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EDUCACA. 0 FISICA EM SERGIPE: OU A
FORMACAO POLITICA DO PROFESSOR
Amarillo Ferreira Neto *

1 - INTRODUCAO

O presente estudo teve como objetivo identificar
onde e como este sendo realizada a formagilo
politica dos professores de Educed* Fisica na
Universidade Federal de Sergipe.
Os pontos aqui abordados não sâo abstragOes
de academic° exterior ao processo. Ao contrerio,
refletem a age° politico-profissional do autor, que
foi aluno e professor na UFS, corn experiencia,
tambern, no 1° e 2° graus pOblico e particular
no Estado de Sergipe.
Durante a realizagáo do estudo foram utilizados
alguns princfplos da pesquisa participante. 0 corpus
do estudo foi composto de 34 informantes, sendo
14 docentes, 10 ex -alunos e 10 alunos de ambos
os sexos. A coleta de dados foi feita atraves
da entrevista semi-estruturada. Essa entrevista
foi dividida em quatro categories: 1) posicionamento
critico sobre histOria de vide profissional; 2) concepgOes; 3) posicionamento critico face a ideologia,
e 4) articulagto profissional e desempenho.
2 - INTERPRETACAO DOS RESULTADOS

Neste momento, empreenderel anelise das categories selecionadas corn o objetivo de averiguar
o grau de adequagão da hip6tese e das sub-hip6teses levantadas.
2.1 - Interpretapilo da categoria 1 - Posiciona-

mento critico sobre hist6ria de villa profissional

Essa categoria foi utilizada como referencial indicador na interpretagáo da hip6tese e das sub-hip6teses, urns vez que ela expressa dados blograficos dos informantes. Eles esttio na universidade

ou
para ela corn uma biografia que determina
suas agOes e atitudes. Portanto, considero que
a histOria de vide é urn dos determinantes da
visa° de mundo dos informantes.
Durante a discussäo e interpreted* dos resultados, aconteceu o cruzamento das categories mail
relevantes, sugerindo, assim, uma anelise da totalidade do objeto estudado. IotaMade aqui significa
realidade como urn todo estruturado, dietetic°,
no qual ou do qual urn fato qualquer (classes
de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido" (Kosik, 1986).
Ao considerar as questOes que tratam de onde
e quando os informantes se graduaram dos motivos
que os levaram a estudar Educageo Fisica e da
existencia ou nit° de tradigão politica no meio
familiar, alladas 9 concepdto de ideologia dos informantes, posso argumentar em favor da adequado
da hip6tese central desse estudo, que af Irma haver
uma estreita correlagdo entre o perfil politico dos
docentes, ex-alunos e alunos do curso de graduagiro em Educed* Fisica da Universidade Federal
de Sergipe.
Os resultados obtidos nessas questOes mostram
que o grupo de docentes co-participantes do estudo
contem profissionais graduados nas decades de
50, 60 e 70, em diversos Estados brasileiros, como
Silo Paulo, Rio de Janeiro, Paranti, Pernambuco,
Bahia e Sergipe, bem como säo transparentes
as semelhangas de resultados obtidos nessas
questOes, inclusive quando comparadas corn os
ex-alunos e alunos da Universidade Federal de
Sergipe em 1988(1).
O grande envolvimento corn esporte, demonstrado por docentes, ex-alunos e alunos, allado
ao baixo envolvimento familiar corn questOes polfticas e corn a ausência de uma concepgeo dialetica
da ideologia, sugere que asses grupos possuem
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o mesmo perill politico e, associado a esse, uma
mesma prance pedag6gica que, no Estado de Sergipe, baseia-se na visk contemporanea do desporto olfmplco. Assim, 6 compreenstvel que a clientele
do curso de Educack Fisica da UFS seja composta
de ex-atletas, que predombantemente voltam ao
mercado de trabalho como tknicos da modalidade
que praticaram. Esse fato constitui uma eviancia
do canker reprodutor dos valores da sociedade
embutidos na pratica desportiva (BRACHT, 1987).
Para sete dos ex-alunos, apenas dols ou tree
professores permitem a discussito de aspectos
politicos ligados 6 orifice pedagOglca, enquanto
nove dos alunos afirmam que seus professores
fazem isso constantemente em sala de aula. Entre
os professores entrevistados, dez confirmam o
ponto de vista dos alunos e quatro dlecordam.
