
LUZIANA CARDOSO COSTA

CURITIBA



LUZIANA CARDOSO COSTA

í

; v r %
V * V̂, >

5 ' .  /  ^ r j  I  '  - , s «

AS REPRESENTAÇÕES DOS O ÍS C jÂ ^^^E D U C A Ç Ã O
FÍSICA^SUA HA ffO^MAtÂO"

- &  ^  ‘ ;
•>'+ i $

2*> A ' «'- *

i  \

UMANA
i t

|Aonogr$fJa apresentada Çomo requisito parcial 
• para Conclusão do Cíirsía de Licenciatura em 

(Educação Física, c t̂, r .Departamento de 
Éducaçãa Física* Setw ^eèiências Biológicas, 
da Universidade Fede|^| do Paraná.

bh ' ' , •  :U ’ h<.-’" ;

ti
r

\ \  \ í 

*

CURITIBA

2006



LUZIANA CARDOSO COSTA

AS REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO HUMANA

Monografia apresentada como requisito parcial 
para conclusão do Curso de Licenciatura em 
Educação Física, do Departamento de Educação 
Física, Setor de Ciências Biológicas, da 
Universidade Federal do Paraná.

SÉRGIO ROBERTO CHAVES JÚNIOR



Dedico esse trabalho a pessoa mais importante da minha vida, 

Minha mãe, que além de exercer seu instinto materno, fez também o paterno... 

Você é meu exemplo de vida, de sentimentos bons e esperança constante...

Amo você.



AGRADECIMENTOS

Agradeço inicialmente ao meu orientador Sergio Roberto Chaves Júnior 

por todo empenho e dedicação junto a mim para que este trabalho viesse a 

existir. Com certeza foi um grande fortalecedor nos meus momentos mais 

difíceis na preparação deste.

Agradeço com ênfase a Leandro de Oliveira Belgrowicz que se mostrou 

mais que um companheiro neste momento da minha vida, apoiando-me 

sempre, principalmente quando mais precisava.

A minhas irmãs, mesmo que distantes, Vanessa e Patrícia e aos demais 

familiares presentes no apoio e torcida.

Agradeço a Lótus Cia de Dança que compreendeu minha ausência nos 

ensaios e palcos por todo este ano. São meus irmãos eternos na dança, dignos 

do amor que sinto por eles: Luana, Laís, Rafaela, Letícia Mandú, Marcos, 

Daniele Cecato, Daniel, Rudi, Patrick, Clederson, Maíra, William, Rúbia, Paula, 

Pamela, Giuliana, Flávia, Laiz, Renata, Daniele, Júlia, Letícia, Thais, Mariana, 

Vitória, Amanda, Pedro Abdala, Pedro Oliveira, Eduardo Ramos e Eduardo 

Alcântara.

Agradeço aos muitos colegas da Universidade Federal do Paraná que 

apoiaram e deram forças para a conclusão desta monografia.

Agradeço aos meus colegas da Faculdade Dom Bosco que 

permaneceram torcendo por mim e minhas escolhas académicas.

E, por último, mas não menos importante a Deus, por ter me escutado, 

apoiado e fortalecido em momentos de dúvida e desesperança. Com certeza, 

não alcançaria este resultado sem ajuda Dele.

Amo vocês por demais, obrigada.



É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, 

Mesmo correndo o risco de perder tudo, 

Do que permanecer estático como os pobres de espírito, que não lutam, 

Mas também não vencem; que não conhecem a dor da derrota, 

Mas não tem a glória de ressurgir dos escombros. 

Esses pobres de espírito, ao final da jornada na Terra, 

não agradecem a Deus por terem vivido, 

mas desculpam-se ante Ele por terem simplesmente passado pela vida...

Robert Nesta Marley

iv



SUMÁRIO

RESUMO ...................................................................................................................................vi

INTRODUÇÃO............................................................................................................................1

1. ENTENDENDO A ESCOLA..............................................................................................11

1.1. A ESCOLA E SEU PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA....................................11

1.2 DISCIPLINAS ESCOLARES E CURRÍCULO..............................................................16

1.3 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: SUA FUNÇÃO NO CURRÍCULO COMO

DISCIPLINA.............................................................................................................................27

1.3.1 LDB e PCN’s: o que dizem esses documentos sobre a Educação

Física?................................................................................................................................... 30

1.3.2 Educação Física e um caminho pelo viés da corporalidade............................... 37

2. ENTENDENDO OS ALUNOS .......................................................................................... 42

2.1 PARA QUE SERVE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA?......................................42

2.2 EDUCAÇÃO FÍSICA: É IMPORTANTE?..................................................................... 47

2.3 EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINA O Q U Ê ?........................................................................51

2.4 FATORES QUE DESAGRADAM OS ALUNOS..........................................................53

2.5 OS CONTEÚDOS DE RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO FÍSICA................55

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................. 59

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................... 63

ANEXOS.................................................................................................................................. 66



RESUMO

Este trabalho consiste no estudo das representações dos alunos em relação à 
Educação Física escolar, tendo como objetivo investigar quais as 
representações se fazem mais fortes no meio escolar. A partir do entendimento 
do meio escolar, das disciplinas escolares, currículo e a Educação Física, foi 
realizada uma pesquisa de campo numa escola estadual de Curitiba, em que 
os participantes foram alunos de três turmas de oitava série (8a A;B;C) do 
ensino fundamental. De acordo com os resultados coletados, foi possível 
considerar que existem inúmeras divergências referentes à disciplina de 
Educação Física e as representações que a mesma implica no meio escolar, 
chegando à conclusão que esta disciplina precisa ser repensada: a Educação 
Física como participante na formação do aluno de forma que o aspecto motor 
não seja o único a ser contemplado, possibilitando uma reflexão sobre as 
práticas pedagógicas e as representações citadas pelos alunos.

Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Representações; Alunos;
Corporalidade; Formação Humana.

VI



INTRODUÇÃO

A partir dos estudos relacionados à cultura escolar, a intenção do trabalho 

voltou-se em identificar as representações1 dos sujeitos escolares (em especial 

alunos) sobre as aulas de Educação Física e o entendimento de sua legitimidade 

como componente curricular. A importância em tratar esta legitimidade conferiu-se 

pelo fato de a Educação Física ter apresentado e ainda apresentar em sua 

história, diversos questionamentos sobre sua presença nos currículos escolares, 

ficando evidente a dificuldade enfrentada para se justificar a Educação Física na 

escola (BRACHT, 2001).

Estudar as representações dos alunos sobre a disciplina de Educação 

Física significa ir ao encontro dos conceitos que eles possuem sobre esta 

disciplina diante da experiência vivenciada no âmbito escolar, dando-lhes a 

oportunidade de expressar suas concepções, idéias e críticas, oportunizando uma 

análise destas informações para o aprofundamento do alcance da Educação 

Física na formação humana. Uma maneira de acompanhar os movimentos da 

Educação Física na escola pode ser o interesse por uma história das 

representações produzidas e que uma sociedade adquire, principalmente pelos 

agentes escolares (VAGO, 2003).

Compreendermos os movimentos que levaram às representações atuais 

da Educação Física e o que ela vem proporcionando e desenvolvendo hoje, inclui 

entendermos seus conflitos políticos e pedagógicos através dos currículos formais 

estabelecidos por órgãos governamentais, que exercem, pode-se dizer, a função 

de manuais de atuação. Manuais estes referidos a atualizações da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases), PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) e documentos da 

instituição escolar que algumas vezes limitam o processo de ensino do professor

1 Faço um empréstimo das reflexões de Chartier (1990) sobre o termo representação. Segundo o 
autor compreender as representações de um determinado grupo, é compreender a sua concepção 
do mundo social, os valores que lhe cabem, o seu domínio e o porquê da tentativa de imposição 
diante outros grupos, caracterizando um conflito de representações. Essa tensão caracteriza-se 
pela conquista do poder e dominação de cada indivíduo (ou grupo) que descrevem uma realidade 
adquirida e/ou desejada por eles.
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nas suas concepções de Educação Física, procurando cumprir com o que para ele 

é estabelecido tanto socialmente quanto “escolarmente”.

A escola é uma participante ativa nesta relação, pois apresenta sua 

cultura interiorizada como um fator de influência para esses agentes, fazendo com 

que tais representações sejam criadas e reforçadas para os mesmos e 

determinando conceitos. A afirmação feita por Mello (2003) cabe também à 

instituição escolar, apontando que estas representações são tidas como 

fenómenos psicossociais, historicamente produzidos pela atividade coletiva em 

sua relação comunicativa, e determinam ou constrangem poderosamente as 

ações e comportamentos do indivíduo (Ibid., p. 1).

Neste trabalho, podemos observar algumas representações sociais em 

torno da Educação Física escolar por consequência de seu processo desenvolvido 

historicamente, as quais se estabelecem a novas formas sociais de organização e 

interpretação do corpo. A partir deste processo, são possíveis diferentes 

entendimentos: “alvo das necessidades produtivas (corpo produtivo), das 

necessidades sanitárias (corpo “saudável”), das necessidades morais (corpo 

deserotizado), das necessidades de adaptação (corpo dócil)” (BRACHT, 1999, 

p.71-72).

Com tal transformação no conceito de corpo, a educação referente a este 

mesmo corpo também sofreu intervenções e mudanças e a Educação Física por 

ser reconhecida como trabalho corporal também foi “afetada”. Bracht (1999) nos 

apresenta um breve histórico da área e alguns conceitos gerados por essa origem 

e tradição. Como por exemplo, o caráter médico, militar, a esportivização, são 

aspectos influentes nas concepções de corpo explicitadas acima, e também ao 

surgimento de novas abordagens pedagógicas que tentam suprir as necessidades 

desse corpo. Hoje, algumas destas abordagens são mais discutidas em meio 

académico alcançando um certo “status” oferecendo uma nova prática pedagógica 

e renovadora. Mas segundo Taborda de Oliveira essas práticas ainda estão 

atreladas na concepção motora não contemplando a necessidade do corpo 

“completo” e que atualmente “a Educação Física escolar restringiu-se 

sobremaneira ao tentar organizar-se no que se convencionou chamar de cultura
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corporal de movimento2” tentando romper com a dimensão exclusiva antes vista 

de aptidão física, mas restringindo-se novamente à dimensão da motricidade 

humana. A crítica se confere em admitirmos um corpo multifacetado e 

pluridimensional, onde a preocupação com seu caráter motor deixa a desejar as 

demais dimensões de desenvolvimento do indivíduo. (2003, p. 156).

