizando o diálogo nas aulas, não 

a narração dos conteúdos, bem como estimulá-los a interagir, valorizar o pouco 

que eles falavam ou mesmo aproveitar qualquer sugestão. Outra estratégia foi 

o exemplo da aula 16. 

 

Quadro 05: Trecho da descrição da aula 16 

Ao retornar ao barracão pedimos que fizessem o círculo e sentassem no chão. 
Tivemos dificuldade com três alunos que não queriam sentar no chão, 
perdemos poucos minutos com eles, depois distribuímos um texto que devia 
ser lido pelas duplas e em seguida faríamos uma discussão. Demos alguns 
minutos para que eles lessem. Assim, alguns leram, outros não, por isso 
depois fizemos uma leitura em grupo. Após a leitura, falamos dos benefícios 
da prática corporal e que elas podem ser de vários tipos; acompanhando o 
texto, fomos citando algumas. Em seguida, pedimos que eles escrevessem na 
parte em branco da folha, no verso, duas atividades corporais que fazem parte 
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do cotidiano deles. Durante esta atividade, buscamos motivá-los a escrever 
sobre a realidade ribeirinha, andar de canoa ou rabeta, pescar, caminhar, 
atividades que estejam ligadas ao que eles fazem diariamente. Após 
escreverem, pedimos que cada dupla lesse as atividades que 
escreveram; muitos tiveram muita vergonha de ler, mas insistimos que 
lessem suas respostas, outros não. Então, dentre as atividades surgiram as 
tarefas domésticas (mais citadas pelas meninas), pescar, nadar no rio, correr, 
andar, brincar, etc. Ao final da leitura, reforçamos que todas as atividades 
corporais feitas no dia-a-dia trazem benefícios ao organismo (como as que o 
texto cita, prevenção de doenças, melhora a autoestima, etc., e outras que 
citamos, tais como o condicionamento físico, a flexibilidade, etc), 
principalmente as que forem mais intensas e se praticadas com regularidade e 
com pelo menos meia hora de duração. Encerrada esta atividade, dissemos 
que aos que quisessem que poderiam se dirigir ao campo para o jogo de 
futebol. 
 

Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos 

 

Essas tentativas perduraram durante as aulas da capacitação. Tentamos 

também fazer com que eles escolhessem uma temática de um dos conteúdos, 

por exemplo, porém eles nem sabiam sequer dizer se tinham alguma 

preferência por alguma coisa. As respostas a esses estímulos continuaram 

tímidas até o encerramento do ano letivo, sem qualquer avanço. A docilidade 

em receber conteúdos ou não recebê-los ou em fazer apenas o que é dito 

estava tão marcada nos alunos, que não conseguimos avanços mínimos 

quanto a essa situação, mas indicamos à professora que esse quadro podia 

ser mudado se a proposta dos PCNs continuasse a ser implementada em sua 

prática pedagógica. 

Para implementar a proposta dos PCNs ocorreram duas dificuldades, a 

primeira relacionada aos alunos e a segunda à professora. A dificuldade em 

relação aos alunos ocorreu devido a resistências à proposta das aulas mais 

sistematizadas, principalmente nos momentos destinados ao desenvolvimento 

da dimensão conceitual. Essa situação só confirma o que afirmou Darido e 

Rangel (2011), que existe mesmo esse problema com os alunos, por causa da 

falta de tradição da área em trabalhar com as dimensões conceituais e 

atitudinais. Mesmo às procedimentais houve resistência, por causa do costume 

que os alunos tinham de “jogar bola”. Então, para que houvesse participação 

dos alunos nas aulas, foi imprescindível negociar alguns minutos das aulas 
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para o “jogo de bola”, tempo que foi sendo reduzido gradativamente até a aula 

19. Nas últimas aulas, a 21 e 22, os alunos estavam tão envolvidos que nem 

perguntaram se haveria o “jogo de bola”, com exceção de um aluno, que 

cobrou a negociação, porém os outros nem fizeram questão de jogar. Essa 

mudança de atitude nos alunos só reforça o que faltava: ensiná-los. 

Em relação a essa estratégia foi possível alcançar outro avanço, já 

relacionado com as atitudes, que foi diminuir o excesso de palavrões que eles 

pronunciavam. Foi determinado que seriam marcadas faltas ao jogador que 

falasse palavrão, com o acréscimo  da punição de um minuto fora da partida. 

Essa alternativa foi muito eficiente, porque na primeira aula quem marcava a 

falta e punia o aluno éramos nós, professoras, depois os próprios alunos 

começaram a penalizar os colegas, o que aos poucos foi gerando resultado. 

Cabe ressaltar que esse problema ocorria em particular com os meninos, de tal 

maneira que dois deles chegaram a se revoltar com o método a ponto de se 

excluir do jogo, mas, com o passar do tempo e com muita conversa, eles 

mudaram de atitude e passaram a aceitar a metodologia. 

Outra questão ainda relacionada ao “rola a bola” era a divisão dos 

gêneros. Inicialmente o mantivemos assim, mas depois passamos a formar os 

times mesclando os gêneros nos times. Além disso, para todas as aulas foram 

selecionadas atividades que não os separassem, buscávamos sempre envolvê-

los para que juntos eles pudessem vivenciar os conteúdos. Com o passar das 

aulas, não houve mais reclamações pedindo que se separasse menino de 

menina, eles já estavam conseguindo participar juntos nos momentos 

destinados às vivências práticas dos conteúdos. 

A segunda dificuldade em implementar a proposta dos PCNs, relacionado 

à professora, dizia respeito ao seu saber limitado quanto aos conhecimentos 

específicos da Educação Física. Durante esse período de capacitação foi 

possível constatar a sua falta de domínio dos conteúdos, a dificuldade de 

compreender e ensiná-los aos alunos. Foi notório que nos momentos que ela 

teve que ministrar as aulas essa dificuldade dela se acentuou, mesmo com o 

estudo e planejamento prévio do tema. Esse problema atribuímos à falta de 

estudo e vivência dos conteúdos ofertados durante o curso de graduação na 

área, que poderia ser minimizado com a realização de outras capacitações 
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mais frequentes e em caráter prioritário pela SEMED, da mesma forma que a 

professora deveria ser encaminhada ao Programa de Formação de 

Professores (PARFOR). Contudo, vale ressaltar que a professora não mediu 

esforços e se empenhou, estudando, planejando, tentando compreender o 

universo da Educação Física, que era desconhecido para ela. 

Destacamos que essa capacitação serviu para demonstrar que é possível 

implementar a proposta dos PCNs numa escola de várzea, adaptando-a à 

realidade, além de ter sido um pontapé inicial para a capacitação dos 

professores leigos ou sem formação adequada. Este novo momento começou 

a se concretizar por meio de uma parceria realizada com a coordenação de 

Educação Física da SEMED, ao realizarmos duas palestras para os 

professores da rede municipal, na qual estiveram presentes em massa os 

professores que atuavam na região de planalto e rios. 

A partir da capacitação realizada com a professora da escola São Ciríaco 

e aplicações realizadas em suas aulas, verificamos que os PCNs apresentam 

uma proposta acessível à realidade da região de várzea, tanto para introduzir 

os alunos à cultura corporal de movimento, quanto à discussão e reflexão 

crítica acerca da realidade da várzea a partir dos temas transversais. Como o 

estudo se destinou prioritariamente a trabalhar os conteúdos da Educação 

Física, não destinamos tempo para a inserção dos temas transversais, mas 

eles são possíveis de serem desenvolvidos e dão conta de discutir os 

problemas de saneamento básico, água tratada e serviço básico de saúde da 

comunidade, que se ampliam à região de várzea. Entretanto, não vemos essa 

proposta como estanque para a região de várzea; há que se pensar e discutir 

proposições que considerem a riqueza cultural e realidade local. 

Diante de todo o contexto apresentado, inferimos que o professor leigo 

compreende a Educação Física como uma disciplina para o descanso e 

brincadeira dos alunos, assim como um momento para a prática dos esportes, 

bem como um componente curricular que serve para disciplinar o 

comportamento dos alunos. Essa compreensão que ele tem norteia e se 

concretiza na prática pedagógica, de maneira que as duas primeiras ideias se 

materializam na falta de planejamento das aulas, o que incide em 

improvisações, assim como reproduz modelos de aulas que se fundamentam 
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nas tendências Esportivista e Recreacionista. Tais modelos são reproduzidos 

por esse professor sem a devida ciência e clareza e ainda contribuem para a 

formação de alunos que entendem a Educação Física somente como o “jogo 

de bola”, e os torna apáticos e desinteressados por aulas que se distanciam 

desses modelos. Já a segunda concepção, que centraliza a figura do professor 

enquanto o detentor e transmissor do conhecimento, corporificava-se nos 

sermões, que, por sua vez, geravam rebeldia num grupo de alunos, e a 

consequência desse conflito eram implicações negativas ao desenvolvimento e 

produção das aulas. 

A falta de clareza da professora acerca da Educação Física foi refletida 

em sua prática docente e atribuímos a essa dificuldade a falta de formação 

profissional na área, fato que limitou os saberes dela apenas aos pessoais e 

aos da formação anterior. Essa limitação, por sua vez, contribuiu com a ideia 

de que Educação Física serve para brincar, praticar esportes e disciplinar 

comportamentos, bem como para a falta de compreensão dos conteúdos e de 

como ela poderia ensiná-los, fato que prejudicou a aprendizagem dos alunos 

quanto à aquisição dos conhecimentos relacionados à Cultura Corporal de 

Movimento. 

A partir do caso estudado, pode-se pensar que outros professores leigos 

ou mesmo sem formação adequada podem ter as mesmas dificuldades ou até 

outras, uma vez que eles também não possuem formação profissional. Na 

realização deste trabalho mostramos que a capacitação é uma ferramenta que 

pode minimizar dificuldades prioritárias do professor sem formação na área. A 

partir dessa experiência, pode-se entender que esta capacitação também pode 

ser instrumento para ajudar outros professores leigos ou sem formação na 

área, já que eles também não possuem formação profissional. Logo, ela é uma 

medida de caráter prioritário que deve ser usada para suprir inicialmente a falta 

dos saberes da área. 