A minha opinik 6 que os resultados dessa quested,
especlalmente dos alunos e professores, estao yinculados ao momento de coteta dos dados, que
fol a koca das eleicks pare Chef e do Departamento de Educack Fisica. A prop6sito, varios
alunos comentaram comigo que as discusses dos
problemas politicos da sociedade e do curso s6
estao ocorrendo porque "isles (os professores) querem se eleger". A minha experiOncia, desde 1981,
com o curso em estudo, me fez concordar com
os ex-alunos e alunos, que reconhecem que o
Interesse em discutir os problemas nacionais do
ensino, da pesquisa e da extensao na Universidade,
peios professores, f oi motivado pelo moment° eleitoral, pois as promessas feltas foram todas esquecidas ap6s a eleick.

2.2 - Interpretacao da cateipda 2 - Canna ceoes
Nesse categoria esta expresso o posiclonamento
do grupo de informantes sobre o que sejam Ideologia, Educagão, Educagao Fisica, Esporte, bem como
prioridade pare a formagio do professor de EduceOro Fisica.
Admito, na linhe de ALTHUSSER (1985), que
a familia, a educack e o esporte sad apareihos
IdeolOgicos do Estado e que, em tese, reproduzem
predominantemente a ideologia da classe dominante
numa sociedade, no caso em estudo, a sergipana.
E, como jr1 fol demonstrado na categoria hist6ria
de vide profissional, ha urn alto envoivimento dos
informantes ern estudo corn o esporte e urn baixo
questionamento da realidade politica, nito posslbilitando o surgimento das contradlgOes dessa sociedade.
Esses fatos se tornam melhor compreendidos
ap6s analise da concepgão de Ideologia do grupo
em estudo, pois, entre os 34 informantes consultsdos, 30 entendem que ideologia 6 uma id6ia ou
Ideal que se tern e pelo qual se deve lutar. Esta
concepgao de ideologia do grupo conf Irma minha
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previsk de que ha absolute ignorancia sobre o
conceito dialetico de ideologia, isto 6, a via) de
mundo dos informantes 6 a expressk prittica da
interiorizack da normalidade hegememica, ou seja,
senso comum da ideologia liberal pare docentes,
ex-alunos e alunos. A Ideologia geralmente aparece
nas reflexOes dos informantes como sendo pr6pries, individuals, e nk como valores produzidos
pela pratica social de grupos ou classes socials
historicamente determinadas.
Entre os docentes, apareceu a nogão de ideoiogla como mentira corn foros de verdade, que 6
a prOpria desrealizack da percepck de mundo,
Introjetada pela classe dominante em todas as
classes socials. Essa nock de false consciancia
nib 6 macs do que o pensamento nao-dialatico
presents nas classes socials (CORY, 1978).
Considero que a concepck ideolOgica de urn
grupo ou classe 6 a forma como esta ou aquela
ve e age em suas relacks corn o mundo. Portanto,
sugiro que essa questao 6 a base pare interpreter
as demais, principalmente por se tratar de compreender a forma* politica dos professores de
Educe* Fisica. Por conseguinte, as concepcOes
dos docentes, ex-alunos e alunos sobre Educe*,
Educe* Fisica e Esporte sito fortemente influenciadas pela Ideologia liberal expressa polo grupo
em estudo.
Assim, a concepgao de Educacao de 13 docentes
6 a de que esta 6 o process° de desenvolvlmento
da pessoa pare viver nests sociedade. Entre os
ex-alunos, cinco entendem Educe* como a maneira de preparar pare a vide, e cinco, como 0
mob para se adquirir o conhedmento do passado
aprender como se comportar em sociedade.
A partir dos dados apresentados, bem como
da minha experiencia pessoal corn o universo estudado — quer como aluno, quer como professor
oonvidado em 1989 — posso dlzer que a concepck
de Educkfro predominante 6 a liberal-tradicional.
Essa concepcao de Educack, como demonstra
a amostra de docentes, ex-alums e alunos prima
pela preparack individual, bem como pela Integra* do aluno na sociedade capitalists em que vivemos, sem questiona-la; portanto, sem a intencao
de supers-Ia. Quanto aos contkdos de ensino,
os resultados obtidos advogam os conhecimentos
e valores socials acumulados pelas geracks adultas, que devem ser repassados como verdades
absolutes, cujo objetivo 6 preparar o futuro prof issional para a villa. Os mOtodos de ensino ma's
utilizados na realidade analisada tamb6m suportam
a interpretack acima. Spo eles a exposicito verbal
a demonstrack (LIBANEO, 1986).