Este trabalho então procurou focar o aluno e suas representações como 

forma de compreensão da disciplina de Educação Física, dos conceitos corporais 

e as idéias predominantes à cerca do que venha a ser esta disciplina, encontradas 

na área escolar, por consequência do trajeto histórico da Educação Física e das 

práticas pedagógicas encontradas na escola.

Tendo como foco de análise a Educação Física Escolar, o presente estudo 

colocou em discussão a questão das diferentes representações dos alunos 

relacionados à Educação Física através das práticas corporais exercidas por eles 

durante o período escolar no ensino fundamental.

As diferentes linhas que a Educação Física hoje apresenta como por 

exemplo, seu caráter esportivo em seu período histórico sustentado a partir do 

trinômio esporte-educação-saúde Bracht (2001); o seu paradigma de aptidão física 

apontada por Mello (2003) e também a evidência do trabalho motriz 

problematizado por Taborda de Oliveira (1998 e 2003), levam-nos a uma reflexão 

pertinente no que se diz respeito à legitimidade desta área. Por se tratar de linhas 

que assumem caminhos diferentes, novos questionamentos surgiram, sobre esta 

legitimidade, que se encontra sustentada por estruturas frágeis, contraditórias e 

inconsistentes (BRACHT, 2001).

2 Cultura corporal é uma expressão que procura designar o conjunto de elementos que se 
exteriorizam pelo corpo em movimento e configuram uma linguagem. Seriam exemplo os esportes, 
os jogos, as danças, as lutas, as ginásticas, as acrobacias, entre outros. Ela foi amplamente 
divulgada no Brasil por meio do livro Metodologia de Ensino de Educação Física, escrito por um 
Coletivo de Autores (1992). Não é propriamente uma expressão “original”, uma vez que já era 
empregada no contexto dos países socialistas, em especial, na República Democrática Alemã 
(.Kõrperkultur). Este conceito rivaliza/complementa o de cultura de movimento, que procura 
deslocar a ênfase para o movimentar-se (Sichbewegen), para os sentidos que o movimento pode 
ter para seu autor/ator, reconhecendo que o movimentar-se (e não simplesmente “deslocar-se”) 
comporta as dimensões do agir, do pensar e do sentir (TREBELS, 2003; KUNZ, 1991 citados por 
TABORDA DE OLIVEIRA; OLIVEIRA; VAZ, no prelo, p.8)
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O reconhecimento desta área como fator importante na formação do 

educando tem sofrido ameaças, como vista no debate da LDB (1988-1996) citado 

também por Bracht (2001) no qual a Educação Física foi ameaçada de uma 

supressão. O fato de ela ter sido confirmada como componente curricular 

obrigatório na nova resolução 10.793 não a transporta para longe deste problema 

ligado a sua importância educacional:

Uma análise da nova3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
demonstra o espaço reservado hoje para a Educação Física nos 
currículos básicos: nenhum! A ambiguidade da nova lei não garante 
qualquer possibilidade de permanência da Educação Física nos 
currículos da escola básica. (TABORDA DE OLIVEIRA, 1998-1999, p. 
122).

Através das suas aulas, os professores acabam por contribuir na formação 

destas representações criadas pelos alunos orientando os conceitos do que vem a 

ser a Educação Física por seus conteúdos selecionados e aplicados. Acredito que 

a participação dos professores para uma mudança desta atual concepção em que 

se encontra a Educação Física é de importância extrema, para que durante as 

aulas por eles ministradas e bem formuladas, os alunos tenham a possibilidade de 

criar novas representações desta disciplina, possibilitando novos caminhos de 

entendimento sobre a Educação Física escolar com seu conjunto de saberes 

primordial na consignação de um projeto de formação humana (TABORDA DE 

OLIVEIRA, 2003, p. 158).

A Educação Física na escola e sua importância sofrem certos 

questionamentos. Tais dúvidas podem ser consequência de um trabalho mal 

estruturado e desenvolvido pelo profissional responsável ou por falta de clareza 

por parte dos alunos sobre esta disciplina, fazendo com que suas representações 

sejam estipuladas e influenciadas por outros meios construtores de conceitos na 

sociedade, como a mídia, que ocupa um lugar de destaque no cotidiano das 

pessoas.

3 O termo “nova lei” utilizado pelo autor refere-se a lei 9394/96 que no ano de edição do texto ainda 
não havia sofrido alterações, o que faz desta discussão não tão atual, porém necessária no 
conteúdo deste trabalho. A lei n°10.793 de 1o de dezembro de 2003 traz alterações sobre esse 
debate da LDB, as quais serão apresentadas mais adiante.
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Encontramos em alguns debates da área a problemática sobre a 

insistência de alguns professores em desenvolver conteúdos repetitivos, em se 

tratando do ensino dos esportes: basquete; vôlei; futsal e handebol, durante todo o 

ensino fundamental, trabalhando de maneira superficial e desinteressante. Ta! 

atitude justifica a aversão apresentada pelos jovens sobre a instituição escolar, 

colocando-os para longe da formação4 crítica e completa que a disciplina de 

Educação Física poderia proporcionar.

Os conteúdos de ensino são frutos de uma seleção realizada fora da 

realidade escolar, mesmo estando voltada para ela (SOUZA JÚNIOR, 2001, p. 

86). O autor, ao referir-se a Goodson (1995), retrata que os professores chegam a 

selecionar e organizar seus conteúdos de ensino de maneira formai, abstrata e 

erudita em troca de status e prerrogativas profissionais. Ou seja, os professores 

encontram-se em situações de ambiguidade, tentando desenvolver o conteúdo 

proposto por uma certa concepção metodológica, mas preocupado em alcançar o 

que é estipulado a ele, não idealizando a sua própria concepção da necessidade 

em se trabalhar a Educação Física com conteúdos que contemplem o aluno em 

seu período de formação. Cabe então me questionar a qual status se direciona o 

professor diante do enfraquecimento da disciplina de Educação Física dentro 

desta legitimidade escolar e que já se encontrou ameaçada de supressão 

curricular?

Essa legitimação a qual me refiro encontra-se atrelada no processo sócio- 

histórico da Educação Física, consistindo na busca de uma justificativa para a 

mesma passar a ser essencial na questão curricular e no caráter social, se 

firmando por seus objetivos e práticas. Essa legitimidade está relacionada aos 

diferentes conceitos de corpo e também ao caráter crítico pedagógico em que se 

almeja. O questionamento direcionado à legitimação da Educação Física é se o

4 Por esta formação em que defendo ser necessária e completa, entendo por proporcionar aos 
alunos a capacidade de desenvolver seus conceitos críticos, capazes de optar e discernir 
situações próprias, formando através de valores humanos que permitam o indivíduo se notar como 
ser único e necessário para uma constituição de sociedade, levando a ele principalmente a 
capacidade de reflexão sobre o contexto que o envolve socialmente e também no seu caráter 
individual.
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que levou esta disciplina a ocupar um espaço no currículo do sistema educacional 

faz com que ela se mantenha a mesma nos dias atuais (BRACHT, 2001).

Ao verificar sua constituição histórica, notei que a resposta é não! Como 

manter a relação do que era considerada legitimidade da Educação Física em 

outras décadas se a constituição da sociedade é reformulada por seu caráter 

capitalista? Por isso, como cita Bracht, essa legitimação se encontra como um 

desafio:

Um desses desafios é conquistar legitimidade no campo pedagógico. 
Os argumentos que legitimavam a EF [Educação Física] na escola 
sob o prisma conservador (aptidão física e esportiva) não se 
sustentam numa perspectiva progressista de educação física, mas, ao 
que tudo indica, hoje também não na perspectiva conservadora” 
(1999, p.82).

Ao meu ver, para que essa legitimidade seja alcançada, sua conquista 

hoje seria consequência de um trabalho direcionado à formação do indivíduo por 

completo, permitindo seu desenvolvimento crítico e emancipatório. Se tal disciplina 

se submeter a essa busca, sua legitimidade seria “conquistada” através das 

representações sociais e escolares que apontariam a importância da mesma no 

âmbito escolar.

A partir destas reflexões, esta pesquisa procurou colocar em questão a 

importância em saber o que os alunos entendem por essa Educação Física 

escolar. Para eles, qual a importância deste componente curricular? O que esta 

disciplina tem oferecido em termos de conteúdo e formação humana? Existe algo 

que não agrada os alunos nesta disciplina? Enfim, os alunos demonstraram esta 

disciplina como atuante na formação humana, ou ainda atrelada a paradigmas 

históricos da área?

Acredito na importância e relevância das representações que os alunos 

transferem à Educação Física escolar, no que eles entendem como função desta 

disciplina e na participação da mesma como constituinte curricular e formadora do 

aluno em aspectos além do caráter motor. Sobre o conhecimento destas 

representações é que o educador poderá ampliar os objetivos de sua atividade,
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visando novos meios de contemplar o aluno e sua corporalidade na formação do 

mesmo. Conceituado por Taborda de Oliveira, esse termo refere-se

Ao conjunto de práticas corporais do homem, sua expressão criativa, seu 
reconhecimento consciente e sua possibilidade de comunicação e 
interação na busca da humanização das relações dos homens entre si e 
com a natureza [...]. A corporalidade se consubstancia na prática social a 
partir das relações de linguagem, poder e trabalho, estruturantes da 
sociedade (1998, p. 131).