Porém, a capacitação é insuficiente para dar conta dos problemas do 

professor que não tem formação em Educação Física, uma vez que a lei N° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), exige a obrigatoriedade de curso de licenciatura em 

nível superior para o exercício da docência no nível básico de ensino (BRASIL, 
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1996). Por isso, é necessário que, tanto os professores leigos, quanto os sem 

formação adequada busquem a formação em nível superior. 

Com o decreto N° 6.755 de janeiro de 2009 instituiu-se a Política Nacional 

de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica com a 

finalidade de organizar a formação inicial e continuada desses profissionais, 

configurando-se o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica, destinado aos professores em exercício nas escolas públicas estaduais 

e municipais sem formação ou com formação inadequada, oferecendo cursos 

gratuitos em nível superior. A partir deste plano, o docente sem formação 

poderá graduar-se em cursos de primeira licenciatura, já o docente sem 

formação adequada, licenciado em outras áreas ou bacharel, poderá graduar-

se em cursos de segunda licenciatura. Tal plano se concretizou com o 

Programa Nacional de Formação de Professores (PARFOR). 

Então, uma primeira alternativa para solucionar a atuação dos 

professores leigos ou sem formação adequada é buscar a formação em nível 

superior em cursos de licenciatura convencionais, ofertados pela UEPA e 

ULBRA. Outra é a própria SEMED encaminhar os professores do seu quadro 

de funcionários ao PARFOR, que no município de Santarém é executado em 

parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade 

Federal do Pará (UFPA), Instituto Federal de Educação do Pará (IFPA) e 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). 
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CONCLUSÃO 

 

 

A várzea, à primeira vista, parece um lugar impróprio para a moradia do 

homem por causa de suas características, de maneira particular porque suas 

terras ficam inundadas durante alguns meses do ano. O homem, ao instituir 

sua sociedade nesse lugar, assume essa terra como sendo sua e herda o 

codinome varzeiro, que vai designar aquele sujeito que nasce e vive na várzea. 

Esse sujeito, por sua vez, aprendeu a conviver com diversos desafios que 

emanam a partir da adesão desse habitat como o local de sua moradia, dentre 

eles a própria moradia ao se adaptar ao regime de inundação, a maneira de 

adquirir os alimentos para sua sobrevivência - quer seja a partir de plantações, 

pescas, criação de animais ou nas compras realizadas nos supermercados e 

armazéns na cidade - a navegação no rio, as limitações de transportes, a 

convivência diária com os perigos que emanam da mata, do rio e do fenômeno 

das “terras caídas”, além de conviver com a falta de energia elétrica, a falta de 

água potável, a falta de saneamento e a limitação quanto ao atendimento 

público de saúde. 

A partir da convivência diária com esses desafios, o varzeiro foi 

encontrando maneiras de superá-los, subvertendo-os a partir do seu potencial 

de criação, materializados nos modelos de casa que ele construiu, nas 

habilidades que ele adquiriu em plantar, pescar, criar animais de acordo com o 

regime de inundação do rio, nas destrezas em lidar com animais que oferecem 

risco à sua saúde, assim como em navegar etc. Da capacidade em transpor 

tantos desafios, o varzeiro se torna um sujeito ao mesmo tempo criativo e 

resiliente. É a partir dessas características que esse homem se organiza e 

conquista também direitos previstos na Constituição, como o direito ao acesso 

à educação, que se consolida de imediato na edificação das escolas nas 

diversas comunidades varzeiras. 

Uma vez construída a escola na várzea, ela leva consigo uma gama de 

funcionários, como diretores, professores, técnicos administrativos, serventes, 



125 
 

vigias, secretários e pedagogos, que podem ter origem varzeira, ou não. De 

qualquer modo, eles têm que se adaptar à realidade da várzea e desenvolver 

algumas das habilidades do varzeiro para a própria sobrevivência, outras eles 

precisam para o próprio exercício de suas funções na escola ou mesmo criar 

novas possibilidades para corresponderem adequadamente às tarefas de suas 

profissões. Em geral, os desafios da várzea para escola, aplicáveis também ao 

professor, relacionam-se à falta de energia elétrica, água potável, saneamento, 

limitações de transporte, o regime de inundação do rio, que atinge 

principalmente os espaços para as aulas de Educação Física, além de outros 

que provêm da própria escola. 

Nesse contexto, o professor e também os outros funcionários da escola 

precisam adequar tanto o seu trabalho quanto à sua vida pessoal a essa 

realidade. A vida particular inclui, em muitos casos, deixar o aconchego de seu 

lar para morar com pessoas estranhas em casas de moradores das 

comunidades varzeiras ou em casas construídas para acolher os funcionários 

da escola. Fato que expõe a vida e intimidade de cada professor a outras 

pessoas, quer sejam os colegas de profissão ou as pessoas da própria 

comunidade. Esse fato, em geral, mexe bastante com o estado emocional 

desses profissionais, porque eles deixam a convivência diária com seus 

familiares para se dedicarem ao trabalho. O contato com os seus ocorre, 

muitas vezes, apenas nos fins de semana ou no fim do mês. A vida profissional 

compreende a prática pedagógica em si, que deve se adequar ao contexto da 

várzea. O professor de Educação Física, nesse caso, precisa desdobrar suas 

aulas nos espaços que estiverem disponíveis de acordo com o tempo das 

terras e das águas na comunidade São Ciríaco, em particular, que enfrenta o 

fenômeno das “terras crescidas”, ao avolumar a terra e deixar o terreno 

destinado às aulas desnivelado. Isso induz o docente a precisar elaborar 

estratégias para utilizar o espaço destinado às aulas. 

Outro desafio das escolas da várzea é a falta de professores qualificados, 

suprida de forma improvisada pela atuação de leigos, estudantes de nível 

superior ou professor sem formação adequada. No caso particular da 

Educação Física, esse deficit é bastante expressivo, e chega a 97% os 

professores que atuam nas aulas sem formação na área. Desse percentual, 
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investigamos a prática pedagógica de uma professora leiga atuante nas aulas 

de Educação Física. Ela, a partir da capacidade criativa, intrínseca em todo ser 

humano, desenvolveu as aulas tendo como referência o saber pessoal e o 

saber de sua formação escolar. Constatamos, em sua prática pedagógica, que 

a falta de qualificação profissional traz a dificuldade de entender essa área do 

conhecimento, e essa incompreensão, por sua vez, vai se desdobrar e refletir 

na prática docente. 

O reflexo dessa falta de compreensão é pensar que essa disciplina se 

destina à prática e ensino dos esportes e também a momentos de lazer e 

brincadeira. Esse mesmo pensamento leva à ideia de que não há a 

necessidade de se planejar em Educação Física, ou, ainda, essa ideologia gera 

uma prática pedagógica pautada nos modelos Esportivista e Recreacionista. 

Contudo, esses modelos presentes nas aulas são desconhecidos pela 

professora. Ou seja, a professora reproduz em sua prática modelos que ela 

mesma desconhece. Essa ausência trazia um gasto de energia desnecessário 

para buscar o conhecimento dos conteúdos da área que poderia ser 

minimizado com a realização de capacitação. Além de tudo, a professora tinha 

uma postura docente centralizadora e pensava que a disciplina servia também 

para disciplinar comportamentos, fato que colaborava para o uso excessivo de 

sermões. E mais, ela adotava com frequência a separação entre os gêneros 

nas aulas práticas. Em síntese, a falta do saber profissional na área faz da 

prática pedagógica do professor leigo um caminho turvo, sem plena ciência de 

onde se quer chegar.  

A consequência dessa prática pedagógica somada ao costume que os 

alunos já tinham do “jogo de bola” foi a produção de alunos passivos, apáticos 

e desinteressados por aulas que se distanciassem do “rola a bola”. Isto foi 

constatado durante a realização das aulas com a turma, como uma forma de 

extensão da capacitação realizada com a professora durante a pesquisa. 

Essas aulas desenvolvidas, fundamentadas na proposta dos PCNs e em 

algumas estratégias mobilizadas, possibilitaram notar uma mudança de 

comportamento dos alunos em relação ao desinteresse. Esta realidade nos 

levou a concluir que faltava a eles experimentar aulas diferentes das que 

estavam habituados. Apesar dessa mudança, eles se mantiveram apáticos e 
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passivos quanto aos estímulos em expressar opiniões ou responder 

questionamentos, fato esclarecedor de que seriam necessárias mais aulas para 

modificar essa postura. 

A capacitação serviu também para confirmar a dificuldade da professora 

em entender e ensinar os conteúdos da Educação Física, assim como nos 

direcionou a pensar que os professores leigos, os sem formação adequada e 

os estudantes de outras áreas que atuam nas aulas dessa disciplina precisam 

receber capacitação em caráter prioritário, antes, durante e no fim do 

calendário letivo da várzea, priorizando o estudo dos objetivos, funções, 

conteúdos e como avaliar em Educação Física, além da realização de um 

planejamento coletivo com os professores que atuam na várzea, considerando 

os espaços disponíveis no tempo das terras e das águas. Além de tudo, esses 

professores precisam cursar o nível superior ou mesmo serem encaminhados 

ao PARFOR, para cursar a primeira ou segunda licenciatura em Educação 

Física, a fim de que as aulas de Educação Física tenham melhorias e os 

professores estejam devidamente qualificados, conforme exige a LDB. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Bajara: embarcação motorizada de pequeno porte utilizada como meio de 

transporte pelos ribeirinhos. 

Banzeiro: formação de pequenas ondas em decorrência da agitação do rio 

provocada pelo vento ou por embarcações. 

Barco de linha: espécie de transporte público fluvial, com dias, horários e taxa 

de passagem definidos. 

Despesa: compra de itens da cesta básica. O mesmo que “fazer feira”. 

Geleiros: embarcação motorizada de pequeno e médio porte que comporta 

praticamente em toda a sua dimensão caixas de gelo para conservação de 

grandes quantidades de pescado com fins comerciais. 

