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PRODUTO TÉCNICO 

Caracterização do Cargo e Possibilidades de Atuação do Técnico em Assuntos 

Educacionais/Educação Física 

Este Produto Técnico é oriundo da dissertação “A Atuação do Técnico em 

Assuntos Educacionais na Formação Inicial em Educação Física”.  

O cargo de técnico em assuntos educacionais aparece na legislação em 1973 no 

decreto número 72.493 quando são criados cargos de nível superior de outras naturezas, 

advindos da reestruturação do funcionalismo público federal de 1970 pela lei número 5.645. 

Embora se tenha passado quarenta anos da criação do cargo, um concurso com o requisito da 

formação em licenciatura em Educação Física para uma Universidade Federal é ainda mais 

recente. 

Atualmente são 3 Técnicos em Assuntos Educacionais/Educação Física (TAE/EF) 

trabalhando na Universidade Federal de São Paulo/Campus Baixada Santista (UNIFESP/BS), 

diretamente ligado ao curso de Educação Física. Dois TAE/EF estão lotados em laboratórios 

ligados ao curso de Educação Física sendo responsáveis técnicos por 5 laboratórios, sendo 4 

localizados na Unidade I e 1 localizado na Unidade III. O outro técnico é responsável pelo 

“Clube” conforme lista a seguir: 

 Laboratório de Corpo e Arte, localizado no térreo da Unidade I, sob minha 

responsabilidade; 

 Laboratório de Cineantropometria, localizado no 2º andar da Unidade I, 

sob responsabilidade de T02; 

 Laboratório de Fisiologia do Exercício, localizado no 3º andar da Unidade 

I, sob responsabilidade de T01; 

 Laboratório de Treinamento Físico e Experimental, localizado no 6º andar 

da Unidade I, sob responsabilidade de T01; 

 Laboratório do Grupo de Estudos da Obesidade, localizado no térreo da 

Unidade III, sob responsabilidade de T02; 

 “Clube”, localizado próximo à Unidade II, sob minha responsabilidade. 

Embora seja responsável técnico por um dos laboratórios, minha atuação 

profissional ocorre majoritariamente no “Clube”, já que sou responsável por acompanhar as 

aulas dos módulos dos Fundamentos das Atividades Físicas e Esportivas (FAFEs), que 

compreendem as aulas que possuem as práticas corporais.  

Desde a legislação federal mais abrangente até o Projeto Pedagógico do Curso de 

Educação Física – Modalidade Saúde (PPC) não é apresentado um escopo de atuação bem 



 

 

 

delineado do profissional TAE/EF, gerando pontos de vulnerabilidade como também de 

potencialidades. Nesse sentido, as descrições dos cargos de TAE/EF encontradas nos 

documentos, independentemente de sua abrangência, como lei federal ou um edital para um 

concurso específico, tem a tendência de ampliar as possibilidades de atuação do profissional 

TAE/EF. Entretanto, a característica comum sugere um profissional com vistas às 

intervenções pedagógicas, seja ela de planejamento, coordenação ou supervisão, seja de uma 

atuação direta com o aluno, quando, por exemplo, é usado o termo “ensinar princípios”. Dessa 

forma, a partir da ótica dos documentos analisados, parece ser viável inclinar a atuação do 

TAE/EF para uma visão mais ampliada e inventiva em relação ao conhecimento, como por 

exemplo, descrito em Brasil (2005) “criando ou modificando processos educativos”. 

Atualmente, embora seja um cargo de cunho educacional, como relatado 

anteriormente, é possível identificar que a atuação do TAE/EF está ligada se não 

exclusivamente, ao menos em grande parte, a procedimentos operacionais ou burocrático-

administrativos. Essa percepção ocorre tanto na perspectiva docente, como na perspectiva do 

TAE/EF. 

Nesse sentido, como possibilidade de atuação, além das atividades que já são 

desenvolvidas atualmente pelos TAE/EF, configura-se uma frente de ação com apoio 

pedagógico em conjunto com o professor em atividades diversas e na inserção da discussão 

do curso em si, levando em consideração o currículo e a formação do aluno. Além disso, há 

um certo entendimento de que o TAE/EF deva participar de uma atuação educacional ou 

pedagógica mais ampla, porém não há clareza de quais são os delineamentos  para tanto. 

Dessa forma, pretende-se ampliar o debate acerca das possibilidades da atuação 

do TAE/EF perante os membros curso de Educação Física, com intuito de traçar um escopo de 

ações, sempre com o cuidado de não cristalizar esse documento e caracterizar sua construção 

coletiva. Essa postura se faz necessária, pois a universidade é um local com grande 

diversidade de opiniões e em constante mutação e os servidores nela atuantes precisam de 

certa forma, acompanhar as transformações, ou ainda, serem esses agentes transformadores.  

Para operacionalização dessa intervenção, serão circuladas e apresentadas ao 

colegiado do curso de Educação Física as percepções atuais dos servidores nele inseridos, 

com posterior e amplo debate. Após, esse primeiro momento e em posse desse documento de 

construção coletiva, tem-se como proposta a realização de um fórum aberto à comunidade 

intitulado “O TAE/EF como um Agente Educacional” para apresentação do documento e 

retroalimentação do processo, visando possibilidades incessantes de aprimoramento desse 

profissional. 



 

 

 

FÓRUM “O TAE/EF COMO UM AGENTE EDUCACIONAL” 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

O primeiro concurso para Técnico em Assuntos Educacionais especificamente 

para a área de Educação Física ocorreu em 2008, sendo que os primeiros profissionais 

ingressaram no cargo apenas em 2010. Diante disso, fica evidente que se trata de um cargo 

que merece uma atenção no que se refere seu delineamento de atuação e consequentemente de 

sua identidade profissional. Esse fórum visa à ampliação desse debate, tão caro à 

Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, com possíveis reverberações 

em outras instituições federais de ensino superior. 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar os dados referentes à pesquisa “A atuação do Técnico em 

Assuntos Educacionais na formação inicial em Educação Física”.  

 Expor o documento advindo deste e ampliado pelo debate no colegiado 

do curso Educação Física, caracterizada pela reunião da Comissão de 

Curso;  

METODOLOGIA:  

O Fórum terá duração de 2 horas. Será realizada a abertura pelo moderador, 

representado por algum servidor a ser convidado para ocasião. Após abertura, será destinada 1 

hora para apresentação dos resultados da pesquisa e do documento formulado a partir desta. 

Após a explanação, será fixada 1 hora para perguntas e levantamento de sugestões para 

possíveis encaminhamentos. O encerramento será realizado pelo moderador do evento. 

 

PÚBLICO:  

Estarão convidados todos os membros da comunidade acadêmica, bem como da 

comunidade externa. 

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação será pautada pelo interesse na participação no fórum, bem como pelas 

intervenções e sugestões aventadas pelos participantes. Além disso, existe a possibilidade de 

avaliar o impacto do evento utilizando as mídias sociais disponíveis atualmente. 

 