Surgiu então a mim a necessidade de se “enfrentar” e entender as 

representações dos agentes escolares, para que a partir delas possamos talvez 

almejar uma nova concepção da Educação Física voltada para o ambiente 

escolar. A partir dos resultados encontrados, notamos que Educação Física 

precisa então atuar no aspecto que contemple seu caráter físico, mental, 

emocional e social e não mais fragmentado como uma mera exercitação prático- 

corporal. (SOUZA JÚNIOR, 2001, p.86).

Diante desta conscientização, podemos levar em conta a contribuição que 

este estudo veio oferecer na (nova) legitimidade da Educação Física na área 

escolar, possibilitando reflexão sobre essa visão deturpada atual da disciplina por 

seu desenrolar histórico, proporcionando uma justificativa sustentável por motivos 

consistentes da importância em se manter a Educação Física no meio escolar. E 

de acordo com Taborda de Oliveira uma de suas dificuldades em se legitimar é 

por não visualizar o aiuno como ser completo, humano e além da característica 

motora:

Reconheço que as grandes dificuldades históricas de legitimação da 
educação física no espaço escolar devam-se, talvez, justamente, à sua 
característica de conceber o homem de forma fragmentada e unilateral 
(TABORDA DE OLIVEIRA, 2003, p.169).

A atual discussão que se encontra sobre a questão de conteúdos e 

formação, refere-se à grande repercussão das representações sociais sobre a 

Educação Física e seu “mero” trabalho corporal, fortalecendo esta visão 

fragmentada como foi citada pelos autores acima.
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A viabilidade do estudo se fez presente então em encontrar evidências da 

importância da Educação Física e sua permanência no meio escolar, firmando-se 

como disciplina necessária dentro do currículo por sua legitimidade e participação 

no processo de formação dentro da escola, a partir do entendimento das 

representações dos agentes escolares (alunos) de uma escola da rede pública de 

ensino, direcionando a busca deste entendimento para três turmas de oitava 

séries, que apresentam em comum o mesmo professor responsável pela disciplina 

de Educação Física.

A partir dessa discussão, estabeleço como objetivo principal deste 

trabalho perceber quais representações os alunos de três turmas de 8a série de 

uma escola da rede pública de ensino possuem acerca da Educação Física 

escolar. Além de perceber tais representações, coube a este trabalho também, a 

partir dos dados obtidos, problematizar a presença da Educação Física na escola 

a partir das representações destes agentes escolares.

O desenvolvimento desta pesquisa consistiu na busca da fundamentação 

teórica sobre a temática proposta e a utilização de alguns instrumentos 

metodológicos destinados à investigação qualitativa referentes aos sujeitos que 

participaram desta investigação.

Através da revisão de literatura, pude contemplar a escola como espaço 

necessário a ser discutido em relação às representações da Educação Física que 

se encontra em tal ambiente. Dentro de uma perspectiva formadora, pude apontar 

algumas possibilidades e limitações que o ambiente de ensino tem apresentado a 

seus educandos, educadores e demais sujeitos escolares, acreditando que novas 

perspectivas podem também surgir de uma nova visão que a escola necessita e 

merece em meio à sociedade atual.

Em seguida, procurei apontar a importância e função das disciplinas 

escolares e o currículo neste ambiente escolar, caracterizando-os como 

necessários em uma visão organizacional e também influentes e influenciáveis na 

questão destas representações. A forma como são instituídos e formulados os 

currículos e as disciplinas escolares e seus saberes fizeram-se importante neste
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trabalho para mais adiante focarmos a Educação Física como disciplina e 

participante deste currículo.

A Educação Física ao ser explicitada como participante do processo de 

formação na escola, apresentou também divergências e concretudes em seu 

ensino. Através da sua caracterização do processo histórico e seu 

desenvolvimento nas práticas docentes, foram evidenciados fatores colaboradores 

nas representações dos alunos. Fez-se necessário também compreender o que 

documentos como a LDB e os PCN’s dizem (ou ditam) sobre a Educação Física 

escolar e como são formulados de acordo com o que o sistema educacional 

necessita, e a partir desta discussão, contemplar a corporalidade como meio de 

um direcionamento da disciplina, visualizando um indivíduo (educando) em um 

caráter além do que o motor, tão encontrado nas discussões literárias e 

académicas no processo de elaboração deste trabalho.

Acreditando na importância destas fundamentações teóricas, a próxima 

etapa se fez em estar em contato com o espaço escolar e com os alunos, sendo 

estes o foco principal da minha pesquisa.

O trabalho foi então desenvolvido em uma escola da rede pública de 

ensino, englobando três turmas de 8a série na disciplina de Educação Física, no 

período da tarde, tendo a atuação do mesmo professor da disciplina nestas três 

turmas. Estas eram distinguidas como 8a A, 8a B e 8a C.

Utilizei como instrumento de investigação a aplicação de questionários aos 

alunos, contendo cinco perguntas de caráter inteiramente descritivo para a 

interpretação das questões mediante tal investigação. “Isso significa que o 

pesquisador ao proceder a análise das respostas dadas pelos participantes, deve 

poder interpretá-las e, de certa forma, encontrar respostas para o seu projeto 

inicial” (NEGRINE, 2004, p.80). Para o autor “quanto menos extenso o 

questionário, maiores as probabilidades de confiabilidades nas respostas, já que o 

tempo despendido pode levar a saturação daquele que responde” (ibid., p. 83).

Por consequência da faixa etária escolhida, adolescentes entre 14 e 16 

anos, acredito que um questionário mais extenso não teria alcançado respostas
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tão explicativas quanto foram alcançadas, o que ao meu ver ocasionaria uma 

saturação conforme citado por Negrine.

Como ponto de partida, apliquei os questionários (ver anexos) 

primeiramente para a turma da 8a A com o intuito de investigar as respostas e a 

compreensão das perguntas por parte destes alunos. O resultado obtido 

apresentou-se interessante,confirmando as cinco questões que foram elaboradas. 

Por conta disto, possibilitou-se a construção de um artigo prévio deste mesmo 

trabalho apresentado em Congresso Sul Brasileiro.

Em seguida, os questionários foram destinados as duas turmas restantes 

(8a B e 8aC). Cabe explicar que os questionários foram aplicados em aulas 

diferentes não sendo nenhuma delas de Educação Física. Este critério foi utilizado 

por consequência dos alunos da 8a A perguntarem se as respostas seriam 

mostradas ao professor de Educação Física, com receio das próprias opiniões. 

Mesmo não solicitando a identificação dos alunos nos questionários, esta 

preocupação se fez presente. As aulas então utilizadas para a investigação foram: 

matemática, história e inglês respectivamente.

No período de análise das respostas dos questionários, houve o encontro 

com a literatura novamente, podendo confirmar alguns assuntos que eu já havia 

discutido até o presente momento e dialogar com outras literaturas, aprofundando 

as questões levantadas pelos alunos em suas respostas.

O trabalho apresentou o fortalecimento das representações que ligam a 

Educação Física ao ensinamento do esporte, porém trazendo como reflexões as 

consequências desta ligação e novas possibilidades e perspectivas para área, 

afastando o conceito de esporte rendimento como alvo da Educação Física 

escolar.



1. ENTENDENDO A ESCOLA

1.1. A ESCOLA E SEU PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA

Para faiar sobre agentes escolares e suas representações é necessário 

analisar e questionar a escola. Sua função nos dias atuais, sua influência, suas 

problemáticas, suas leis, suas organizações fazem parte da nossa cultura, agindo 

diretamente nos alunos, professores e também na sociedade. Esta análise da 

instituição escolar remete a sua importância em meio social como produtora de 

uma cultura específica e “este procedimento [de compreender o meio escolar] 

procura dar atenção aos dispositivos de organização interna e às suas práticas, 

como por exemplo, as representações, os agentes escolares, etc.”. (VAGO, 2003, 

p 192).

Criada como um espaço para a transmissão do saber, a escola exerce um 

papel fundamental na formação do indivíduo, oferecendo a possibilidade de 

transformar (ou não) através desse “ato” educacional uma nova sociedade que 

venha a contribuir para as deficiências políticas e sociais que são enfrentadas em 

países como o nosso, em desenvolvimento.

Por sua trajetória histórica, a escola veio se inserindo cada vez mais em 

nossa sociedade, com o intuito de proporcionar uma transmissão de saberes cada 

vez mais abrangente, tornando seu papel único como instituição de ensino. 

Segundo Vago (2003), é preciso atentar para os discursos pedagógicos que 

afirmaram a escola um espaço institucional e oficial de organização do saber. E, 

podemos dizer que ela ocupou um lugar muito maior do que a mera transmissão 

de informação oferecida a princípio, tornando-se uma instituição de organização e 

produção de uma cultura própria, específica, peculiar. Para o autor, esta cultura 

própria é resultante de um crescimento avassalador no início do século XX, com a 

quase totalidade das crianças frequentando a escola resultando no que podemos 

chamar de escolarização do social, referindo-se a esta projeção de ações para o 

conjunto da sociedade.
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A escolarização do social gera tensões que repercutem na totalidade da 
sociedade, não deixando intocada nenhuma de suas diversas dimensões. 
Tensões que podem ser percebidas não apenas naquilo que toca 
diretamente a escola e ao seu entorno, mas naquilo que de mais
profundo há na cultura e nos processos sociais como um todo: das
formas de comunicação às formas de constituição dos sujeitos, passando 
pelas inevitáveis dimensões materiais garantidoras da vida humana e de 
sua reprodução, tudo isso se modifica, mesmo que lentamente, sob o 
impacto da escolarização. (VAGO, 2003).

Este desempenho que a escola demonstra hoje, sua organização e 

produção, recebe a denominação de cultura escolar, que apresenta esta vivência 

no âmbito da escola, suas práticas, sua formação de conceitos e valores. Segundo 

Forquin (1993), apresenta-se a escola como um “mundo social11, dotado de suas

características de vida própria, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu

imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime

próprio de produção e gestão de símbolos. É em função de todas essas

características que se faz necessário tratar a escola como uma instituição que 

contribui e influencia nas representações dos alunos e também de agentes 

escolares que a compõe. Para Vinao Frago (1995, p. 68-69) citado por Vago 

(2003, p. 202), essa cultura apresenta elementos que são centrais na sua 

constituição: o espaço, o tempo e as linguagens ou modos de comunicação, que 

“afectan al ser humano de lleno”5.