Igarapé: é uma canal pequeno, de água gelada, que dá passagem à 

embarcações de pequeno porte, como a bajara, além de ser um lugar bastante 

utilizado para banhos e lazer. 

Igapós: área permanentemente alagada. 

Jerimum: na região esse termo é utilizado para diferenciar. 

Maresia: mesmo que banzeiro. 

Marisionas: ondas grandes no rio. 

Rabetas: tipo de motor a diesel utilizado, em geral, para mover a bajara. 

Rio liso: calmo, sem ondas ou maresias. 

Terçado: termo popular utilizado para designar um facão. 

Terras caídas: fenômeno de desabamento das terras da várzea.  

Terras crescidas: aumento do volume de terra, que torna o terreno varzeiro 

irregular, após a vazante do rio Amazonas. 

Terra-firme: áreas de terra não inundáveis às margens do rio Amazonas. 

Travessia: deslocamento de uma embarcação no rio de uma margem a outra. 

Várzea: áreas inundáveis às margens do rio Amazonas. 
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ANEXO I 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
 

O presente termo autoriza a pesquisa a ser realizada por Aline da 

Paixão Prezotto, que tem como finalidade a construção da dissertação para 

conclusão do curso em nível de mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Educação Física (PPGEF) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho tem o objetivo de discutir as aulas 

de educação física escolar na região de várzea do município de Santarém-PA, 

tendo como ponto de partida a caracterização da realidade local, sendo 

previsto, portanto, a coleta de informações junto à Secretaria Municipal de 

Educação e Desporto (SEMED), professores de educação física, alunos, corpo 

técnico das escolas da várzea e outros que possam contribuir com o trabalho. 

 

 

 

Santarém-Pa, _____ de _____ de _____. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 

O presente termo autoriza a publicação de informações coletadas junto à 

Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SEMED), professores de 

educação física, alunos e corpo técnico das escolas da várzea, além de outros 

que possam ter contribuído com o trabalho durante o desenvolvimento da 

pesquisa realizada por Aline da Paixão Prezotto, que tem como finalidade a 

construção da dissertação para conclusão do curso em nível de mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF) do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 

trabalho tem o objetivo de discutir as aulas de educação física escolar na 

região de várzea do município de Santarém-PA, tendo como ponto de partida a 

caracterização da realidade local. 

 

 

 

Santarém-Pa, _____ de _____ de _____. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO III 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE IMAGENS 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador (a) do RG n°____________________ e CPF n° 

____________________ autorizo a publicação de imagens de 

______________________________________________________ referente à 

pesquisa realizada pela mestranda Aline da Paixão Prezotto do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, cuja finalidade se destina ao trabalho final de dissertação, requisito 

para o título de mestre. 
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ANEXO IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

A presente pesquisa tem o objetivo de discutir as aulas de educação física 
escolar na região de várzea do município de Santarém-PA, tendo-se como 
ponto de partida a caracterização da realidade local. O material recolhido será 

utilizado apenas como fundamentação para a construção da dissertação - requisito 
para conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte no Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
- e em possível publicação de artigos sob a responsabilidade de Aline da Paixão 
Prezotto e seu orientador, Dr. José Pereira de Melo. 

O risco aos participantes da pesquisa poderá ser um possível desconforto e/ou 
constrangimento no processo de observação, entrevistas e intervenção, como 
formação continuada, para a melhora da prática pedagógica. Esses riscos poderão ser 
minimizados a partir de aproximação entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa antes 
do desenvolvimento do trabalho, buscando desenvolver uma interação capaz de emitir 
confiança mútua. Os professores e outros atores sociais terão seus nomes codificados 
garantindo o anonimato às informações obtidas no processo de investigação ou 
publicados. 

Em caso de dano pessoal, diretamente provocado pelos procedimentos de 
coleta de dados propostos pela pesquisadora, os participantes terão direito a 
indenização legalmente estabelecida por lei. Os resultados da pesquisa serão 
divulgados junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Secretaria Municipal 
de Educação e Desporte e especialmente aos professores e escola envolvidos na 
pesquisa. 

É garantida a liberdade de escolha em participar ou não do estudo. Caso 
alguém aceite contribuir com a pesquisa e no decorrer da mesma desista não haverá 
qualquer tipo de prejuízo pessoal ou coletivo. 

 
 
__________________________________ _______________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável Assinatura Pesquisadora Orientanda 
Prof. Dr. José Pereira de Melo    Aline da Paixão Prezotto 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa, que me sinto 
perfeitamente esclarecida sobre o conteúdo da mesma, assim como seus riscos e 
benefícios. Declaro ainda que, por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa 
cooperando com a coleta de dados. 
Santarém, ______/_____/_______. 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa ou do responsável 

 
 

_________________________________________________________________ 

Assinatura de testemunha 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 
Av. Senador Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Natal-RN CEP: 

59078-970 
 

 
QUESTIONÁRIO 

REGIÃO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

Atualmente, 

 

1. Quantas escolas existem na várzea?  

a) Que funciona o Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil. 

Funcionam 18 escolas com 204 alunos no ensino fundamental 1 e 7 na 

educação infantil. 

b) Que funciona somente o Ensino Fundamental 2. 

Não funcionam escolas. 

c) Que funciona Ensino Fundamental 1 e 2. 

Funcionam 27 escolas com 2.836 alunos: 328 na educação infantil, 1.108 no 

ensino fundamental 1, 1.291 no ensino fundamental 2 e 109 na eja. 

2. Quantas escolas têm Educação Física? 

a) Escola que funciona somente o Ensino Fundamental 1. 

As escolas de ensino fundamental 1 não têm educação física.  

b) Escola que funciona somente o Ensino Fundamental 2. 

Não existem escolas que funcionam somente o ensino fundamental 2. 

c) Escola que funciona o Ensino Fundamental 1 e 2 

- Que tem educação física somente no Ensino Fundamental 1 

Não tem educação física para este nível de ensino. 

- Que tem educação física somente no Ensino Fundamental 2. 

27 escolas têm educação física para o ensino fundamental; dessas, 7 

têm educação física para alunos da eja 

- Que tem educação física no Ensino Fundamental 1 e 2. 



 
 

Não tem educação física para o ensino fundamental 1, somente para o 

2. 

 

3. Quais são as escolas que têm Educação Física e a quantidade de 

alunos regularmente matriculados? Nessa escola o professor de 

Educação Física é formado em Educação Física, em outra área ou sem 

formação acadêmica? 

 

a) Escola que funciona somente o Ensino Fundamental 1 

As escolas que funcionam o ensino fundamental 1 não têm educação física. 

b) Escola que funciona somente o Ensino Fundamental 2 

Não existem escolas que funcionam somente o ensino fundamental 2. 

 

c) Escola que funciona o Ensino Fundamental 1 e 2 

Tem educação física somente para o ensino fundamental 2 e EJA. 

ESCOLA COMUNIDADE 
N° DE 

ALUNOS 
ALUNOS POR SEGMENTO 

FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR 

Escola São José 
Piracãera de 

Baixo 
174 

ED.INF F1 F2 Eja 1- Magistério e 
cursando Lic.Integrada 

Matemática e Física 
PARFOR – temporário 

29 66 79 0 

Escola N.Sra.da 
Saúde 

Igarapé da Praia 82 19 25 38 0 
1- Cursando 
Pedagogia - 
temporário 

Escola 
Santíssima 
Trindade 

Aritapera-Centro 74 0 22 52 0 

1- L P / Cursando 
Letras-Inglês - efetivo 

2 – L P Biologia - 
concursado 

Escola São Jorge Tapará Grande 143 18 55 70 0 
1- Letras / curso de EF 

- temporário 

Escola São 
Benedito 

São Benedito do 
Ituqui 

37 0 08 29 0 
1- CEFET / Pós-Grad. 
Biologia / Curso EF- 

concursado 

Escola União 
Santana 

Santana do 
Ituqui 

249 29 79 117 24 

1- Língua Portuguesa - 
efetivo 

2 – Cursando 4ª etapa 
matemática – 

temporário 
3 – Magistério / 

cursando Letras - 
temporário 

Escola 
São José I 

São José do 
Ituqui I 

37 10 11 16 0 
1 – CEFET / Pós-

graduando em Bio-Qui 
/ Curso EF - efetivo 

Escola São José 
São José – 
Quilombola 

58 0 15 43 0 
1 – L P Pedagogia - 

temporário 

Escola 
N.Senhora das 

Graças 

Boa Vista do 
Tapará 

158 25 54 58 21 

1 – Biologia -  
concursado 

2 – Letras / Pós-Grad. 
EF - temporário 

Escola Coração 
de Maria 

Santa Maria do 
Tapará 

76 0 29 47 0 
1 – Cursando 
Pedagogia – 
temporário 



 
 

 

Obs:___________________________________________________________ 

 

_______________________________ 

Santarém-Pa, 25 de julho de 2012. 