A exposick acima, apesar de apontar o conservadorismo educacional da amostra co-participante,
rub exclui a existéncia, em momentos esporadicos,
das tenancies_ liberals renovadas, bem como, em
maior escala, da tecnicista. Foram, ressalto que,
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do ponto de vista politico, a raiz dessas Oltimas
6 a mesma daquela primeira, ou seja, o imp6rio
do sujelto capital predomina sobre o homem. Esse
aspecto estd expresso na questlio que trate da
prioridade na forma* do professor de Educe*
Ffsica: 14 docentes entendem que competéncia
tecnica e poiftica, dentro da Weft liberal, deve
ser a finalidade; cinco, ex-alunos desejam mais
disciplinas praticas; sete dos alunos optam pela
prepare* do prof issional pare o mercado de trabalho. Porem, os grupos citados nao refletem sobre
tipo de mercado de trabalho. Entretanto 40%
dos ex-alunos, diante da dicotomia realidade da
graduagáo X realidade do mercado de trabalho,
(realidade que, no Estado de Sergipe, 6 a escola
pOblica e/ou privada de 1 e 2° graus), reivindicam
mudangas radicals no quadro de professores do
Departamento de Educacao Fisica. Entre os alunos,
20% solicitam o apoio dos professores, o que
Ihes permitirit executer melhor as tarefas do cotidiano académico. Devo assinalar que apenas um
informants, entre os 34 consultados, entende que
a prioridade 6 a forma* histOrico-politica do cidadOo.
As concepg6es de Educacto Fisica e esporte
dos informantes não se diferencia substancialmente
da exposigão realizada para o item Educe*. Portanto, pare o item Educe* Fisica, obtive os
suguintes resultados: entre os docentes, sete concebem a Educagao Ffsica como o ramo da Educe* que tern como instrumento o movimento humano integral (te6rIco e prOtico), e os outros sete
entendem-na como a area que educa o fisico atrayes do esporte e da ativIdade fisica; os ex-alunos,
na mesma perspective, afirmam, em nove opinieses,
que Educe* Ffsica 6 educe* do corpo e da
mente (integral) e urn afirma ser o ramo da Educe* que val tratar do ensino do movimento. Ja
seas, entre os alunos, vetem a Educe* Fisica
como a area que educa o corpo e a mente; urn
diz que 6 educar desenvolvendo uma conscIfincia
cultural e politics, enquanto outro nunca pensou
na questm.
Os dados obtidos na perspective de MEDINA
(1983) indicam que docentes, ex-alunos e alunos
concebem a Educacao Fisica de forma convencional
ou conservadora e modemizadora. Entenda-se
Educe* Ffsica convencional como a tendeincla
que se preocupa exclusivamente corn a educe*
do fisico do homem — essa, presente se entre
os professores. A tenancia modernizadora 6 que
cuida do corpo. e da mente, ou ainda objetiva
desenvolver o rendimento motor e a sadde dos
Individuos — essa, presente entre os docentes
na totalidade dos ex-alunos e alunos.
A Oltima questáo da categoria Concepgho a ser
analisada, aqui, trata do Esporte, e os informantes
entendem-no da seguinte forma: oito docentes,
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secs ex-alunos e oito alunos concebem o Esporte
como a ativIdade fisica, o jogo corn regras, voltado
pare a cornpetigdo; de outro lado, 6 docentes,
4 ex-alunos e 2 alunos dizem que o Esporte
a prética de jogo para recrear, pare obter satisfagäo e prazer. Esses resultados, considerada a
perspective de MEDINA (1983), fortalecem a minha
assertive de que os informantes encontram-se num
esti& conservador e modernizador. Isso porque,
na questäo Esporte, o grupo s6 ve competigáo
recreagào. No primelro caso, o sonho medalhistico descontextualizado, fora da realidade social
tem sido a prâtica dominante no Estado de Sergipe
nos Oltimos 10 anos. No segundo caso, a concepcao
do Esporte como 'brincadeira" faz corn que essa
prfitica se assemelhe a urn jardim de infancia,
onde as criangas dáo as maos e seem brincando
de rods. Corn uma agravante: no jardim de infancia,
geralmente he intencionalidade quando as criangas
brincam.
Assim, as concepg6es de Ideologia, Educaglio,
Educagto Ffsica e Esporte dos docentes, ex-alunos
alunos representam o senso comum da ideologia
liberal, a tendemcia traditional do ponto de vista
de LIBANEO (1986), e a tendência convencional
modernizadora, de acordo corn MEDINA (1983),
respectivamente. Corn base nos autores mencionados, posso suscitar a adequagdo da sub-hipOtse
que diz que tanto a consciOncia intransitive como
a transitive ingénue resultam parciaimente da f ormaga° recebida no Departamento de Educagáo Ffsica da Universidade Federal de Sergipe. Essa
interpretagão ainda pode ser feita corn base no
ementfirio das disciplines do curso em anfilise e
na pritica pedag6gica de docentes, ex-alunos e
alunos. Isso não significa que o conservadorismo
seja a tal ponto que Impossibilite iniciativas que
apontem a exist6ncia de urn embritto da tendéncia
hist6rico-critIca da Educe* Ffsfea dentro do grupo co-participante desse estudo. Essas iniciativas
estâo refletidas na criagao da revista "Motrivivéncia", na crlagao do Melee, de Estudos o Pesquisas do Departamento de Educagáo Fisica, corn
engajamento de docentes, ex-alunos e alunos
da Universidade. bem verdade que ainda somos
minoria, mss a adesáo da maioria a essas iniciativas e a outras que surgfrAo esta em devir.