Em seu contexto histórico, esta difusão da instituição escolar realiza-se 

por sua influência muito além dos seus próprios muros, agindo em uma sociedade 

com a projeção de suas ações, constituindo uma referência importante para a 

definição de identidades pessoais e coletivas, públicas e privadas, políticas e 

profissionais, entre outras (VICENT, LAHIRE e THIN, 2000 citados por Vago, 

2003). E ainda, essa cultura escolar influencia as práticas sociais também por 

limitações que envolvem seu meio, gerando representações por parte das 

dificuldades que por ela são enfrentadas.

Por toda essa influência e participação social, a escola além de sua 

transmissão de saberes é capaz de proporcionar uma mudança, 

inquestionavelmente necessária, no sistema social em que estamos inseridos

5 “Afetam o ser humano em cheio” (livre tradução).
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hoje. Para isso, talvez necessite algumas mudanças, que devem ir além dessa 

limitação que o ensino demonstra visando uma formação crítica do aluno, em que 

o mesmo aprenda pelo despertar de seu interesse, convertendo-se numa forma 

particular do desenvolvimento da emancipação (ADORNO, 1995).

Forquin (1993 p.36) citado por Vago (2003 p.203), em defesa de uma 

mudança proclama: “a escola é lugar de uma cultura sui generis, com o potencial 

de influenciar o conjunto de práticas culturais e os modos de pensamento que têm 

curso num dado país num momento dado”.

A escola com certeza deveria sofrer algumas reformulações no ensino, 

procurando oferecer aos seus alunos uma formação que venha a ser crítica, com 

uma valorização coerente ao papel do professor, uma maior preocupação com a 

seleção de conteúdos e uma reflexão sobre seus valores e conceitos. Parte do 

investimento direcionado a questões educacionais deveria ser aplicado em 

favorecimento dos indivíduos de pouca renda, para perspectivar uma qualidade de 

vida através do ensino. Concordo então com o que defende Krug e Azevedo 

(1999, p. 11): “a escola é um laboratório de prática, de exercício e de conquista de 

direitos; de formação de sujeitos históricos, autónomos, críticos e criativos”. Essa 

é a função da escola e a busca de educadores em que se almeja tal mudança, 

sem emitir uma escolha de público, não deixando dúvidas de que seu investimento 

é válido e necessário para o alcance de ideais sociais.

Alguns problemas que atuam por consequência governamental dificultam 

o trabalho que a escola deveria exercer hoje na sociedade. Ao encontro desta 

discussão, é importante observarmos o que Savíani afirma em relação ao domínio 

capitalista desta instituição:

Como produtora, o que a escola faz é criar conhecimento técnico- 
administrativo em alto nível para empresas económicas, além de produzir 
formas culturais ideológicas a serviço dos grupos que estão no poder. 
Como legitimadora, a escola cumpre o papel de mascaramento das 
desigualdades, veiculando idéias que façam parecer natural e justo o 
sistema econômico-social vigente e que possibilitem a justificação e 
aceitação do domínio de determinados grupos (2003, p 49).

!
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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É drástica essa situação em que é apresentada uma limitação ao sistema 

educacional por parte dos grupos dominantes com a intenção de permanência 

deste domínio social, promovendo o crescimento desigual, utilizando o currículo 

para concretizar tal controle, concorrendo para uma discriminação de classe, raça 

e sexo. (SAVIANI, 2003).

Por consequência deste domínio, a escola acaba por colaborar para a 

formação do aluno e suas representações de forma incompleta, como um novo 

indivíduo incapacitado, dentro de uma sociedade sem consciência, impedido pelo 

seu processo de escolarização debilitado a argumentar e modificar questões de 

ordem social. Segundo Saviani, através de seu processo reprodutor, a escola atua 

na seleção e distribuição do conhecimento, da mesma maneira estratificada pela 

qual está constituída a sociedade (id.).

Porém, por mais que se apresente com uma dificuldade de formação, a 

escola é, ao meu ver, indispensável. A que outra instituição caberia este papel que 

buscamos hoje da educação “ideal” e formação crítica do indivíduo? Segundo 

Forquin (1993) é a escola a instituição que está mais apta a realizar a função de

formação de inteligências e de transmissão dos saberes por consequências de

razões históricas, institucionais e culturais, função que nenhuma outra instituição 

pode desempenhar com a mesma eficácia (ainda que se possa considerar esta 

eficácia insuficiente), num mundo onde saberes cada vez mais volumosos e cada 

vez mais complexos devem ser comunicados a públicos cada vez mais 

numerosos. E como sequência ao seu pensamento, o autor conclui:

A escola não deve talvez transmitir senão saberes, mas deve-se 
reconhecer que é ainda o que ela sabe fazer melhor, o que a sociedade 
tolera melhor que ela faça, e que ninguém faz melhor do que ela, ainda 
que se possa muito bem imaginar outros canais e outras redes para 
outros tipos de transmissões (competências muito banais ou muito 
especializadas, crenças, atitudes e valores, a propósito dos quais não há 
consenso no seio da sociedade) (1993, p. 32).

Com certeza esta aceitação da sociedade com relação à escola é notável 

e participante da cultura. Porém, acredito que o papel da escola vai além desta 

transmissão de saberes, podendo ter uma participação ainda mais valorosa
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quando preocupada com a formação humana do indivíduo nos critérios de sua 

emancipação.

Mesmo conceituando a escola como uma instituição capaz de superar 

estas problemáticas que a envolve, a necessidade de reformulações em sua 

organização, administração, valores e objetivos é necessária quando pensada nas 

representações que esta instituição traz hoje a muitos que a frequentam. É comum 

notar uma relação aversiva que os alunos mantém com a escola. Até mesmo essa 

aversão apresenta uma representação de processo cultural, por consequência do 

tradicionalismo rígido imposto em outras décadas que atinge ainda os dias atuais. 

Mas a escola e sua cultura interiorizada ainda resistem a algumas alterações que 

pudesse socorrer essa relação dos educandos com tal instituição.

Por mais que encontramos deficiências e limitações no ensino, seja por 

normas estabelecidas no interior da instituição ou sendo fatores externos, a 

solução inquestionavelmente não se resume a sua exclusão, como propõe lllich6 

(1973) que sugere um processo de desescolarização, defendendo que a escoia 

não é o lugar de maior aprendizado do ser humano, e que a mesma leva à 

desigualdade social. A escola demonstra algumas deficiências em sua 

organização ainda, porém o trabalho a ser desempenhado na escola consiste em 

sua atuação participativa na relação com seus sujeitos escolares, aqui visados 

como alunos e professores. Pois são eles que

não apenas põem em funcionamento uma instituição ou uma cultura 
definidas sem sua presença, mas que, pelo contrário,[...] participam 
ativamente na construção da escola e da cultura escolar, e de si mesmos 
como sujeitos sociais. (VAGO, 2003,p. 212).

A partir destes conceitos, a escola apresenta vertentes que podem 

contribuir com sua melhora e edificação na questão da formação humana, 

fortalecendo os eixos educacionais para esta mudança. Entre outros constituintes 

da cultura escolar, presto-me agora a tratar sobre as disciplinas escolares e o 

currículo, que apresentam grande importância neste meio escolar de grande 

influência social e também influenciável por tal sociedade.

6 Maiores detalhes, ver lllich (1973) em Sociedade sem escolas.
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1.2 DISCIPLINAS ESCOLARES E CURRÍCULO

A escola estabelece uma relação participativa nas representações sociais, 

designando aos “seus” sujeitos quais conhecimentos (e como) eles devem se 

apropriar, conhecimentos estes que vem ao encontro da cultura tanto escolar 

como social. É uma junção/tensão entre estas culturas que acabam por definir 

seus conteúdos e métodos para que haja o conhecimento e reconhecimento da 

necessidade destes saberes. Como afirma Vago (2003), “a escolarização dos 

conhecimentos” está relacionada às transformações que ocorrem na escola e 

suas relações com as demais práticas sociais, e o contrário também é verdadeiro:

A História do Currículo e a das Disciplinas Curriculares se apresentam 
como campos de estudo e pesquisa de grande valor para compreender a 
realidade educacional escolar, tanto no que concerne a seu passado, 
como no que se refere a refletir sobre seu futuro (SOUZA JÚNIOR, 1999, 
p. 95).

As disciplinas escolares são participantes do processo organizacional da 

escola. Seus conteúdos influenciam diretamente sobre as representações 

formuladas pelo aluno, ou seja, os saberes de cada “matéria” despertam nele 

conceitos sobre sua importância, finalidade e seus objetivos de se fazer 

necessária na grade curricular.

Estas disciplinas não se resumem apenas aos conteúdos que nela se 

encontram nem tão pouco à transmissão de saberes. São fundamentais no 

sistema escolar pois é através delas que se estabelece a relação entre professor e 

aluno e a troca de conhecimentos no espaço de ensino. Conhecimento esse 

participante da cultura escolar que apresenta características próprias dessa 

instituição (CHERVEL, 1990). Pensar em disciplinas escolares nos leva a analisar 

a complexidade retratada neste termo em sua definição, construção e também as 

relações e influências mantidas com o exterior e interior do ambiente escolar. Para 

Saviani (2003), o que predomina na noção de disciplina escolar é o conjunto de 

conhecimentos de certo domínio ou área do saber, sendo componente do 

currículo de determinado grau ou nível de ensino.
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Nos seus vários significados e sinónimos até hoje atribuídos ao termo 

disciplina escolar7, uma das tentativas de definição encontrada, refere-se na 

concepção que se contrapõe a uma “simples” transposição didática, levando até 

as disciplinas escolares o caráter de entidades epistemológicas por parte

autónomas, focando suas decisões, influências e legitimações em direção a

escola, “inserindo o saber por ela produzido no interior de uma cultura escolar” 

(CHERVEL, 1990). Mas para Julia (1993), citado por Bittencourt (2003), o estudo 

dessa cultura escolar, deve permitir uma análise das relações conflituosas ou 

pacíficas que ela mantém com a história, sob as demais culturas que compõe o 

meio social: a cultura religiosa, política e a popular.