2 – Cursando 
Matemática - 
temporário 

Escola Odorico 
Liberal 

Boca de Cima do 
Aritapera 

112 0 50 62 0 
1 – Letras - 
Concursado 

Escola Dom 
Pedro I 

Tapará Miri 63 0 28 35 0 
1 – Pedagogia / Curso 

EF - temporário 

Escola São 
Sebastião 

Igarapé do Costa 65 15 22 28 0 1 – Letras - temporário 

Escola Duque de 
Caxias 

Ilha de São 
Miguel 

44 0 13 31 0 
1 – Matemática - 

temporário 

Escola São 
Miguel 

Mato Alto 12 0 05 0 07 1 - Magistério 

Escola Castro 
Alves 

Costa do 
Aritapera 

44 0 18 17 09 
1 – Matemática / Pós-

Grad. Matemática - 
temporário 

Escola Divino 
Espírito Santo 

Água Preta 43 0 25 18 0 
1 – Cursando 
Matemática - 
temporário 

Escola São 
Ciríaco 

Urucurituba 131 10 44 52 25 
1 – Magistério - 

temporário 

Escola N. 
Senhora de 

Nazaré 
Pinduri 86 12 38 36 0 

1 – Cursando 
Pedagogia e Ciências 
Sociais - temporário 

Escola Joaquim 
de Lira Maia 

Campos do 
Aramanaí 

82 12 41 29 0 
1 – Matemática - 

temporário 

Escola São 
Sebastião 

Aracampina 67 0 29 38 0 

1 – Cursando 
Geografia – temporário 
2 – Letras / Cursando 

Inglês - temporário 

Escola N. 
Senhora do 

Desterro 
Cabeça D‟Onça 109 0 44 53 12 

1 – Cursando História 
e Geografia - 
temporário 

Escola Santa 
Cruz 

Piracãoera de 
Cima 

181 31 90 60 0 
1 – Educação Física - 

temporário 

Escola N. 
Senhora do 
Livramento 

Saracura – 
Quilombola 

175 34 69 61 11 

1 – Pedagogia - 
temporário 

2 – Magistério - 
temporário 

Escola 
N.Senhora 
Santana 

Arapemâ – 
Quilombola 

121 19 58 44 0 
1 – Cursando 
Pedagogia - 
temporário 

São Benedito Costa do Tapará 323 53 135 135 0 

1 – Cursando 
Matemática e Física – 

temporário 
2 – Cursando 

Matemática e Física - 
temporário 

Escola Vinte de 
Julho 

Correio do 
Tapará 

90 12 35 43 0 
1 – Letras – 
temporário 

 



 
 

APÊNDICE II 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 
 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS  
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS ESCOLAS 
 

ESCOLA: ___________________________________ DATA: ____ / ____ / _____ 
 

TÓPICOS OBSERVAÇÕES 

Espaço físico da escola  
 
 
 

Espaço físico para realização das 
aulas de educação física 

 
 
 
 
 

Material didático para realização das 
aulas de educação física 

 
 
 
 

Alunos por série  
 
 
 

Locomoção do professor para chegar 
à escola 

 
 
 
 

Locomoção dos alunos para chegar 
à escola 

 
 
 
 

Outras observações 
 
 
 

 



 
 

 

APÊNDICE III 
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 
 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

  DATA: ____/____/______. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

APÊNDICE IV 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 
 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS 
 
 

AULA N°: _____ DATA: ___/___/____ PROFESSOR: ___________________ 
 
MATERIAL UTILIZADO: ___________________________________________ 
 

 
ATIVIDADE 

 

 
OBSERVAÇÕES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

APÊNDICE V 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 
 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

 

I) Organização didática 

1) Qual a função da educação física na escola? 

2) Quais objetivos são desenvolvidos para educação física escolar? 

3) Quais conteúdos você geralmente desenvolve nas aulas de Educação 

Física? 

4) Descreva o que você geralmente faz nas aulas. 

5) Descreva como você geralmente avalia os alunos. 

6) Quais espaços e materiais estão disponíveis para realização das aulas de 

educação física? 

 

II) Formação 

1) Como foi feita a seleção para você chegar à escola? 

2) Quais as dificuldades que você encontra para desenvolver as aulas de 

educação física? 

3) Que sugestões você apresenta para que essa pesquisa auxilie no 

desenvolvimento das aulas de educação física? 

  



 
 

APÊNDICE VI 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 
 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS 

 

1) Você gosta da disciplina de Educação Física? Por quê? 

 

2) A Educação Física contribui com o seu processo de formação? Como 

você percebe esse processo?  

 

 

3) Qual relação você faz da Educação Física com sua vida? 

 

4) Quais conteúdos você estudou nas aulas de Educação Física neste 

ano? Qual deles você mais gosta? Por quê? 

 

 

5) Descreva como ocorrem geralmente as aulas de Educação Física. 

  

6) Como são normalmente as avaliações de Educação Física? 

 

 

7) Em sua opinião, como deveriam ocorrer as aulas de Educação Física? 



 
 

APÊNDICE VII 

PLANO DE CURSO PARA 6° E 7° ANO 
CONHECIMENTOS HABILIDADES BIM 

- Importância da Educação Física na 
escola; 
 
- Expressão corporal 
 
 
- Temas transversais: 
* Companheirismo 
* Higiene / Sexualidade / Pluralidade / 
Racismo 
*Limite e Liberdade / Meio Ambiente / 
Ética e Cidadania 
* Autoestima / Afetividade  

- Perceber a importância Educação 
Física como fonte de ensino para a 
vida; 
 
- Descobrir na expressão corporal a 
possibilidade de aprimorar os 
movimentos; 
 
 
- Relacionar os temas transversais 
interdisciplinarmente sem 
discriminações pessoais, físicas, 
sexuais ou sociais; 
 

 
 
 
 
 
 

1° 

- Danças Regionais 
* Histórico 
* Lendas Regionais / Mitos / Piadas / 
Coreografia 
 
Adaptações 
-Lutas 
* Importância da Capoeira e outros. 
 
- Handebol 
* Histórico 
* Fundamentos 

- Fazer buscas através de pesquisas 
sobre as origens das danças 
folclóricas e populares; 
 
 
- Perceber a importância das lutas em 
cultura e a valorização do corpo; 
 
 
- Conhecer o histórico e os 
fundamentos do handebol 

 
 
 
 
 
 

2° 

- Atletismo: 
* Histórico 
* Classificação individual e coletiva 
* Saltos 
* Corrida 
* Arremesso 
* Ciclismo 
* Natação 
 
- Ginástica Olímpica 

 
 
- Conhecer os fatores que contribuem 
para o desenvolvimento corporal, 
utilizando os elementos que contêm 
no atletismo; 
 
 
 
- Relacionar as diversas formas da 
ginástica olímpica, visando ao 
desenvolvimento corporal e mental; 

 
 
 
 
 
 

3° 
 
 
 
 
 

- Voleibol 
* Histórico 
* Dimensões da quadra 
* Fundamentos 
* Rodízio / Regras / Passes / Toques / 
Saques / Bloqueio / Levantamento 
 
- Futebol 
* Histórico, fundamentos, passes 
* Drible, regras básicas 

 
 
- Conhecer o histórico, dimensões e 
os fundamentos do voleibol como 
prática esportiva; 
 
 
 
- Conhecer o histórico, fundamentos e 
regras básicas do futebol, 

 
 
 
 
 

4° 



 
 

aprimorando passes e dribles. 
  



 
 

APÊNDICE VIII 

 

  

PLANO DE CURSO PARA 8° E 9° ANO 
CONHECIMENTOS HABILIDADES BIM 

- Importância da Educação Física na 
escola; 
 
- Expressão corporal 
 
 
- Handebol 
* Histórico 
*Dimensões da quadra 
* Fundamentos: passe, drible, finta, 
recepção 
* Regras 

- Despertar a consciência crítica 
sobre a importância da Educação 
Física; 
 
- Propor a integração através de 
movimentos corporais; 
 
 
- Dialogar os fundamentos teóricos 
sobre as regras básicas do 
handebol; 
 

 
 
 
 
 

1° 

- Futsal 
* Histórica 
* Dimensões de quadra 
* Fundamentos: passe, recepção, 
ataque, defesa) 
* Regras 
 
*Danças folclóricas: histórico, origem 
e evolução 
- Movimento do corpo (coreografia 
simples) 

 
- Conhecer as características e os 
fundamentos do futsal; 
 
 
 
 
- Valorizar as danças folclóricas 
como meio de conhecimento 
cultural, regional, percebendo a 
importância da evolução corporal; 

 
 
 
 
 

2° 

- Futebol de campo 
* Histórico 
* Dimensões de quadra 
* Regras 
* Fundamentos: passes, dribles, 
composição do campo, defesa, meio, 
ataque. 

 
- Ampliar o conhecimento do 
educando através da prática do 
futebol, visando ao aprimoramento 
das regras básicas, fundamentos e 
práticas; 

 
 
 

3° 
 

- Lutas (capoeira) 
 
 
 
 
- Basquetebol 
*Histórico, dimensões de quadra 
* Fundamentos: passe, recepção, 
defesa 
 
- Ginástica escolar 
* Regras 

- Proporcionar o estudo dos 
diversos tipos de lutas, dando 
ênfase a capoeira como meio de 
conhecimento de seu corpo e suas 
habilidades; 
 
- Conhecer as características e os 
fundamentos do basquetebol; 

 
 
 
 
 

4° 



 
 

APÊNDICE IX 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de estudo: 01 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Aline da Paixão Prezotto 

Data: 07 de março de 2013     Estudo: 01 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h 

Eixo Temático: Planejamento 

Tema: Importância do planejamento e os desdobramentos do plano de aula 

Texto utilizado: O planejamento escolar (José Carlos Libâneo) 

II - Objetivos: 

 Discutir a importância do planejamento na ação docente; 

 Identificar os elementos integrantes do plano de aula; 

 Elaborar um plano de aula; 

 Incentivar o hábito de elaborar o plano de aula; 

III - Desenvolvimento Metodológico: 

1) Pontuar os tópicos do texto que mais chamaram atenção; 

2) Discutir o texto, a partir dos seguintes tópicos a seguir, dialogando com a realidade 

observada e aspectos importantes da LDB: 

1) Plano e Planejamento (diferenças); 

2) Aspectos a serem considerados na elaboração de um plano; 

3) Porque é importante planejar?; 

4) As incumbências do docente segundo o art. 13 da LDB; 

5) O plano de aula e seus desdobramentos: identificação, conteúdos, objetivos, 

desenvolvimento metodológico, recursos, avaliação e referências. 

IV - Avaliação:  

1) O áudio do estudo será gravado de forma que a avaliação será processual e contínua; 

2) Ao final do estudo, solicitar que a professora faça suas considerações; 

V - Recursos: 

Xérox de texto, xérox dos slides, caneta, gravador de voz. 



 
 

VI - Referência: 

 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

 DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Coleção magistério. 2° grau. Série formação do 

professor. São Paulo: Cortez, 1994. 

 PILLETI, Claudino. Didática Geral. São Paulo: Ática, 1999. 