2.3 — Intetpretacio da categoria 3 — Pos'clone-

mento with:* face a !deologla
Nessa categoria, foram indulges questOes em
que os informantes se posicionaram criticamente
sobre Educe*, Educe* Fisica, Esporte, movimentos estudantil e docente. A interpretagäo dos
resultados pode evidenciar eiementos pare a adequa* da sub-hipOtese 1, que trata do nivel de
consci6ncia que os envolvidos no processo de for-
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magito de professores do Departamento de Educe* Fisica possuem a respeito da realidade.
A analise dos resultados mostra o elevado grau
de critics da totalidade dos informantes, uma vez
que, para eles, a Educe* apresenta-se deficit6ria, catica, defasada, em crise, voltada para a
classe dominante ou ainda libertadora, no sentido
de que "hoje a desonroso pare o aluno acatar
urn professor". A justificative pars essa situagão
em que a Educaggro se encontra, na °Olio dos
informantes, a que o govemo nao prioriza essa
area, mantendo, assim, a populagéo desinformada,
faciknente dominavel.
A Educe* Ffsica e o Esporte, na visito dos
informantes, nao se encontram em meihor situagito.
Para os grupos de docentes, ex-alunos e alunos,
a Educe* Ffsica esta permeada pelas correntes
tradlcional e trasformadora, voltada pare o esporte
corn objetivos politicos eleitoreiros. No caso do
esporte, na quase unanimidade, os informantes
acham-no elitizado, t6cnico e atrelado ao Estado.
Isso significa que a Educe* Fisica e o Esporte
vão mal para os alunos que nao possuem as condi* basicas de vida adequadas as exiancias de
uma pratica esportiva de tal magnitude. Por outro
lado, os professores perdem em credibilldade por
contribuirem corn urns prittica descontextualizada,
apenas pare agradar o grupo politico no poder
ha macs de 10 anos no Estado de Sergipe.
Os informantes acreditam na exist6ncia de duas
tenancies — conservadora e transformadora
em crise no Departamento de Educe* Fisica
da Universidade Federal de Sergipe. Isso 6 Husk.
Essas tenancies existem apenas na cabega deles.
Na categoria 2 — ConcepcOes — ficou evidente
que os informantes silo, predominatemente, conservadores; o que ha, de fato, sâo iniciativas que
posso chamar, na perspectiva de MEDINA (1983),
modernizadoras. Portanto, no meu entender, nao
existe ate agora, no universo estudado, uma configure* da tenancia histOrico-critica da Educaga
Fisica brasileira. Posso dizer, ainda, que os informantes encontram-se num momento de critica negativa em si, necessitando extrair o bom senso
da mesma para elevar- se a urn nivel de consciráncia
para si (SAVIANI, 1986).
A respeito do movimento estudantil na Universidade, entendem os informantes que o mesmo
fraco, atrelado a partidos politicos, mas tents se
reorganizar. Entendo que o descredito do movimento estudantil 6 consea6ncia da agdo desmoralizadora do governo ditatorial que colocou a UNE
na clandestinidade e fol o responsavel pela pristro
e morte (em todo o Brasil) de multos lideres
estudantls (VENTURA 1988). Quanto a presenga
de partidos politicos no movimento estudantil, penso que, enquanto intelectual-coletivos, os partidos
devem fazer - se presentes onde existe cidadtto,
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o estudante a urn cidadito em forma*, que,
na Universidade ou fora dela, deve ter a oportunidade de vivenciar e saber quaffs sao os partidos
que estão engajados diuturnamente na luta do povo.
i
Porem, a luta partiaria dentro do movimento estudantil, na Universidade Federal de Sergipe, tern
afastado muito os estudantes. Tenho a !mores*
de que esse fato est6 relacionado com os partidos
que atuam na Universidade (PT, PCB e PC do
B) e corn a forma como atuam, que 6 considerada
radical.
A representaao discente no Departamento de
Educagáo Ffsica 6 felts atravits do Centro Acaamico de Educe* Fisica (CAEF). Para os docentes,
CAEF a pouco representativo, uma vez que
nao recebe o apoio devido dos estudantes. Porem,
tem atuado nas reunlOes do Departamento,
como no colegiado do curso. Os ex-alunos afirmam
que o CAEF 6 fraco, mas vem tentando afirmar - se
iapesar da pequena participaao da comunidade.