Tais disciplinas escolares ocupam um lugar de centralidade na 

constituição dessa cultura escolar e, segundo Chervel, mesmo sofrendo

influências externas, estas disciplinas se encontram formuladas no interior desta

cultura e muitas vezes irredutíveis às ciências de referência (conhecimento 

científico), procurando colocar seus objetivos próprios para seu estudo dentro do 

âmbito escolar com o objetivo de trazer ao indivíduo condições de explorar 

diferentes “domínios do pensamento, do conhecimento e da arte” (op. cit., p. 180).

Chervel complementa a análise das disciplinas escolares, retratando o uso 

corrente deste termo associado às matérias ou conteúdos de ensino, sendo estes 

vistos como componentes do currículo. Revela que o emprego do termo na qual 

remete a esse significado vem de época muito recente:

Logo após a I Guerra Mundial, enfim, o termo “disciplina” vai perder a 
força que o caracterizava até então. Torna-se uma pura e simples rubrica 
que classifica as matérias de ensino, fora de qualquer referência às 
exigências da formação do espírito. Basta dizer o quanto é recente o 
termo que utilizamos atuaimente: no máximo uns sessenta anos” (id.).

De acordo com Bittencourt (op. cit.) a concepção de disciplina escolar, 

mesmo recente, remete-se também às concepções de pedagogia e de escola e do 

processo histórico que envolve esses três componentes. A ligação feita à 

pedagogia é que a mesma não participa apenas na transmissão de conteúdos,

7 Os equivalentes mais frequentes no século XIX são as expressões “objetos”, “partes”, “ramos”, ou 
ainda “matérias de ensino”. (CHERVEL, 1990, p. 178).
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mas está intimamente iigada às demais funções da escola. E sobre tal instituição a 

autora pondera:

A escola, por outro lado, também é concebida diferentemente: ou como o 
lugar privilegiado da produção das disciplinas escolares, mesmo que 
possam estar mais ou menos dependentes de interferências externas, ou 
como instituição que, mesmo possuindo vários agentes no seu interior, 
não possui autonomia suficiente para a criação, constituindo-se em um 
espaço privilegiado da reprodução (política, ideológica e académica) e o 
sucesso da escola depende de sua capacidade de melhor adaptar o 
conhecimento produzido fora dela. (ibid., p.30).

Podemos então afirmar que existe uma representação de que os 

conteúdos de ensino são impostos à escola pela sociedade e sua cultura, sendo 

que “na opinião comum, a escola ensina as ciências, as quais fizeram suas 

comprovações em outro local” (CHERVEL, op. cit., p. 180). Mas não é exatamente 

isso que ocorre, ou seja, mesmo possuindo a interferência de poderes políticos, 

sociais e económicos do meio externo que colaboram para as mudanças, 

reformulações e análises do que vem a ser as disciplinas escolares, a escola é 

“dona” do saber que nela ocupa, expulsando e recusando após “uma rodada”, a 

ciência moderna. Isso ocorre não por sua incapacidade, mas porque assume um 

outro papel diante de suas escolhas, “e ao querer servir de reposição para alguns 

“saberes eruditos”, ela se arriscaria a não cumprir sua missão”, (ibid., p.182).

Esses questionamentos direcionados à escola, fizeram com que nas 

décadas de 70 e 80 se repensasse o papel e função desta instituição na 

sociedade, colaborando com o crescimento das pesquisas direcionadas ao 

currículo e às disciplinas que compunham o mesmo. Alguns estudos críticos 

apontaram que a escola estava reproduzindo conhecimentos que eram 

manipulados politicamente por aspectos ideológicos capitalistas.

Em uma postura também crítica e sem omitir os interesses de 
determinados setores do poder estatal aliados a grupos económicos, 
começaram a se desenvolver análises que atentavam para os aspectos 
sociais mais amplos e para o cotidiano da vida escolar. Verificavam-se e 
identificavam-se, então, ações dos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo escolar, assim como os conhecimentos que produziam em uma 
teia de articulações mais complexas. (BITTENCOURT, op. cit, p. 11).
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Tal momento caracterizou a escola em crise do século XX, na qual o país 

passava por um momento de democratização política. Através destas 

investigações, passou-se a repensar uma educação que não fosse baseada 

apenas na elite burguesa, mas que pudesse atender também as demais classes, 

sem a distinção económica e social do indivíduo. A busca passou a ser em 

elaborar uma escola “para todos” e, para isso, deveria colocar os saberes 

elaborados na instituição escolar como participantes desse processo.

A “naturalidade” na qual a presença das disciplinas escolares apresentava 

como formadora do currículo escolar, trouxe questionamentos e indagações sobre 

a presença destas disciplinas na escola e também o lugar em que elas se 

encontram no currículo, devido à importância que foi a ela atribuída:

Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de 
disciplina, desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta 
não somente as práticas docentes da aula, mas também as grandes 
finalidades que presidiram sua constituição e o fenómeno de aculturação 
de massa que ela determina, então a história das disciplinas escolares 
pode desempenhar um papel importante não somente na história da 
educação mas na história cultural. Se se pode atribuir um papel 
“estruturante” à função educativa da escola na história do ensino, é 
devido a uma propriedade das disciplinas escolares (CHERVEL, op. cit., 
p. 184).

Diante de tamanha importância voltada às disciplinas e sua participação 

histórico-cultural é que algumas questões se tornam importantes na reformulação, 

ou exclusão das disciplinas como necessárias a serem aplicadas e lecionadas no 

meio escolar. O papel dos sujeitos escolares nessa definição do currículo é 

existente, mas há também a manipulação política que opera no processo 

educacional. “Estado, deputados e partidos políticos, associação docentes, 

professores e alunos entre outros, são agentes que integram a constituição das 

disciplinas escolares e, por intermédio de suas ações, delimitam sua legitimidade 

e seu poder” (BITTENCOURT, op. cit., p.10).

Pela justificativa em se criar uma escola que atendesse a todos e que 

consequentemente ievasse os alunos, a sociedade e um país ao desenvolvimento 

que uma reforma educacional se fazia necessária, o que levaria atenção às 

disciplinas e seus conteúdos como alvo de uma mudança e/ou reformulação, para
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que todos desfrutassem, teoricamente, do mesmo conhecimento. Estes conteúdos 

que as disciplinas envolvem sofrem influências que vão além das sociais, com 

caráter político governamental que estipula curricularmente o que a educação 

nacional “deve” oferecer e questões das necessidades da população com relação 

ao conhecimento a ser transmitido na escola.

A atenção então se volta aos “famosos” manuais de auxílio, os PCN’s8 por 

exemplo, destinados aos professores da rede pública de ensino. De forma 

acessível, bem organizado e objetivo, esses manuais foram elaborados com o 

intuito de ajudar e facilitar o professor na sua atuação e preparação das aulas.

A formulação destes PCN’s está ligada aos processos de implementação 

de políticas educacionais, voltadas para os países em desenvolvimento com a 

intenção de reformular o sistema educacional, atendendo aos processos de 

globalização e ao projeto neoliberal no Brasil (CORAGGIO, 1998 e BIANCHETTI, 

1996 citados por RODRIGUES, 2002). As orientações dadas são de organismos 

internacionais, Unesco e Banco Mundial, que ditam o modelo que devem ser 

desenvolvido em países como o Brasil, procurando se enquadrar no que os países 

(já) desenvolvidos estabelecem como uma solução para o “nosso” atraso 

educacional e consequentemente económico.

Porém, para não ser visto apenas como uma proposta implantada por 

órgãos internacionais, houve a colaboração de educadores brasileiros para a 

adaptação desta proposta ao contexto referente ao Brasil. De acordo com 

Rodrigues (2002), a participação dos educadores brasileiros na formulação do 

manual foi estabelecida por duas fases: a primeira se deu pela elaboração de 

versões preliminares analisadas e (teoricamente) debatidas9. E a segunda fase se 

deu pela elaboração da versão atual, considerando as críticas e sugestões que 

foram enviadas em forma de pareceres.

Então neste processo de formulação dos PCN’s, a valorização dos 

professores sofre descasos e alguns educadores não procuram alterar essa

8 A sigla refere-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais, que são utilizados como “referências 
pedagógicas que caracterizam a educação em todas as regiões do país” (RODRIGUES, 2002, 
p.2), com manuais divididos em disciplinas escolares e o ciclos de ensino.

Segundo a autora, o debate não aconteceu, apenas foram encaminhados pareceres isolados e 
individuais a comissão de especialistas.
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situação permanente no meio escolar. Através dos dados relatados, notamos que 

o sistema educacional interfere em alguns casos na atuação do professor, que o 

distancia de uma postura de atuação crítica e independente, interferindo nas 

escolhas e objetivos que deveriam ser destinados aos alunos de acordo com sua 

realidade. Rodrigues ao pontuar as contradições do discurso educacional cita que:

apesar do discurso de autonomia da unidade escolar, os PCNs podem se 
constituir como uma forma de controle sobre o que deve ser ensinado, 
como, para que e para quem, sem no entanto, garantir condições de 
autonomia pedagógica e investimento financeiro do Estado na educação 
(2002, p.2)

Creio que se torna praticamente impossível formar indivíduos capazes de 

escolhas, críticos e muitos menos emancipados, uma vez que nem mesmo seus 

“mestres” possuem tal qualidade perante sua profissão10. A tentativa de 

proporcionar uma educação eficiente aos problemas enfrentados na sociedade 

atual torna-se ainda mais difícil por não se recorrer a quem realmente poderia 

ajudar. Há alguém mais indicado que o professor para designar o que seus alunos 

necessitam aprender em prol de um convívio mais humano? E outros 

questionamentos se envolvem. Como acreditar que os documentos que estão 

sendo voltados para a área de educação estão passando por uma análise 

coerente com as necessidades de ensino do nosso país? Como é possível se nem 

mesmo um debate foi realizado para determinar o que a escola deve proporcionar 

a sociedade? Como buscar que se reduza o caráter de desigualdade social que 

nos atinge drasticamente?