VII – Anexo: tópicos do slide 

6) : Plano e Planejamento 

 Planejamento 

 Consiste na previsão e programação dos trabalhos escolares para um curso; 

 Aspectos a serem considerados: 1) Características socioeconômicas do 

bairro ou da região; 2) Características dos alunos; 3) Recursos da região e 

da escola; 4) Objetivos visados; 6) Conteúdo necessário para desenvolver o 

ensino; 7) Número de aulas disponíveis para cada assunto; 8) Métodos e 

procedimentos que deverão ser desenvolvidos para melhor compreensão, 

assimilação, organização e fixação do conteúdo; 9) Meios para avaliação e 

verificação da aprendizagem; 10) Bibliografia básica. 

7) Porque é importante planejar? 

 Evita a rotina e a improvisação; 

 Contribui para a realização dos objetivos visados; 

 Promove a eficiência do ensino; 

 Garante maior segurança na direção do ensino; 

 Garante economia de tempo e energia. 

8) Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

 I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

 II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

 III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

 V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 



 
 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

 VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

9) O Plano de Aula 

 Identificação: nome da escola, nome da disciplina; turma; duração; 

 Conteúdo 

 Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar (...). 

 Art. 28. I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

 Refere-se à organização do conhecimento em si, com base em suas 

próprias regras.  

 Meio de favorecer o desenvolvimento integral do aluno e como 

conhecimento de dados, fatos e conceitos, que conduzam à compreensão 

e retenção de informações.  

 Critérios de seleção: validade, significação, utilidade, possibilidade de 

elaboração pessoal, viabilidade e flexibilidade. 

 Objetivos 

 Descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa 

atividade. Os objetivos são sempre do aluno e para o aluno. 

 Se se desdobram no domínio cognitivo, afetivo e motor. 

 Devem indicar claramente a intenção do professor e não podem dar 

margem para dúbias interpretações. 

 Verbos que permitem muitas interpretações: compreender, saber, 

entender, desenvolver, aprender, melhorar, aperfeiçoar, julgar, conhecer, 

adquirir, familiarizar-se. 

 Verbos que admitem poucas interpretações: identificar, diferenciar, 

escrever, resolver, enumerar, comparar, contrastar, justificar, escolher, 

criticar, verbalizar, distinguir, construir, selecionar, localizar, etc. 

 Desenvolvimento Metodológico 

 Procedimentos: maneira de efetuar alguma coisa. 

 Ações, processos ou comportamentos planejados pelo professor para 

colocar o aluno em contato diretor com as coisas, fatos ou fenômenos que 



 
 

lhes possibilitem modificar sua conduta, em função dos objetivos previstos. 

Meios ou modos de ação, ou seja, a técnica de ensino. 

 Recursos 

 São os componentes do ambiente da aprendizagem que dão origem à 

estimulação para o aluno. 

 Recursos humanos: professores, alunos, pessoal escolar, comunidade. 

 Recursos materiais: do ambiente (natural: água, folha, pedra; escolar: 

quadro, giz, cartazes, etc) e da comunidade (biblioteca, indústrias, lojas 

repartições públicas). 

 Avaliação 

 Relação com as dimensões do conteúdo: conceitual, procedimental e 

atitudinal. 

 É o processo pelo qual se determinam o grau e a quantidade de resultados 

alcançados em relação aos objetivos, considerando o contexto das 

condições em que o trabalho foi desenvolvido. Testar, medir e avaliar. 

 Art. 24. V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 

critérios: 

o a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

 Funções da avaliação: 

o Diagnóstica: serve para verificar; 

o Formativa: tem função controladora; 

o Somativa: função classificatória 

 Referências 

o Bibliografia utilizada pelo professor; 

o Pesquisas em sites; 

o Bibliografia do aluno; 

 

  



 
 

APÊNDICE X 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de estudo: 02 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Aline da Paixão Prezotto 

Data: 20 de março de 2013     Estudo: 02 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h 

Eixo Temático: Os conteúdos da Educação Física 

Tema: As dimensões conceitual, procedimental e atitudinal e tendências da educação física 

Texto utilizado: Capítulo 5 (Os conteúdos da educação física na escola) do livro „Educação 

física na escola: implicações para a prática pedagógica‟ – Educação física no ensino 

superior. 

II - Objetivos: 

 Discutir as dimensões conceitual, procedimental atitudinal do conteúdo, 

relacionado aos conteúdos próprios da educação física, na perspectiva de 

propor mudanças na prática pedagógica da professora e estilo das aulas de 

educação física; 

III - Desenvolvimento Metodológico: 

10) Pontuar a compreensão geral do texto; 

11) Ler e discutir o texto a partir dos tópicos a seguir, relacionando com as aulas de 

educação física realizadas na escola a partir da intervenção e com outras aulas: 

 Para além do fazer: a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal; 

 Dimensão conceitual; 

 Dimensão procedimental; 

 Dimensão atitudinal. 

 As influências e tendências da educação física e implicações para os 

conteúdos escolares; 

 Por que diversificar e aprofundar os conteúdos. 

IV - Avaliação:  

1) Processual e contínuo, sendo o áudio gravado; 

2) Ao final do estudo, solicitar que a professora faça suas considerações; 



 
 

V - Recursos: 

Xérox do texto, xérox dos PCNs, caneta, gravador de voz. 

VI - Referência: 

 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

 DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

  



 
 

APÊNDICE XI 

 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 01 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Aline da Paixão Prezotto 

Data: 27 de fevereiro de 2013     Aula: 15 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Eixo Temático: Atividades Rítmicas e Expressivas 

Tema: Divisão histórica da dança 

II - Objetivos: 

 Identificar a origem da dança, diferenciando historicamente suas categorias, 

reconhecendo os estilos pertinentes a cada categoria;  

 Experimentar o ritmo dos estilos de dança selecionados;  

 Construir coletivamente movimentos e se possível uma coreografia, estimulando a 

criatividade e espontaneidade de movimentos, cooperação e respeito; 

III - Desenvolvimento Metodológico: 

1) Momento: trabalhando a dimensão conceitual do conteúdo 

 Explicar o tema (os tipos de dança e origem) a partir do diálogo com os alunos. 

o Étnica: manifestação expressiva de determinados povos, com seus atributos 

divinos e religiosos. As características podem identificar uma nação ou 

região. Ex: Tarantela (Itália), Valsa (Viena), Tango (Argentina), Samba 

(Brasil); 

o Folclórica: abordam as tradições e costumes de determinados povos ou 

regiões distintas da mesma nação. Ex: Danças Camponesas, Carimbo 

(Pará), Quadrilha (Nordeste), Boi Bumbá (Amazonas – Parintins); 

o De Salão ou Social: realizadas nos salões na nobreza real (Sarabandas, 

Polcas, Mazurcas). Atualmente citamos as das festas e danceterias. Ex: 

Funk, Forró, Axé, Pagode; 

o Dança teatral ou artística: a partir do século XVII, ocorre principalmente na 

França. A dança é espetáculo. A técnica é de extrema relevância. Ex: Balé 

Clássico, Dança Moderna, Sapateado e Jazz. 



 
 

2) Momento: trabalhando a dimensão procedimental e atitudinal 

 Origem da dança: em círculo, construir coletivamente uma dança de ritual sagrado, 

solicitando movimentos para experimentar a dança em sua origem, como homem 

primitivo e relacionando com os rituais, como os de indígenas. Os movimentos 

podem ser sugeridos, imitando a chuva, o vento, a árvore, coleta de frutos, da 

pesca. O ritmo deve ser marcado nas palmas ou batendo os pés no chão. 

 Étnica: vivenciar livremente em duplas a valsa (fazer duas filas para formar os pares 

e dividir as duplas em dois grupos, enquanto um grupo marca o ritmo com palmas e 

garrafas o outro vivencia, depois se invertem os grupos). Posteriormente, vivenciar 

livremente e individualmente o samba, enquanto um grupo marca o ritmo com 

palmas e garrafas o outro vivencia; depois se invertem os grupos. 

 Folclórica: vivenciar livremente em círculo carimbó e quadrilha, marcando o ritmo 

nas palmas e vozes cantando músicas conhecidas; 

 Dança de salão ou social: vivenciar livremente em círculo a dança de salão na 

atualidade. Solicitar que os alunos escolham o estilo. 

3) Momento: negociação 

 Destinar meia hora para os alunos jogarem futebol. 

IV - Avaliação:  

Ocorrerá de forma processual e contínua; 

V - Recursos: 

Espaço amplo e garrafas pet 

VI - Referência: 

BRASIL. PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais para terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental, 2007. 

DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

 

 

  



 
 

APÊNDICE XII 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 02 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Aline da Paixão Prezotto 

Data: 06 de março de 2013     Aula: 16 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Eixo Temático: Conhecimento sobre o corpo 

Tema: As atividades corporais e seus benefícios 

II - Objetivos: 

 Experimentar algumas práticas corporais, identificar outras práticas e discutir os 

benefícios da prática regular;  

 Exercitar a identificação das práticas corporais presentes no cotidiano dos alunos;  

 Estimular a relação natural entre meninos e meninas, cooperação e respeito; 

 Criar regras no jogo que desenvolvam o senso do limite: relacionado ao tempo de 

duração do mesmo sem tempo adicional e a utilização de palavrões. 

III - Desenvolvimento Metodológico: 

1) Momento: experimentando práticas corporais (trabalhar as dimensões procedimental e 

atitudinal) 

 Alongamento: em circulo alongar membros superiores e inferiores utilizando toalha 

ou blusa, de forma descontraída (a atividade ocorrerá no barracão). Em seguida 

deslocar-se para o campo. 

 Caminhada e corrida: formar duas filas, uma de meninos e outra de meninas, de 

maneira que se oportunize a formação de duplas com um menino e uma menina. 

Após organização, explicar que os alunos irão até o “porto do Beto” e retornarão ao 

campo. Parte do trajeto será em caminhada, a outra em corrida, cujo ritmo será 

marcado por palmas ou apito, de maneira a aumentar gradativamente a 

intensidade. Ao retornar ao campo os alunos deverão chegar correndo, então 

solicitar que caminhem 2 voltas ao redor do campo para diminuir os batimentos 

cardíacos, sem desfazer as filas. 