Os alunos percebem o CAEF da mesma forma
que docentes e ex-alunos; entretanto, alguns informam que ainda nao mantiveram contato corn as
liderangas do CAEF, e outros, que o CAEF nao
faz nada. Penso que o CAEF 6 muito novo (criado
em 1985) e, por isso, ainda nao conseguiu penetrar
na comunidade estudantes. Assim, nesses anos,
o CAEF tern silo constitufdo exciusivamente poles
liderangas. Reconhego que, durante o processo
eleitoral para Chef e do Departamente de Educe*
Fisica desencadeado no segundo semestre de 1988,
CAEF muito se empenhou na organize*, uma
vez que era o mediador das regras do jogo eleitoral.
No entanto, devo denunciar, aqui, que, durante
o processo eleitoral, havia comentarlos de docentes
alunos informando que o CAEF estava sendo
controlado pela dire* do Departamento. Esse
e urn fato importante para a falta de credibilidade
do CAEF na comunidade da Educagäo Ffsica de
Sergipe.
Os informantes concordam corn a Constituiao
Brasileira quanto ao direito de greve: 33 entre
34 informantes sao favor6veis a greve de professores. Entretanto, quando perguntamos sobre reposigib de aulas, 23 deles (sate docentes, oito ex-alunos a oito alunos) advogam a reposigâo de aula
corn a justificative de que os alunos nao devem
ser prejudicados. Por outro lado, 11 informantes
(sate docentes, dois ex-alunos e dois alunos) nao
sac) favoraveis a reposigäo de aulas e acreditam
que essa e a Unica forge que eles possuem parer
obter a ale* da sociedade e para obrigar o
governo a atender as suas reivindicagOes. Entendo
que o grupo de informantes nao reconhece o valor
pedag6gico da greve. Isto quer dizer que o ganho
de uma greve nao deve ser expresso apenas no
nivel ecoamico ou na garantia de aulas pare os
alunos, mas sobretudo na forma* politica que
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o processo de organizagão de uma greve permite.
Acredito, de acordo corn GADOTTI (1987), que,
sob o Angulo politico, as greves sempre tem urn
saldo positivo, a saber; "revelam a capacidade
de uns e a incapacidade de outros na conduck
ponce. Novos lideres se formam na luta. Por
isso, o atendimento ou não as reivindicagOes salariais nao pode ser considerado como o 6nico indicador do sucesso de uma greve". Portanto, uma
greve implica decisao — essencia do ato pedag6gico — da parte daquele que participa ou se exclui,
sejam quais forem os motivos. E n6s, educadoreseducandos, precisamos aprender a decidir.
0 poder de decidir insere a educagão no campo
politico. Nesse particular, 28 informantes acreditam
na educageo como ato politico, e seis dizem que
Mc); entre esses, urn entende-a como ato divino.
Por outro lado, quando perguntei se a escola de
Educageo Fisica da Universidade Federal de Sergipe
oferece formactio polftica, 20 informantes responderam que rid() e 14 informantes, que sim. Entretanto, 27 docentes, ex-alunos e alunos acham
importante realizar estudos sobre a formageo politica do professor de Educageo Fisica como de
qualquer trabaihador, e sete discordam dessa poisC a0 •

A contradigão inclusive presente nos resultados
apresentados (especificamente quando a maioria
dos informantes %/dem a Educagdo como ato politico, e, ern oposigdo, entendem predominantemente
que a Escola de Educagdo Fisica da Universidade
Federal de Sergipe nil° oferece formagdo politica)
produto da visdo parcial de mundo que possuem,
alem de caracterizar inconsistkcia na maneira de
ver a realidade, o que 6 pr6prio des conscidnclas
ingernuas. Assim, queiram ou ntio os educadores,
tenham ou nao consciencia da realidade, seu trabalho 6 necessariamente- politico. E, como diz COELHO (1988), "nem mesmo a santa ingenuidade
dos que tern conviccao do carater desinteressado
de sua pratica educativa elimina essa dimensdo
politica. Numa palavra, o politico constitui o prOprio
ser do ato educativo, enquanto ato human e,
como tal, inserido na luta-concreta dos homens".