Outras contradições podem ser citadas aqui como preocupantes na 

função de educadores que não conseguem visualizar o descaso que está 

ocorrendo com a escola e na atuação dos mesmos. Nesses documentos e nos 

currículos:

fala-se em participação dos professores, pais e comunidade no projeto 
educativo da escola, entretanto, o processo de elaboração destes 
parâmetros que são considerados pelo MEC como a referência para a

10 Minha crítica não se restringe aos PCN’s, mas também a alguns professores atuantes que não 
refletem sua prática, fazendo destes manuais o modelo fixo e estático de sua atuação.
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reforma curricular do ensino fundamental, não contou com a participação 
dos professores, que serão os principais responsáveis pela sua 
implementação (RODRiGUES, 2003, p. 2).

Tendo em vista que os educadores juntamente com os demais agentes 

escolares que colocarão em prática os objetivos curriculares, o que então está se 

fazendo com a formulação deste documento na ausência daqueles que “mais” 

interessam? Essa postura dos organizadores no projeto educativo seria de forma 

proposital ou de fato, não permitir autonomia pedagógica aos professores? 

Segundo Rodrigues, tal processo “condiciona a escola e os professores a uma 

dependência teórica e filosófica na medida em que atrela a captação de recursos” 

(2002, p. 2).

O que foi retratado até o presente momento, caracterizando o processo 

histórico das disciplinas escolares, não está longe da realidade que é observada 

hoje, estabelecendo uma ligação com a atualidade observada na atitude dos 

órgãos governamentais. Leis reformuladas procuram “maquiar” essa falha 

permanente nos currículos escolares, e consequentemente nas disciplinas, e a 

desigualdade existente entre as classes sociais, que envolve os alunos, continua 

em evidência. O interesse de grupos dominantes da sociedade sobre o currículo 

tem como objetivo estipular o que deve ser ensinado, como uma forma de 

controle, dentro do que venha representar a cultura hoje existente e fazendo com 

que haja a perpetuação nesta ação dominante. Porém, vale ressaltar que a escola 

é detentora de um poder único, que pode selecionar e excluir grande parte desta 

dominação que procura interferir na escola e seu desenvolvimento, excluindo e 

renovando grande parte do poder externo, político e social, agindo e apoderando 

de sua capacidade sui generis, pois a partir da oposição escolar referente às 

disciplinas e ao currículo é que a escola se demonstra como uma instituição de 

“personalidade” e :

O estudo dessas [disciplinas escolares] leva a pôr em evidencia o caráter 
eminentemente criativo do sistema escolar, e portanto a classificar o 
estatuto dos acessórios a imagem de uma escola encerrada na 
passividade, de uma escola receptáculo dos sub-produtos culturais da 
sociedade (CHERVEL, 1990, p.184).
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Sobre a citação que caracteriza uma escoia autónoma das imposições de 

poderes externos é que faço uma ligação com as representações que são criadas 

nessa instituição. Detentora de sua cultura, é na escola que as disciplinas irão 

desenvolver suas propriedades e permitir que os alunos se deparem com os 

conhecimentos que cada uma apresenta em sua seleção, constituindo o indivíduo 

em seu processo de conhecimento, voltado também para os valores e ideais que a 

mesma proporciona aos professores e à instituição que se voltam para a 

responsabilidade de compreender a necessidade do aluno de acordo com o 

contexto de vida deste, participando de maneira capacitada na formação humana, 

e, permitindo, ao mesmo tempo, que as representações se concretizem com 

caráter de importância e necessidade, e não mais como um “mero” conteúdo 

escolar.

Como anteriormente colocado, estas disciplinas não se encontram na 

escola sem uma organização que as permeie. Elas fazem parte do currículo, que 

também apresenta em sua historicidade influências sociais, políticas e, é claro, 

escolar. Como parte integrante do contexto da escola e a função que a mesma 

exerce hoje socialmente, o currículo coloca-se neste trabalho de forma importante 

quando evidenciamos de fato a representação dos sujeitos escolares. É através 

destas representações que a sociedade acaba por aceitar o que o currículo 

estabelece (ou muitas vezes impõe!) ao que deve ser realizado na escola em 

termos organizacionais, sendo aceito e tido como “correto”, atingindo também aos 

conceitos do que venha ser uma disciplina escolar, avaliação, metodologia, entre 

outros.

O currículo se faz presente em toda rede de ensino, cumprindo um papel 

histórico no desenvolver da escola e seus ensinamentos, levando a crer o que 

deve ser lecionado, transmitido, reproduzido e/ou ensinado de fato nessa 

instituição, seja por conceitos internos ou externos ou fatores socialmente aceitos 

e praticados em nossa cultura. Goodson (1991) com base em Hobsbawm coloca 

que “a construção do currículo pode ser considerada como um processo de 

“invenção da tradição” e o seu resultado torna-se uma espécie de “herança a ser 

defendida”, cujas “definições devem construir-se e reconstruir-se com o tempo”
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(citados por SAVIANI, 2003, p. 33). Por isso a evidência e a necessidade em tratar 

do currículo como importante fator de influência na cultura escolar e no processo 

de ensino. Sua utilização ao meio educacional se justifica pois:

faz notar sua ligação com as idéias de unidade, ordem e sequência dos 
elementos de um curso, e, a elas subjacentes, as aspirações de se 
imprimir maior rigor à organização do ensino. Associa-se, portanto, à 
idéia de formalização, envolvendo plano, método, controle (SAVIANI, 
2003, p.25).

A essa formalização dita acima, no currículo que se desenvolve hoje por 

órgãos governamentais, a tentativa dos mesmos volta-se ao método e controle. 

Ou seja, ao evidenciar a organização do ensino por seus conteúdos e 

metodologias pode levar a uma padronização (intencional) ou ao favorecimento de 

algumas classes sociais, deixando de vislumbrar a defesa de atuação escolar de 

todos os cidadãos, como seria de fato, o ideal.

Esse documento participante do processo educativo, apresenta-se como 

um conjunto estabelecido de metas e objetivos a serem alcançados pelos 

educandos através do ensino de conteúdos selecionados e propostos, dentro das 

disciplinas escolares, à rede de ensino. Por mais que ele se encontre destinado à 

escola, o papel da sociedade torna-se influente em sua constituição, colocando o 

currículo como uma construção social do conhecimento. Veiga refere-se a esta 

questão afirmando que:

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a 
transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas 
de assimila-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são 
processos que compõe uma metodologia de construção coletiva do 
conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Neste 
sentido, o currículo refere-se à organização do conhecimento escolar 
(1995, p. 26/27).

De acordo com a autora, o conhecimento adquirido na escola é resultado 

do que o sujeito necessita para atuar e compreender a sociedade atual, voltando a 

idéia de que o currículo é visto como uma tradição e parte do processo cultural da 

humanidade, não se separando do contexto social, sendo historicamente situado e 

culturalmente determinado. Por toda essa importância destinada ao currículo que
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é necessário analisarmos certos aspectos que o compõe, tais como: quais 

membros institucionais são responsáveis por sua formulação; quais são os 

critérios adotados para as disciplinas e a seleção de conteúdos; as influências que 

o atingem (política, social e educacional) e quais os fatores negativos e positivos 

que o envolve na sua formulação.

De acordo com Bloise (2005, p.53), as alterações que o currículo sofre são 

consequências das alterações sociais, ou “evolução” da sociedade, conferindo 

participação junto ao meio educacional, propondo “sua política vigente, seus 

anseios e objetivos”. Por toda participação da escola na sociedade (e o contrário 

também é verdadeiro), que os acontecimentos, sejam estes, económicos, 

políticos, etc. acabam por atuar no percurso da sociedade. E, como da escola se 

cobra que os alunos sigam esse mesmo percurso, é o que ela procura fazer, da 

sua maneira, com suas culturas internalizadas e com o direcionamento do 

currículo.

Mas essas “evoluções” sociais que atuam na escola, muitas vezes

atingem algumas classes mais fortemente, agindo com o favorecimento da 

desigualdade social que a escola deveria atuar contra, mas que muitas vezes foge 

do seu controle por imposições políticas. Nessa organização curricular necessária 

é preciso levar em conta alguns aspectos que fazem parte de sua configuração. 

Um deles

é o de que o currículo não é um instrumento neutro. O currículo passa 
ideologia, e a escola precisa identificar e desvelar os componentes 
ideológicos do conhecimento escolar que a classe dominante utiliza para 
a manutenção de privilégios. A determinação do conhecimento escolar, 
portanto implica uma análise interpretativa e crítica, tanto da cultura 
dominante, quanto da cultura popular (VEIGA, 1995, p. 27).

Recai mais uma vez à escola o compromisso de interpretar e 

compreender o que realmente a ela precisa ensinar e o que pode ser adaptado 

para a realidade do seu contexto. É fato que alguns tópicos que compõe o 

currículo não apresentam objetividade e clareza, acabando por confundir a visão 

da sociedade em relação aos conteúdos, metodologias, avaliações, enfim, na 

organização curricular da escola em geral, mas como educadores, devemos
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atentar para o que é estabelecido à instituição e seus agentes (professores e 

alunos) e utilizar o nosso “poder” como participantes da cultura única escolar, 

procurando estabelecer um respeito ao papel do educador responsável pelo 

educando e sua formação atuante nas consequentes representações que se 

fortalecem no período escolar.

Na busca desta formalização do ensino que as reformas educacionais 

proporcionam, as representações acabam por também se assemelharem. 