 2 é bom, 3 é demais: como eles estarão em fila, pedir que segurem a mão do 

colega ao lado e em seguida formem um círculo. Organizados no espaço, explicar 



 
 

a brincadeira “2 é bom, 3 é demais”. A brincadeira consiste em não permitir que se 

forme um trio, mas sempre duplas. Então deverá ser escolhido um aluno X, este 

deverá escolher um colega A das duplas, o outro colega B (que estará sobrando 

na dupla) deverá escolher outro colega de outra dupla e assim por diante. Caso, os 

meninos escolham os meninos e meninas escolham meninas, determinar que o 

aluno X (aquele que sobra na dupla e que deverá procurar um colega de outra 

dupla) se for menino, deverá escolher uma menina e se for menina, deverá 

escolher um menino das duplas. Para dinamizar a brincadeira, após terem 

aprendido, solicitar que o aluno X se movimente correndo. Ao fim da brincadeira, 

devem ter duplas formadas por menino e menina pra a próxima atividade. 

 Futebol em duplas: o jogo tem como regras não soltar a mão do colega, não trocar 

as duplas formadas, o jogo disporá apenas de uma trave com goleiros formados 

por duplas para fazer o gol, cada dupla terá liberdade em fazer gol, o jogo iniciará 

quando a professora lançar a bola às duplas e só será interrompido em caso de a 

bola estar fora dos limites do espaço determinado para o jogo ou haja faltas. Ao 

término do jogo, deslocar-se para o barracão para outra atividade. 

2) Momento: trabalhando a dimensão conceitual 

 Os alunos deverão ser organizados em círculo e sentarem no chão. Distribuir um 

texto sobre “os benefícios das atividades corporais”. Este deverá ser lido 

silenciosamente entre as duplas; depois de alguns minutos, em voz alta 

coletivamente. Após a leitura, deverão ser explicados aos alunos os “benefícios que 

as atividades corporais trazem aos indivíduos” e exemplificadas as práticas 

corporais, desde as que foram vivenciadas durante a aula, como outras destacando 

que os benefícios podem ser alcançados a partir de uma prática e intensidade 

regular. 

 Pedir que cada aluno escreva no papel duas atividades corporais que estejam 

presentes em suas atividades diárias. Para encerrar o momento, os alunos deverão 

partilhar com os colegas (ler em voz alta) as duas atividades. Em seguida, 

direcionar-se ao campo. 

3) Momento: negociação 

 Destinar meia hora para os alunos jogarem futebol, 15 min para meninos e 15 min 

para as meninas. O jogo deverá ter como regra principal: o aluno que “falar 

palavrão” deverá ficar um minuto fora do jogo. Escolher um aluno para auxiliar a 

professora no cumprimento da regra. Após o tempo determinado para o jogo, 

encerrar a aula. 



 
 

IV - Avaliação:  

Ocorrerá de forma processual e contínua; Roda de conversa: solicitar que os próprios 

alunos falem sobre os benefícios das atividades corporais. 

V - Recursos: 

Xérox de texto, canetas ou lápis, toalha pequena ou blusa, apito. 

VI - Referência: 

BRASIL. PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais para terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental, 2007; 

DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

 

  



 
 

APÊNDICE XIII 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 03 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Raquel Sousa Reis 

Data: 13 de março de 2013     Aula: 17 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Conteúdo: Cultura 

II - Objetivo: 

 Identificar o significado da palavra cultura e apresentar os elementos culturais. 

III – Tipos de cultura: 

 Local; 

 Regional; 

 Nacional; 

 Internacional. 

IV – Elementos Culturais 

 Dança; 

 Ditos populares; 

 Brincadeiras de roda. 

 

  



 
 

APÊNDICE XIV 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 04 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Raquel Sousa Reis e Aline da Paixão Prezotto 

Data: 20 de março de 2013     Aula: 18 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Conteúdo: Conhecimento sobre o corpo 

Subconteúdo: Hábitos saudáveis: estilo de vida 

II - Objetivos: 

 Discutir com os alunos a importância de criar um estilo de vida saudável, 

vivenciando atividades que possam ser integradas ao estilo de vida individual e 

coletivo. 

III - Desenvolvimento Metodológico: 

1) Momento: responsabilidade professora Raquel 

 Dizer o tema da aula; 

 Discutir e identificar hábitos saudáveis, recapitulando as práticas corporais e seus 

benefícios, assim como oferecer novas possibilidades de práticas corporais; 

 Recomendações para um estilo de vida saudável (incluindo o desafio para a 

semana); 

2) Momento: realizar as seguinte atividades: 

 Alongamento e Aquecimento (professora Raquel); 

 Brincadeira do “pega o rabo”: consiste em proteger o seu rabo e tentar pegar o dos 

colegas. O rabo deverá ser improvisado com papel. 

 Brincadeira do “salve-se com um abraço”: deverá ter um pegador, este deverá 

passar a sua função a algum colega tocando-o. Este, porém, poderá se salvar 

abraçando outro colega. Para dinamizar a atividade, em alguns momentos a 

professora dirá um número, que corresponderá a quantidade de alunos que deverão 

se abraçar para se salvarem do pegador. 

 Brincadeira da “serpente”: formar quatro filas, cada uma será uma parte da 

serpente, sendo que o primeiro aluno de cada fila deverá emendar sua parte da 



 
 

serpente no último colega das outras partes da serpente, porém a função dos 

últimos colegas de cada parte da serpente é evitar que a serpente seja emendada. 

A brincadeira só é encerrada quando as quatro partes unirem-se e formar a 

serpente. 

 Circuito de 4 estações: saltitar na primeira estação, polichinelo na segunda, trotar na 

terceira e abdominal na quarta. Para o circuito deverão ser formadas quatro equipes 

(as mesmas da serpente). Posicionar cada uma em uma estação e ao sinal do apito 

todos, simultaneamente, realizarão os exercícios de cada estação. Após alguns 

segundo as equipes deverão trocar a estação e assim por diante. A atividade é 

encerrada depois que todos os grupos passarem por todas as estações de 

exercícios. 

3) Momento: avaliação 

 Ao final da aula, fazer uma roda de conversa com a turma, a fim de perguntar a 

opinião deles sobre a aula. 

4) Momento: negociação 

 Destinado ao jogo de futebol, conforme as aulas anteriores. 

IV - Avaliação:  

Ocorrerá de forma processual e contínua; Roda de conversa. 

V - Recursos: 

Apito e folhas de papel já utilizadas. 

VI - Referência: 

BRASIL. PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais para terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental, 2007. 

DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

 

 

  



 
 

APÊNDICE XV 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 05 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Raquel Sousa Reis 

Data: 27 de março de 2013     Aula: 19 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Conteúdo: Conhecimento sobre o corpo 

Subconteúdo: Hábitos saudáveis: alimentação, hábitos de higiene e lixo. 

II - Objetivos: 

 Identificar os tipos de alimentos para que os alunos possam ter uma alimentação 

saudável, conscientizá-los a ter hábitos saudáveis e cuidar do meio ambiente, o 

espaço em casa e na escola. 

III - Desenvolvimento Metodológico: 

 Falar a temática da aula; 

 Conversar e identificar os alimentos saudáveis, hábitos de higiene, as práticas 

corporais e seus benefícios e como se deve cuidar do lixo; 

 Atividades complementares: fazer o circuito da semana anterior; jogo de futebol; 

IV - Avaliação:  

Será feita durante a aula. 

 

  



 
 

APÊNDICE XVI 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 06 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Raquel Sousa Reis (Aline da Paixão Prezotto) 

Data: 10 de abril de 2013                Aula: 21 

Disciplina: Educação Física Duração: 01h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Conteúdo: Ginástica 

II - Objetivos: 

 Identificar historicamente os tipos de ginástica e vivenciá-las, cada período histórico, 

fazendo assim a relação com a realidade e desenvolver a capacidade da 

criatividade. 

III - Estratégias Metodológicas: 

 Dimensão conceitual do conteúdo 

o Aula expositiva e dialogada sobre o tema: A ginástica na história. 

 Nos períodos: Pré-História; Idade Clássica; Idade Moderna; Idade 

Contemporânea. 

 Citar as diversas possibilidades de ginásticas 

 Dimensão procedimental do conteúdo 

 Após cada exposição de um tópico do conteúdo teórico na dimensão 

conceitual, criar juntamente com os alunos movimentos que possam 

caracterizar a ginástica e sua divisão histórica. 

 Vivenciar: ginástica laboral, de academia e rítmica (dentro das 

possibilidades da turma tentar criar uma coreografia de GR). 

 Dimensão atitudinal 

o Desenvolver a capacidade de cooperação. 

o Respeito mútuo entre gêneros. 

o Capacidade de iniciativa. 

IV - Avaliação:  

 Diagnóstica sobre o tema 

 Formativa (durante o processo) 



 
 

V – Recursos Materiais: 

 Sala de aula; bambolês; bolas; cordas; cadeiras. 

VI – Referência - embora ela não tenha colocado no plano, nós utilizamos o seguinte: 

DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Obs: Plano elaborado pela professora 

  



 
 

APÊNDICE XVII 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

Plano de aula: 07 

I – Identificação 

Escola: Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Ciríaco 

Professora: Raquel Sousa Reis 

Data: 17 de abril de 2013                Aula: 22 

Disciplina: Educação Física Duração: 02h30min 

Turmas: 5ª, 6ª e 7ª série.  

Conteúdo: Capoeira 

II - Objetivos: 

 Identificar historicamente os tipos de capoeira e fazer uma correlação entre o 

passado e o presente. 

III - Estratégias Metodológicas: 

 Dimensão conceitual do conteúdo 

o Aula expositiva e conversa informal sobre a Capoeira ao longo de sua 

história. 

 Dimensão procedimental do conteúdo 

o Criar juntamente com os alunos movimentos que diferencie os tipos de 

capoeira. 

 Capoeira Angonal 

 Capoeira Regional 

 Dimensão atitudinal 

o Capacidade de iniciativa. 

o Respeito mútuo entre gêneros. 