Os informantes sao muito crfticos, pordm, por
exclusdo; isto 6, eles ndo se reconhecem na realidade criticada, uma vez que seus posicionamentcg
crfticos face a Educagdo, Educagdo Fisica e Esporte nada mais são que crfticas as suas prOprias
concepgdes nos referidos temas, emitidos na categoria 2. Portanto, a visit° parcial e fragmentada
da realidade, a idela do caos instalado no movimento estudantil, na Educagdo, Educagdo Fisica
e Esporte, bem como a aus6ncia de propostas,
indicam que o grupo 6 incapaz, no momento, de
lutar por uma nova hegenomia.
Assim, ao tempo que suscito a adequagao da
sub-hip6tese que afirma que tanto a consciencia

Intransitive quanto a transitive ingenue resultam
parcialmente dessa formagio, apresento suas caracterfsticas, de acordo corn o emerito professor
Alberto Latorre de Feria, para quem a consciencia
ingenue 6 "impressionista; condicionada polo ambito
Individual privado, puntiforme; reclamadora; deblateradora; tendente a exaltageo irascfvel; surda as
formulagOes, SAS matizes na diferenciagão e
analise dos lados empiricos dos problemas; campo
de vise° minimo; de incapacidade de percepgeo
global, dal hostilidade as fOrmulas de extensdo
universal; contradit6ria e voltivel; incapaz de dialogar; dogmatica e imperative; de vigencia momentanea; de vigor efernero, propOe solugOes ideals,
considerando implicitamente, como previamente
modificados, os termos materials e humanos dos
problemas; inconseqUente, do se interessando pelas prOprias solugOes que apresenta; de facil apelo
a violdncia para resolugdo des questOes socials;
desprezo pela massa, culto do "herd salvador",
do predestinado; escolha arbitraria de urn problema
nacional como supremo, acreditando que de sua
resolugeo decorra a de todos os demais; fixagio
de uma iddia principal em torn da qual passam
a girar todas as consideragOes; pobreza de concertos; precipitagOes na atribuigdo de qualificativos;
use de argumentos fundados em comparagOes pueris e injustificadas; crenca na imutabilidade dos
padr6es de valor; desprezo pets reclamos da fiberdade individual; nä° compreender como se passe
pensar de outro modo, diferente do seu, onde
suprime a comunicagdo; maledicente, acolhe corn
prazer a dlfamagão, a intriga, a cal6nia (especialmente em relagdo a personalidade corn fungdo
p6blica); pessimismo 116gico, visao apocalitica do
futuro (o abismo, o caos, o vulcão que a todos
tragara); saudosismo ilOgico (antigamente tudo era
melhor, a vida era mais barata, o homem tinha
mais carater, havia mais disciplina, vivia-se mais
tempo); visa° romantica da histOria; ufanismo; facil
manipulagdo por empreiteiros politicos, especialmente os de tipo demag6gico, que sejam capazes
de formular para ela aquilo que constitui o seu
prOprio modo de pensar" (FAR IA, 1955).
2.4 — Interpretacio da categorla 4 — Da articulacio proflssional e desempenho
A analise dos resultados dessa categoria ajuda
a compreender a formagio politica do professor
de Educacao Fisica do ponto de vista de sua

insergdo em organizagOes polfticas representativas
do segmento do magisterio e da classe.
Quanto a sub-hip6tese que trata da
fludncia de partidos politicos e da Associacdo dos
Profissionais do Magistdrio (APMESE) na formagdo
politica do professor de Educagdo Ffsica, obser-
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vem-se os resultados obtidos. A respeito da insergdo em partidos politicos, quatro informantes (docentes) em 14 estao filiados: dois ao PT; urn
ao PL e urn ao PFL. Apesar da diferenge de
sigla partiddrla, todos possuem a mesma concepgib de ideologia jal apresentada na categoria 2
— ConcepcOes. Entre os ex-alunos, apenas dois
informantes estao filiados: urn ao PMDB, a outro,
ao PT. No caso dos alunos, apenas um informante
6 filiado ao PMDB. Afirmo que a Macao partiddria
desses informantes ocorre geralmente por acoso
ou por convenhancla do momento, como no caso
do professor S.E.P., que disse ester filiado ao
PFL para "justificar uma candidature a vereador".
Exemplo semeihante 6 o ex-aiuno C.A.R., que 6
funciondrio da Camara de Vereadors e fllbu-se
ao PMDB, porque urn vereador the pedlu. Entretanto, hd excegOes, como a do professor C.A.P.,
que 6 Iberal por conviccio, sendo filiado hoje
ao PL, e jet fol fiNado a outro partido de mesma
tendancia. 0 outro caso 0 o do ex-aluno A.B.E.,
que 0 milftante do PT, ligado a CUT, efetivo participante dos movimentos dos professores e o (ink*
entre os 34 informantes favordvel a presence de
partidos politicos na Universidade. Os demais
acham isso prejudicial. Para ser verdadeiro, a mai°.
ria dos informantes tern horror ao PT, PCB e
PC do B, que sib os partidos corn participactio
ativa nos movimentos estudantis e docentes na
Universidade Federal de Sergipe.