Principalmente na rede pública de ensino, conteúdos e métodos se tornam 

repetitivos e constantes e o que o currículo “dita” acaba por ser correto, não 

necessitando de justificativas para estar ali, é simplesmente aceitável. As 

representações se fortalecem sobre o que é a escola, o que são disciplinas e o 

que cada uma deve ensinar e quando ensinar e toda mudança e alteração que a 

rodeia, passa ser árdua por enfrentar a tradição que envolve a educação.

É através destas análises que devemos focar o que a escola tem 

proporcionado aos seus alunos. Notar a necessidade de se elaborar um currículo 

que coloque o aluno em evidência, dando a devida importância ao mesmo para 

que sejam cumpridos os objetivos e metas estabelecidas pelo mesmo. O currículo 

deve ser formulado com princípios voltados para uma formação contextuai, crítica 

e emancipatória, para que a educação dê seus primeiros passos contra o controle 

e a dominação social exercido por alguns. Neste ponto, vem ao encontro a citação 

de Veiga:

Orientar a organização curricular para fins emancipatórios implica, 
inicialmente, desvelar as visões simplificadas de sociedade, concebida 
como um todo homogéneo, e de ser humano, como alguém que tende a 
aceitar papéis necessários à sua adaptação ao contexto em que vive. 
Controle social, na visão crítica, é uma contribuição e uma ajuda para a 
contestação e a resistência e a ideologia veiculada por intermédio dos 
currículos escolares (1995, p.29).

Apesar dos possíveis problemas encontrados no processo de 

construção/formulação do currículo, considero que o mesmo é necessário para 

que sejam estabelecidos objetivos pela instituição escolar e seus agentes. É 

importante ressaltar que por mais que estejam em vigor políticas e reformas 

educacionais, a escola e seus organizadores têm como reverter e adaptar muito
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do que é estabelecido por órgãos internacionais a ser desenvolvido na escola. A 

autonomia em se formular um projeto político pedagógico de cada instituição é um 

exemplo das mudanças que podem ser colocadas diante dos manuais 

estabelecidos governamentalmente, contornando e inovando os atuais, e 

permitindo ao aluno a capacidade de se perceber no meio escolar com evidência e 

formulando seus próprios conceitos e representações sobre o que lhe é ensinado 

e a importância dos elementos escolares que contemplam a escola, como alguns 

aqui discutidos: as disciplinas e o currículo.

A partir dessa importância dedicada a esses dois elementos constituintes 

do sistema educacional, pretendo perceber a Educação Física como participante 

desse sistema, refletindo sobre suas possibilidades e limitações quando 

observada na sua função de disciplina participante do currículo, a qual, conforme 

já apresentado, sofre influências e alterações da cultura social e escolar.

1.3 EDUCAÇÁO FÍSICA ESCOLAR: SUA FUNÇÁO NO CURRÍCULO COMO 

DISCIPLINA

Dizer com propriedade o que é Educação Física e sua função como 

constituinte do currículo, ao meu ver torna-se uma tarefa árdua e confusa. Isso 

ocorre não por alguma insignificância académica e/ou curricular, mas talvez 

justamente pelo contrário, por apresentar diferentes possibilidades, diferentes 

abordagens, diferentes mediações com outras áreas que a torne tão inesgotável e 

distante de uma definição exata.

Atualmente ela se enquadra no currículo da escola básica no âmbito 

nacional como disciplina a ser lecionada obrigatoriamente, mas que não torna 

claro se esta obrigatoriedade se faz por “um reconhecimento público de sua 

importância educacional, ou, então, se ela efetivamente possui um lugar, seja num 

projeto conservador, seja num projeto progressista de educação para o Brasil” 

(BRACHT, 2001). Talvez essa dificuldade em justificá-la consista nas diferentes 

representações que a sociedade obteve desta área por suas alterações e 

modificações de objetivos no processo histórico. Como confirma Vago (1995 p. 20)
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referindo-se a Educação Física como uma disciplina que sempre teve o que 

ensinar e que a mesma “articulou-se aos diferentes contextos históricos que 

determinaram o que ela deveria ensinar, e como fazê-lo” [grifos do autor]. Tratar 

então brevemente dessa historicidade da Educação Física em sua prática 

pedagógica se torna necessário para a reflexão das consequências deste 

processo em algumas das representações sociais observadas atualmente.

A prática da Educação Física em sua natureza pedagógica emergiu dos 

séculos XVIII e XIX e sua influência partiu de instituições médicas e militares, uma 

em consequência da outra com o argumento de que “educar o corpo para a 

produção significa promover saúde e educação para a saúde (hábitos saudáveis, 

higiénicos)” (BRACHT, 1999, p. 73). Ao mesmo tempo em que se visava esta 

saúde do corpo, intensificava-se o sentimento patriótico e nacionalista do 

militarismo. Notamos então que a obediência e o controle social era vinculado 

diretamente ao controle do corpo, através dos movimentos exigidos principalmente 

via ginástica, movendo-se mais no plano do sensível do que do intelecto. Bracht 

explicita então:

Assim, o nascimento da EF se deu, por um lado, para cumprir a função 
de colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis, ou melhor, 
com uma educação estética (da sensibilidade) que permitisse uma 
adequada adaptação ao processo produtivo ou a uma perspectiva política 
nacionalista, e, por outro, foi também legitimado pelo conhecimento 
médico-científico do corpo que referendava as possibilidades, a 
necessidade e as vantagens de tal intervenção sobre o corpo (1999, 
p-73).

Essa repressão voltada ao corpo que dita a repetição de movimentos sem 

indagações na busca de resistência e produção é pouco observada atualmente na 

prática pedagógica. Essa concepção de domínio cedeu espaço para uma 

concepção biológica de corpo totalmente antagónica. A prática física (e sua 

vinculação a Educação Física) voltou-se ao prazer corporal, tendo as atividades 

como estimulantes psicológicos para o corpo que trabalha. Ou seja, o que 

anteriormente visava o aumento de resistência e controle do corpo ao trabalho 

passou a permitir a esse mesmo corpo a capacidade de descanso de horas 

exaustivas deste trabalho. Com essa nova visão, acompanha-se o treinamento
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esportivo e a ginástica como atividades provenientes de aptidão física e ocupando 

também a categoria de prática pelo lazer e prazer como citado anteriormente, 

colocado também por Bracht (1999) como atividades socialmente polissêmicas.

Porém o esporte acabou se fazendo mais forte do que a ginástica neste 

decorrer histórico e sendo incorporado consequentemente pela Educação Física 

escolar colocando-se como responsável na formação de atletas que 

representassem o país. E esse “passado” da Educação Física se faz ainda muito 

presente. O esporte atualmente é vinculado diretamente a Educação Física, 

tornando-se hegemónico nas práticas pedagógicas da área e que mesmo com o 

movimento renovador da década de 80 que buscava novas perspectivas para esta 

disciplina, o esporte é um dos temas muito questionados na área académica como 

limitador da prática da Educação Física:

Estabelece-se, entre Educação Física e Esporte, uma relação de 
dependência, na qual a primeira subordina-se ao segundo em sua forma 
mais acabada -  o esporte rendimento. Tal dependência só recentemente 
passou a ser questionada criticamente na busca de sua superação 
(VAGO, 1995).

Observamos então que essa subordinação tem sido uma das maiores 

influências nas representações sociais que coloca a disciplina de Educação Física 

escolar como responsável pelo ensino do esporte, seu histórico, suas regras e 

fundamentos, limitando a disciplina na sua participação da formação humana, 

submetendo-se ainda ao sufocante sistema capitalista da nossa geração. E 

segundo Bracht (2001), para maior retratar essa dependência ao esporte, a função 

deste e sua legitimidade em meio social e a sua importância política vai acabar se 

tornando um dos fatores de sustentação da importância da Educação Física.

Então nesse processo histórico verificamos alguns dos fatores que fizeram 

com que a Educação Física permanecesse participante do sistema educacional. 

Mesmo hoje enfrentando esta “crise” que a vincula à prática esportiva e que tentou 

ser superada a partir do movimento renovador de 1980, procurou estabelecer 

novos sentidos à área, seja na busca de um objeto de estudo específico, seja na 

busca de novas propostas pedagógicas na Educação Física progressista.
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O quadro das propostas pedagógicas apresenta-se hoje bastante mais 
diversificado. Embora a prática pedagógica ainda resista a mudanças, ou 
seja, a prática acontece ainda balizada pelo paradigma da aptidão física 
e esportiva, várias propostas pedagógicas foram gestadas nas últimas 
duas décadas e se colocam hoje como alternativas (BRACHT,
2001 ,p. 78).

As abordagens desenvolvimentistas, psicomotriz, crítico-superadora e 

crítico-emancipatória são participantes desta tentativa de mudança do caráter 

reducionista da Educação Física escolar. Porém, ainda surgem obstáculos para a 

prática renovada, que será discutida mais detalhadamente adiante.

Bem, então o que nos revela a história da Educação Física brevemente 

aqui comentada e o que Vago (1995) também escreve é que esta disciplina 

sempre esteve presente na escola mesmo com sua diferenciação de conteúdos e 

influências e sempre se esperou que ela ensinasse algo, por isso sua 

permanência curricular ainda hoje. Por mais falha que algumas destas práticas 

pedagógicas tenham sido, ela se faz, como já relatado, obrigatória nos currículos 

escolares.

Ensinou (ou ensina?) a disciplina, ensinou (ou ensina?) a suportar a 
ordem escolar e a ordem do trabalho, ensinou (ou ensina?) exercícios 
físicos para melhorar a saúde e forjar uma nova raça; hoje, ensina 
técnicas e táticas esportivas eivadas de valores que ressaltam os 
vitoriosos (ibid., p. 21 grifo meu).

De acordo com as alterações em seus “ensinamentos”, saber qual o lugar 

que esta disciplina está ocupando na escola e sua obrigatoriedade curricular 

passa a chamar a atenção. O que diz alguns documentos educacionais, como 

LDB e PCN’s, sobre sua importância e objetivos em se manter na escola? Quais 

influências a sociedade e as reformas educacionais atuam sobre esta disciplina?