IV - Avaliação:  

 Diagnóstica sobre o tema 

V – Recursos Materiais: 

 Sala de aula. 

VI – Referência - embora ela não tenha colocado no plano, nós utilizamos o seguinte: 

DARIDO, Suraya; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na Escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 



 
 

Obs 01: E no decorrer do dia será realizada uma gincana de finalização entre os alunos e 

funcionários com diversas brincadeiras como: torta na cara, corrida do saco, enfiar agulha, 

morder a maçã, ovo na colher, de cara no trigo e caça ao tesouro. 

Obs 02: Plano elaborado pela professora 

 

 



 
 

APÊNDICE XVIII 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 

 

 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

ESCOLA: São Ciríaco COMUNIDADE: Urucurituba DATA: 15 e 16/ 01 / 2013 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Nossa viagem de retorno à escola foi marcada pela mudança na paisagem. Com o 

início do período chuvoso na região, observamos que o nível do rio está aumentando. Ao 

chegarmos à comunidade sentimos um clima mais frio que de costume nas visitas anteriores, 

o tempo estava bastante nublado e choveu ao final da tarde. Durante o dia, incomodou 

bastante a presença de muitas cabas e à noite muitos insetos. Após o término da aula do 

período da tarde, a professora de educação física nos convidou para ir à comunidade de 

campos para encomendar as roupas para os jogos da escola. Resolvemos não ir, pois nesse 

período de chuva e subida do rio os índices de picada de cobra são bastante elevados. Logo 

depois que ela e outra professora saíram chegou um comunitário contando que uma cobra 

acabara de picá-lo de raspão, além disso, ficamos sabendo que na semana anterior, foi 

encontrada uma jiboia na escola. 

Na manhã seguinte, seguimos em direção à escola com a professora. Como ficamos 

ausentes da escola durante as duas primeiras semanas de janeiro, aguardávamos que a 

professora fosse desenvolver aula com os alunos, porém fomos surpreendidos novamente 

com a notícia de que o trabalho de aplainar e limpar o campo ainda não havia sido concluído. 



 
 

Em decorrência disso, a direção da escola reuniu com os pais na semana anterior para 

discutir essa questão. Conta-nos a professora que foi dito que não haveria os jogos da 

escola este ano porque o campo não estava pronto e porque os alunos estavam com baixo 

rendimento escolar. Porém os pais se opuseram e juntos decidiram que ajudariam na 

conclusão do trabalho para que os jogos ocorressem normalmente. Neste sentido, as aulas 

05 e 06 destinaram-se ao mutirão, mas com a participação dos pais, alunos e funcionários. 

Com a chuva, formou-se uma poça de lama bem no centro do campo, o que deu mais 

trabalho. Após a limpeza, decidimos retornar, pois achamos desnecessária a permanência 

na comunidade. Aproveitamos e deixamos um modelo de regulamento de jogos para a 

professora utilizar na organização dos jogos da escola. Perguntamos à professora sobre a 

organização dos jogos e ela nos mostrou a programação geral da atividade e percebemos 

que algumas ideias sugeridas na visita anterior foram inseridas na programação, que foi a 

formação de equipes por cores, ao invés de ser por turmas (nos níveis de ensino) e a 

proposta de atividades lúdicas para a educação infantil. 

Diagnóstico da Realidade 

→ Em relação à aula de educação física: 

I. As aulas 05 e 06 foram destinadas ao mutirão de limpeza do campo, desta vez com a 

participação dos pais, alguns funcionários da escola e alunos. Essa participação se 

deu após uma reunião ocorrida na semana anterior que teve o objetivo de comunicar 

aos pais o cancelamento dos jogos em virtude do baixo rendimento escolar dos 

alunos e por motivo de o campo não estar pronto. Contudo, os pais se opuseram à 

decisão da direção e se colocaram à disposição para terminar de organizar o espaço 

nesta semana. Essa disposição dos pais só confirmou que se a escola ou professora 

de Educação Física os tivesse mobilizado antes, os trabalhos teriam sido agilizados e 

a quantidade de aulas “perdidas” poderia ter sido menor, pois todas as manhãs de 

quinta são destinadas ao mutirão da comunidade. 

→ Em relação aos jogos: 

I. O planejamento está encaminhado, com definição das modalidades e atividades a 

serem desenvolvidas, divisão das equipes que irão competir, divisão de equipes de 

serviço. Verificamos que as ideias que sugerimos foram acolhidas e inseridas na 

organização (a divisão de equipes por cores contendo alunos de todas as turmas e 

atividades para educação infantil). 

  



 
 

APÊNDICE XIX 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF 

 

 

NO BANZEIRO DO AMAZONAS 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

ESCOLA: São Ciríaco COMUNIDADE: Urucurituba DATA: 19, 20 e 21 / 02 / 2013 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Nossa viagem à comunidade foi marcada por grande ansiedade em reencontrar alunos 

e professores da escola São Ciríaco. Ao chegar ao barco que nos conduziria até a 

comunidade, reencontramos a diretora da escola que nos apresentou a nova professora de 

português/artes da escola. Ao som do motor do barco ligado, tão logo partimos e durante a 

viagem, aproveitamos para atualizar os acontecimentos... Fomos percebendo a mudança na 

paisagem amazônica marcada pelo aumento do nível do rio Amazonas em decorrência da 

chuva recorrente comum na região nesse período do ano, que aos poucos vai tornando o rio 

mais largo, os barrancos menos altos, as margens mais distantes, muitos troncos de árvores 

descendo no rio, as inúmeras árvores caídas no chão de barro ou mesmo no rio. Ao 

desembarcarmos reencontramos alguns alunos e um funcionário da escola que estavam à 

nossa espera para ajudar a carregar as bagagens, o gelo e a água. O funcionário e eu 

seguimos para a casa dos professores para guardar as coisas, enquanto a diretora e a 

professora seguiram para escola. Ao chegar à casa, reencontramos a professora de 

Educação Física, que nos aguardava para almoçar. Daquele momento em diante tivemos 



 
 

uma longa conversa, falando de nossa vida pessoal, profissional, o andamento das 

atividades da escola, etc. até o horário de ela ir para escola trabalhar. Combinamos que à 

noite conversaríamos melhor a fim de dialogar sobre o andamento da pesquisa, pois com 

alguns diagnósticos em mãos já nos sentíamos mais confortáveis e seguras para dar os 

próximos passos. Como até o presente momento não havíamos assistido a nenhuma aula, 

por diversos imprevistos e pela ausência de duas semanas por questões particulares, 

chegamos em estado tenso à escola, pois se não conseguíssemos fazer o registro da aula 

nessa viagem, teríamos que mudar o foco e estrutura da pesquisa. Sem saber se de fato 

iríamos conseguir registrar o desenvolvimento da aula, viemos preparados para fazer a 

entrevista caso houvesse a aula. Durante a conversa da noite com a professora de EF, 

combinamos que na quarta-feira acompanharíamos a aula, filmando-a e fazendo anotações, 

e quinta, a entrevista. 

O dia amanheceu bem friozinho após o temporal da madrugada, arrumamo-nos e 

fomos para escola. A aula do dia foi no barracão, em virtude da apresentação de trabalho, 

em que os alunos ficaram incumbidos de escolher uma música, coreografá-la e apresentar 

no mesmo dia (atividade avaliativa classificatória – valendo pontos para o bimestre). Ao 

chamar as equipes para se apresentarem, a professora notou que o trabalho não havia sido 

feito. Chateada, ela deu algumas broncas por alguns instantes na turma e, sem um plano B, 

tentou improvisar para não dispensá-los. Percebemos que ao não utilizar a roda para 

centralizar e melhor organizar os alunos para os “dar comandos” da atividade, eles acabaram 

ficando muito dispersos, muito mais quando foi solicitado aos meninos que escolhessem uma 

menina para fazerem duplas para dançar. Foi tentado o inverso e também que as duplas 

fossem do mesmo gênero, porém não deu certo; a reação deles foi tirar gracinhas, bagunçar 

e se recusar a fazer a atividade. Assim, acreditamos que na organização dos alunos para a 

atividade ela poderia optar em dispô-los em círculo com gêneros intercalados, pois haveria 

economia de tempo na organização da atividade, outra opção seria solicitar que fossem 

formadas duas filas, uma composta por menino e outra por meninas. Contudo, a professora 

foi persistente, deu mais broncas, argumentou que era importante participar, que as aulas de 

Educação Física não se resumiam apenas ao jogo de futebol. Após algumas ameaças 

relacionadas às notas eles ainda resistiram bastante, mas formaram os pares depois de 

muita insistência. Ao soltar a música de estilo forró, a reação foi dispersarem mais uma vez; 

apenas um casal se manifestou em dançar, depois outros três, porém dispersando o tempo 

todo. Nesse momento a professora apenas observou e depois de alguns instantes justificou 

que aquela situação se comparava a uma festa, cuja atitude dos meninos deveria ser a de 

convidar as meninas para dançar, como geralmente se faz numa festa e que dançar é 

importante, independentemente de religião. Em nossa opinião esse argumento não é o mais 



 
 

adequado, principalmente por ser uma turma mista, composta tanto por crianças, quanto por 

adolescentes. Nessa situação os pais poderiam até reclamar que os alunos estão sendo 

motivados a ir à festa nas aulas de Educação Física. Sendo assim, poderia ser argumentado 

que a dança é importante porque através dela pode-se desenvolver o ritmo, coordenação, 

noção de tempo, de espaço, lateralidade e mesmo utilizá-la como prática corporal para se 

movimentar e evitar o sedentarismo, para auxiliar na perda ou manutenção do peso ideal, a 

depender do tempo da prática e intensidade etc. Após a conversa com os alunos a 

professora então, muito chateada, resolveu passar um trabalho escrito sobre a dança para 

entregar na próxima aula. Após as devidas orientações, a turma foi dispensada. Nessa aula, 

ressaltamos que o improviso da atividade proposta não foi oportuno e que um plano b para 

esta aula deveria ter sido pensado com o desenvolvimento de outras atividades para 

trabalhar a dança. Ao término da aula, questionamos a professora sobre o porquê de os 

alunos do 8° ano (T1) estarem participando dessa aula junto com os de 6° e 7° ano (T2). Ela 

esclareceu que é em decorrência de as aulas do 9° ano estarem ocorrendo nos dois 

períodos do dia, de manhã estudam os conteúdos referentes ao quarto bimestre e, à tarde, 

do terceiro. Questionamos sobre as aulas de Educação Física para esse nível e ela nos 

disse que as aulas foram transferidas para os dois últimos tempos da sexta-feira e que aulas 

que ficaram em débito foram pagas em uma manhã logo após a semana dos jogos. Por essa 

razão e por serem poucos os alunos do 8° ano foi que as aulas deles ficaram de acontecer 

junto com as outras turmas. Após o término da aula seguimos para a casa dos professores 

combinando que na manhã seguinte (quinta) faremos a entrevista, pontuaremos nossas 

observações até o momento e combinaremos as temáticas para formação em serviço. 