A questao que trata da insergao na Associacao
dos Profissionais do Magistdrio (APMESE) mostra
que 33 dos informantes estito fora dela. Os docentes estao ausentes dessa associack em 100%
dos casos, sob a justificative de que jet são filiados
Associaglio dos Docentes da Universidade. Esse
tipo de justificative, em verdade, evidencia urn
dos motivos do enfraquecimento do movimento
dos trabalhadores da Educack da rede
estadual, cujos problemas sEto da mesma magnitude dos problemas dos trabalhadores da rede
federal. Portanto, a luta, o movimento dove ser
unit icado.
Situagfao semelhante, em resultados a conseq06nclas, encontra-se no caso dos ex-alunos e
alunos que estfto fora da APMESE porque ou nao
sio funciondrios da rede estadual de ensino ou
ciesconhecem a existancia da referida associagdo,
excegao para um ex-aluno.
A questao sobre a influência da Associagito
dos Professores de Educactio Fisica (APEFES) na
formagão desses profissionais apresenta o quadro
seguinte: sete docentes estao filiados al APEFES
12 dos 14 informantes foram fundadores dessa
Assoclagão; entretanto, esses docentes ntto tam,
nos altimos oito anos, participagdo efetiva no cotidiano da ehtidade. Isto ocorre, segundo os mesmos,
devido ao atrelamento da APEFES al Secretaria
de Estado de Esporte e Lazer. Assim, para esses

professores, a APEFES nao representa o segmento
da categoria.
A amostra de ex-alunos a alunos evidencia que
os mesmos, em 100% dos casos, mkt intact filiados
APEFES. AIBm disso, a maioria deles nao sable
da existOncia da mesma. Particularmente sou filiado
APMESE, mas acho que a atual admInistracao,
vinculada ao PC do B, tern-se prestado a negoclatas corn o governo do Estado. Essa °plat° 6
compartlihada por liderangas expressivas do movimento dos professores da rede ptiblica do Estado
de Sergipe. Quanto al APEFES, cheguei a preencher
a fiche de inscrigão para filiagao; porta, devido
at minha posicao contrdria a politica de esporte
empreendida pela Secretaria de Estado de Esporte
Lazer, bem como at visao corporatIvIsta dos
"caciques" instalados na APEFES, nunca fui acelto
oflcialmente no quadro de sOcios. No momento,
a APEFES encontra-se em processo de extingão.
Quanto as questOes pare a andlise da categoria
que se refere ao desempenho dos informantes
nos organismos de pressao, como Centro Acadiamico e Associagao de Classe, vejo algumas contradigetes entre os resultados quantitativos e a andlise
qualitativa. Por exempb, na questao sobre participacific) nas iniciativas de movimento Iklerada polo
CAEF, 8 dos 14 docentes dizem participar, apoiar
os movimentos do referido Centro, enquanto a
impressão que tive, em contato corn docentes
e alunos do curso, nesse momento, 6 que a rnaioria
dos professores ntto apala o movimento estudantil,
uma vez que aiguns professores disseram durante
sues entrevistas que j8 ministraram aulas em hoardos de assemblida e period° de graves estudantis.
Isso jit era praxe quando eu era aluno do curso,
embora, a partir de 1984, corn a convocacao de
eleigtes diretas na Universidade Federal de Sergipe, esse fato venha se modificando, principalmente
em periodo de eleicOes, como ocorreu em 1988
1989. Nesses momentos, nenhum professor quer
discordar de aluno.
Resultados semelhantes ocorrem entre ex-alunos e alunos, uma vez que obtive 50% e 40%,
respectivamente, de participack no cotidiano dos
movimentos do CAEF - Considero que esses resultados apresentam- se em contradicao corn a questao sobre o movimento estudantil no curso de
Educagao Fisica que evidencia sua baixa representatividade. Esses rtmeros tamb6m at° se confirmaram nas assembldias de que participel durante
perlodo de realizagáo do estudo, quando pude
constatar que mends de 10% da populagão estudada esteve presente at mats importante assembldia
realizada no Departamento de Educactto Fisica.
Nessa assemblela, aconteceu o debate entre as
chapas que concorriam at elelgao pare Chafe de
Departamento.
A falta de credibilkiade dos Orgfros represen-
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tativos dos co-participantes desse estudo esta
expressa, nos resultados obtidos co-participantes
desse estudo esti expressa, nos resultados obtidos
corn a questdo sobre a entidade que melhor os
representa, pela multiplicidade de preferdnclas. Para docentes, ex-alunos e alunos nao ter quem
os represente 6 a regra e NW a excessão. No
caso dos docentes, quem meihor os representa
são a ADUFS e a SBPC, embora corn polarizagão
pouco definida.