Nesta visita, houve muitos relatos da recorrência de cobras peçonhentas nos arredores 

da escola, fato que nos deixou bastante apreensivos, pois o simples fato de estar na 

comunidade já nos deixa vulnerável em encontrar ou mesmo ser picado por esse tipo de 

animal. Tomamos bastante cuidado no deslocamento da casa para escola ou nestes dois 

ambientes, pois até neles não estamos suficientemente seguros. Na semana anterior foi 

encontrada uma surucucu (cobra venenosa) em uma das salas de aula. Uma professora no 

caminho da escola para o porto do barco passou por cima de uma. Ficamos bastante 

preocupados e para a semana seguinte já iremos providenciar itens de segurança para não 

sermos surpreendidos. 

Conforme combinado com a professora, realizamos a entrevista (na quinta). Após 

entrevista, prosseguimos a conversa com bastante tranquilidade e aos poucos pontuamos 

para a professora as questões que mais nos chamaram a atenção durante a fase de estudo 

da realidade e juntamente com ela fizemos alguns encaminhamentos. Após encerrarmos 

esta conversa, fomos providenciar o almoço, pois a hora já estava bem avançada. Como não 



 
 

teria barco para retornar à cidade, permanecemos a tarde inteira ainda na comunidade. Ao 

final da tarde a professora nos acompanhou até o pequeno porto, lá aguardamos até que 

barco passasse. Lá pelas dezessete da tarde ouvimos o barulho do barco, acenamos ao 

comandante e ele parou para o embarque. Já sozinha, fui contemplando a beleza da mata, 

do vento forte que agitava o rio Amazonas e formava a maresia na travessia. Uma hora de 

viagem apenas e chegamos ao nosso destino. 

→ Percepções da aula observada: 

 A aula foi no barracão para apresentação de trabalho.  Os alunos ficaram livres para 

escolher um estilo de dança e música e criar uma coreografia e apresentar como 

atividade avaliativa classificatória para o bimestre.  

 Ao chamar as equipes para se apresentarem, a professora notou que o trabalho não 

havia sido feito; chateada ela deu algumas broncas na turma. 

 Para não dispensá-los, ela tentou improvisar uma aula de dança tentando 

desenvolver algumas atividades, porém não teve êxito. 

 Percebemos dificuldades na relação de gênero entre os alunos e que a professora 

não costuma utilizar a roda para organizar os alunos, fato que os deixa bastante 

dispersos. 

 Foi totalmente inadequado comparar a aula com uma festa como argumento para 

motivar a turma e falar da importância da dança. 

 O fato das atividades não darem certo por falta de colaboração da turma deixou a 

professora bastante irritada, o que a fez passar um trabalho escrito sobre a dança 

para entregar na próxima aula. 
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OBSERVAÇÕES 

 

A viagem do dia com certeza foi marcada pela forte chuva antes mesmo de embarcar. 

Ao chegarmos ao barco, reencontramos as professoras que estavam retornando para escola. 

Após acomodar a bagagens, sentamos próximas umas das outras para a viagem. A 

surpresa, desta vez, não foi com a paisagem durante o percurso da viagem, mas ao 

chegarmos à comunidade São Ciríaco. Percebemos que ao atracar do barco na margem o 

rio praticamente se alinhava ao barranco e já começava a invadir a estrada que nos leva até 

a escola. Para descermos, separamos os acessórios, capa de chuva e guarda-chuva, pois 

ainda estava chovendo. Ao avançarmos o caminho, avistamos que a estrada, além de muito 

lisa, metade se encontrava submersa de água da chuva, que vinha se acumulando na 

entrada da escola. Com a água no meio da perna, fomos caminhando até o campo, onde 

conseguimos desviar e pegar o caminho de terra. O caminho ao lado da escola que nos 

levava à casa dos professores também estava submerso de água da chuva. Seguimos, 

então, por dentro da escola, onde reencontramos alguns funcionários trabalhando. Dirigimo-

nos à casa para providenciar o almoço, mas tivemos que aguardar o gás chegar, pois havia 

acabado e, com as vasilhas de água secas, ficamos sem tomar banho. Pedimos também a 



 
 

alguns alunos que fossem até o porto buscar o gelo que compramos para guardarmos a 

comida e água para beber que trouxemos como de costume. Somente quando o gás chegou 

foi que providenciamos o almoço e, já atrasadas, as professoras foram para escola. A Sra. 

Flor e eu fizemos companhia uma a outra durante a tarde e fizemos o tradicional café para 

aguardar as professoras para o lanche na hora do intervalo. No fim da tarde, quando todas 

chegaram do trabalho, providenciamos os baldes e garrafas para carregar água da torneira 

da escola. Depois de enchermos algumas vasilhas, cada uma providenciou o banho. A Sra. 

Flor e eu ainda fomos tratar a água para tirar o excesso de argila que contém a água do rio 

Amazonas, colocamos no filtro e depois as gotas de hipoclorito. Essa água é a que 

utilizamos para cozinhar e, pra quem está acostumado, como é o caso das professoras da 

casa e da Sra. Flor, para beber natural ou gelada quando colocada do isopor com gelo. Nós 

e a professora que ingressou o quadro de funcionários da escola depois de estarmos na 

comunidade, como não nos sentimos bem com água, talvez por falta de costume, trazemos 

da cidade todas as semanas água mineral. Eu, logo nas primeiras semanas, tomei, mas 

passei mal depois de umas duas semanas, então tive que optar por comprar água e trazer 

para beber todas as semanas. O professor do modular, que esta semana dividirá a casa 

conosco, pois irá trabalhar os dois turnos, também trouxe água mineral. Já anoitecendo, 

providenciamos um sopão, depois ficamos conversando com o professor, em seguida 

algumas se dirigiram aos seus quartos para ouvir música ou novela no radinho de pilha da 

Sra. Flor, outras permaneceram conversando até mais tarde com o professor. 

Ao amanhecer, após tomar o tradicional banho com água gelada e tomar um café bem 

quente, a professora de EF e eu seguimos para escola. O barracão que estávamos utilizando 

para as aulas esta semana estará ocupado pelo professor do modular os dois turnos. Não 

perguntei como seria a aula, apenas aguardei que ela direcionasse a aula. Então, ela reuniu 

a turma e disse que a aula de hoje ocorrerá no campo do clube (o mais próximo e onde 

ocorriam as aulas de EF). Sem saber o que nos aguardava, fomos caminhando, aos poucos 

fomos nos dando conta de que o rio Amazonas já tinha avançado bastante em determinados 

trechos e que já haviam se formado alguns furos. Foi uma aventura só, pois havia trechos 

que a água chegava até o joelho. Além do medo de encontrar cobras no caminho, também 

passamos a nos preocupar com as arraias, inclusive uma comunitária já havia sido atingida 

pelo esporão de uma e estava bem ruim. Passados cerca de 15 minutos, chegamos enfim ao 

campo. 

A professora então dividiu a turma nos gêneros para formarem os times e liberou a bola 

para os alunos jogarem, alternando entre jogos de meninas, depois de meninos. O último 

jogo ela fez com a turma toda, sendo que os times eram compostos por meninos e meninas, 

e assim foi a aula. O que ocorreu de inusitado foi a chegada de uma boiada que ficou ao 



 
 

redor do campo durante a aula comendo capim, um ainda invadiu o campo, mas um aluno se 

encarregou de expulsar. Foi inevitável que durante o jogo a bola caísse no rio, até porque o 

campo estava bem na beira do rio. Isso favoreceu que durante a aula alguns meninos 

fossem tomar banho, mas as meninas a professora não permitiu. Durante a partida uma 

aluna foi atingida com uma bolada no rosto, e depois do ocorrido ela foi embora. No horário 

previsto para encerrar a aula a professora acabou o jogo e nos aventuramos novamente pelo 

caminho. 

O caminho de volta à escola não deixou de ser uma aventura para nós. Para os alunos 

foi brincadeira, eles foram embora à frente correndo e pulando nas poças de água. Já no 

porto da escola a professora avistou alguns alunos tomando banho no rio e pediu para que 

eles saíssem e aguardassem na bajara o responsável que os conduziria até a comunidade 

que residem. Na estrada da escola, observamos que a mesma água acumulada do dia 

anterior quando chegamos estava bem mais cheia e logo alcançaria o rio que também 

avança. Combinamos com a professora de fazer as avaliações na manhã seguinte. 

Com o horário já meio avançado para pegar o barco, convidamos a professora de EF 

para nos acompanhar até o porto que vamos geralmente, desta vez tendo que passar por 

poças de águas. Depois de alguns minutos já no porto a outra professora com a Sra. Flor 

chegaram de bajara e alguns alunos foram deixá-las. Depois, seguimos juntas no barco para 

a cidade. A professora e a Sra. Flor retornaram para a casa dos professores. 
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FOTOGRAFIAS 

Mutirão de limpeza do campo da Escola São Ciríaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2012/2013) 
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FOTOGRAFIAS 

Aulas de Educação Física e espaços utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aline da Paixão Prezotto Santos (2012/2013) 

 

 