Rnalmente, os resultados obtidos nessa categoria demonstram que a formacão politica do grupo
em estudo nao passa por partidos politicos, pela
APMESE, pela APEFES e/ou grupos de pressdo,
mas sim por uma organizagdo interpessoal no cotidiano da sociedade (no trabaiho, na escola, no
supermercado), cujos objetivos estão voltados
ma's para o atendimento de interesses particulares
e imediatos que pars as necessidades coletivas
da maioria despossuida da sociedade sergipana.
Esse resultado se contrapOe ao obtido por RIBEIRO
(1984). A autora citada, em sua tese de doutorado
intitulada "A formacdo politica do professor de
1° e 2° graus", conclui que a educacão politica
dos professores-Ilderes de Sdo Paulo se dd no
partido politico, na phitica politico- sidical e no engajamento nas lutes da prOpria categoria de professores.
3 - CONCLUSOES
0 presente estudo, que teve como objetivo identificar onde e como esti sendo realizado a formagdo politics dos professores de Educagrio Fisica
do Estado de Sergipe, processou-se atravds da
andlise dos resultados destas categories; posicionamento critico sobre histdria de vide profissional,
concepgeres, posicionamento critico face a ideologla, bem como articulagdo profisslonal e desempenho. 0 estudo favoreceu as seguintes conclusOes
basIces:
1 - as consciernclas intransitive e transitive
inganues resultam parcialmente da formagdo
recebida na Universidade Federal de Sergipe;
2 - nä° ha evidancia de infludncia de partidos
politicos e da Associagdo dos Profissionais do
Magistdrio nessa formacdo;
3 - nao ha influência da Associagdo dos Professores de Educagdo Fisica;
4 - ha absolute ignordncia sobre o conceit°
dialdtico de ideologia.
Fortanto, considero que docentes, ex-alunos e
alunos do curso de Educacdo Fisica da Universidade
Federal de Sergipe possuem o mesmo perill politico, que 6 o liberal, barn como que sua formagão
politica ocorre nas suas relaceres no cotidiano dessa
sociedade.
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3.1 - &ignites
A partir dos resultados do presente estudo,
bem como de suas limitagOes, proponho, em concordancia com a proposta de pesquisa partidpante,
que a populagão atingida por esse estudo participe
do processo de execugdo das seguintes tarefas:
- elaborar uma proposta curricular para o
curso de Licenciatura Plena em Educagtto
Fisica da Universidade Federal de Sergipe,
corn vistas a realidade da sociedade brasilelra na prOxima decade;
aprovar o regimento do Nixie° de Estudos
e Pesquisas do Departamento de Educacdo
Fisica (NEPEF/UFS), barn como fortalecer
seu quadro de docentes, uma vez que apenas urn professor do referido Departamento
tern atuado.
elaborar um programa de atualizagdo dos
recursos humanos atuantes na area de Educacao Fisica, que esteja em sintonia corn
a proposta curricular do curso;
realizar estudo que enfoque o relacionamento interpessoal entre os envolvidos no
processo de forma*, de professores da
area em questão;
criticar o processo eleitoral vigente na
Universidade Federal de Sergipe;
- estabelecer agOes que promovam o fortslecimento e a independència do CAEF;
propiciar momentos de discussào sobre
os Orgtios de representacdo da categoria
do magistdrio;
- desmistificar o preconceito existente contra a atuagdo de partidos politicos na Universidade, notadamente os ditos de esquerda
(PT, PC do B e PCB);
constituir urn acervo bibliografico atualizado da area de Educacdo Fisica;
manter cursos de pds-graduagdo "let°.
sensu", observadas as necessidades da
maloria dos estudantes matriculados nas escolas püblicas de 1° e 2° graus;
viabilizar convOnios corn a reds pUblica
municipal e estadual para que os graduandos
realizem o estfigio supervisionado nos locals
onde provavelmente
trabaihar;
- elaborar projetos de eventos e pesquisas,
submetendo-os a avallagdo das instituigOes
financiadoras;
manter a publicacdo da revista "MotrivivénCia";
realizar o estudo incluindo outros cursos
da Universidade.
Lembro a comunidade envolvida no estudo que
a maioria dessas sugesteres, para serem viabillzadas, dependem exclusivamente dela e que essas
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iniciativas podem trazer credibilidade para o curso
de Ucenciatura Plena em Educagão Fisica da Universidade Federal de Sergipe, tanto no mein universitario como na sociedade sergipana.
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