1.3.1 LDB e PCN’s: o que dizem esses documentos sobre a Educação Física?

Como retratados nos subcapítulos anteriores, a instituição escolar reage a 

tensões/conflitos sociais e políticos na sua organização e conceitualização e, as
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disciplinas como integrantes desse sistema educativo também reage a essas 

formas estabelecidas, sofrendo ou determinando influências. Dentre as políticas 

públicas, temos como uma das principais a LDB como um dos instrumentos de 

reforma educacional do Ministério da Educação.

Hermida trata em um de seus trabalhos sobre a LDB, relatando que até 

sua aprovação alcançar a forma de lei, ocorreu um longo processo de sua 

elaboração influenciado fortemente pelo momento histórico em que se encontrava. 

A necessidade de configurá-la como lei garantiria na então futura Constituição 

Federal de 1988 a competência da União para legislar sobre educação nacional, 

adequando em seu processo de construção “às necessidades e aspirações da 

sociedade brasileira” (2000, p. 58).

A LDB promulgada em dezembro de 1995, sofreu influências do governo 

dirigido por Fernando Henrique Cardoso que favorecia na época as iniciativas 

privatistas e neoliberais, o que levou a uma configuração com fatores 

contraditórios na sua elaboração, como coloca a autora Brito:

Essa lei, marcada por um longo conflito de idéias e posicionamentos 
políticos, é por isso mesmo, profundamente contraditória. As marcas 
desta contradição podem ser vistas nas duas concepções mais 
abrangentes: a centralização e a flexibilização. As interpretações 
enfatizam ora uma, ora outra concepção, mas na verdade, a política 
educacional em vigor tem utilizado tanto a extrema centralização 
presente nas avaliações nacionais e na elaboração das diretrizes 
curriculares como também enfatiza, no plano teórico, a necessidade de 
participação e projeto flexível para cada unidade escolar (1997, p. 114).

Assim como a trajetória histórica atuou nos acontecimentos de 

configuração e reformulação da LDB, a Educação Física também apresentou 

mudanças. Antes vista como não obrigatória em 1988, em seguida, no Projeto 

azarão de Darcy Ribeiro como atividade obrigatória e enfim, como componente 

curricular obrigatório. Souza e Vago (1997) citados por Brito (1997), afirmam que 

na década de 80 houve questionamentos sobre a permanência da Educação 

Física como componente do currículo, uma vez que ela se encontrava submetida 

nas práticas médicas e militares. Questionamentos ainda pairam sobre esta 

disciplina, como colocado por Taborda de Oliveira (1998) sobre uma análise e a
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presença de ambiguidade da “nova lei”, a Educação Física não apresentava 

confirmação de sua presença nos currículos da escola básica, isso se deve por 

uma falta de justificativas que a mantenham e também de uma prática que a 

fortaleça em meio escolar.

Na LDB 9394/96, hoje já reformulada, a Educação Física passa a ser 

contemplada com o status de disciplina. Hermida ao reforçar essa obrigatoriedade 

expõe em seu texto a importância desta mudança, apresentando que “ao ser 

tratada como componente curricular, a Educação Física ganhou implicitamente o 

status de disciplina” (2000, p. 63). Por mais que ela seja qualificada como tal, eu 

atento para o termo utilizado pelo autor quando colocado “ganhou implicitamente”, 

pois pode significar apenas uma mudança conceituai que resulta neste ganho, e 

não uma conquista pela sua necessidade em ser lecionada, confirmando a crítica 

anteriormente citada por Taborda de Oliveira (1998), conferindo a prática 

pedagógica livre de significância ao meio escolar quando vista em relação a 

corporalidade e a formação humana.

Outros fatores colaboram para o questionamento da antiga Lei sobre as 

determinações feitas a Educação Física. A disciplina apresentava caráter 

facultativo nos cursos noturnos tanto para a instituição quanto aos alunos, ou seja, 

mesmo que a escola apresentasse a presença da Educação Física nos currículos, 

o aluno poderia optar em frequentar ou não as atividades oferecidas. Para Sousa 

e Vago (1997), essa atitude entende-se como discriminação:

(...) facultar o ensino da educação física nos cursos noturnos é uma 
forma de discriminação, já que o público das escolas noturnas poderá 
deixar de ter acesso a um componente curricular garantido para o público 
da educação básica. Uma discriminação que se registrará nos corpos dos 
trabalhadores, que são também alunos, se forem impedidos de usufruir 
das práticas corporais que a educação física lhes poderia possibilitar, 
(ibid, 128).

Concordo com o posicionamento dos autores para a situação dos alunos 

de cursos noturnos, e ainda, vejo como uma discriminação por parte da lei a área 

de Educação Física, como se seus ensinamentos não fossem significativos. 

Acredito que isso ocorre por consequência de encontrarmos na época, nesta
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mesma lei, a ausência de um conceito, objetivo ou conteúdos destinados a 

disciplina em questão. A Lei atentava apenas para três condicionantes: aliar-se à 

proposta pedagógica da escola; ajustada às faixas etárias e às condições da 

população escolar.

Ao meu ver, a falta de conceitos prontos e objetivos voltados a Educação 

Física na lei podem levar a um desfavoreci mento da disciplina de forma 

documental, mas também apresenta a possibilidade de uma prática pedagógica 

que possa se libertar de paradigmas de aptidão física, esportiva, preparação para 

o trabalho entre outros objetivos que já foram visados pela área, atentando para 

uma complexidade do ser humano que compreende os alunos. Então acabo por 

entender que a LDB 9.394/96 apresentava tanto limitações quanto possibilidades, 

podendo este último ser substituído por oportunidades, pois a falta de 

especificidade e “clareza” que esta lei apresentava, oportunizara a liberdade de 

atuação do professor e de escolhas feitas pela instituição escolar:

Embora a nova LDB tenha como uma de suas estratégias conformar as 
práticas escolares a determinadas idéias, a escola não é 
necessariamente, aquilo que a lei ihe impõe. Ela é muito mais o produto 
das práticas diárias de seus professores, alunos, funcionários e pais e 
das relações que estabelece com o todo social. É por isso que 
acreditamos que importa muito mais, para o nosso trabalho, aquilo que 
queremos e podemos construir nas nossas escolas (SOUSA e VAGO, 
1997, p. 137).

Esse nível de autonomia também é retratado por Hermida (2000) quando 

o autor relata sobre a contribuição maior desta lei que “inverteu os termos de 

correlação até então dominantes na organização escolar, flexibilizando na base do 

processo escolar” (ibid, p. 62) oportunizando um certo grau de autonomia na sua 

elaboração da proposta pedagógica, adequando-se a uma realidade mais 

próxima. Nesta oportunidade, a Educação Física pode exercer diferentes 

concepções e quem sabe vir a se libertar dos paradigmas que ainda imperam na 

sociedade e práticas escolares.

Estas são algumas vertentes discutidas com base na antiga lei 9.394/96. 

Torna-se evidente relatar que até o presente momento, ocorreram duas alterações 

nesta lei. A primeira foi a lei n° 10.328 em 12 de dezembro de 2001 que
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apresentou uma pequena alteração no texto, porém com valor significativo para a 

disciplina, ao acrescentar o termo “obrigatório” após a expressão “curricular”:

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às 
faixas e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos 
noturnos [grifo meu].

Em sua mais recente alteração, reformulada em 1o de dezembro de 2003 

e hoje, na atual lei n° 10.793 podemos encontrá-la a seguinte redação no art. 26:

§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno:

I - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II - maior de trinta anos de idade;
III - que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 
similar, estiver obrigado à prática da educação física;
IV - amparado pelo Decreto-Lei n° 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V - (VETADO)
VI - que tenha prole.

O que foi acrescentado/alterado nesta lei com certeza ainda não 

apresenta o bastante para a área de Educação Física em alguns requisitos 

educacionais, pois ainda apresenta exceções a alguns alunos para que seja 

exercida sua prática e também questionamentos em ter se tornado componente 

curricular obrigatório, diante da contextuaiização atual que a sociedade se 

encontra e também almeja. Porém acredito que um passo foi dado ao justificar 

algumas situações em que o aluno poderá optar pela sua aula prática, lembrando 

que o mesmo não deve ser desprovido das aulas chamadas teóricas ou que haja 

discussões e debates sobre o conteúdo proposto para ensino.

Para Castellani Filho (1997) citado por Hermida (2000), outro obstáculo 

que a Educação Física deve transpor é o “fantasma dos PCN’s” que paira entre os 

educadores e influenciam na prática pedagógica; na seleção de conteúdos; 

metodologias e avaliação, limitando o processo de ensino com sua receita “pronta” 

e prática para ser utilizada. Já foi problematizado neste trabalho a formulação e
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utilização destes documentos e a necessidade agora se faz em reconhecer as 

sugestões voltadas ao caderno de Educação Física.

Alguns autores voltaram suas atenções para a análise11 dos documentos 

tanto da LDB, como aos Parâmetros Curriculares Nacionais relatando algumas 

características confusas encontradas nas documentações. Nos PCN’s, pode-se 

encontrar sua definição, como aponta Soares (1997, p.75) como:

um referencial para fomentar a reflexão sobre os currículos estaduais e 
municipais (sendo sua função) orientar e garantir a coerência das 
políticas de melhoria da qualidade de ensino, socializando discussões, 
pesquisas e recomendações. (PARÂMETROS CURRICUARES 
NACIONAIS, p.6).

Soares (1997) a partir destas considerações documentações questiona 

sobre essa possibilidade de reflexão, pois segundo ela, os PCN’s “configuram-se 

de modo tão detalhado, tratando de objetivos, classificando conteúdos e, até 

mesmo, prescrevendo “como” dar aulas” (p.76), ou seja, formulando na íntegra 

uma proposta a ser seguida, o que não ocasiona a reflexão dos educadores.

Este documento também coloca a necessidade em se estabelecer 

parâmetros para a educação, pois em um país como o Brasil que apresenta uma 

grande diversidade cultural e sociedade múltipla, possam assim, através de um 

sistema educacional organizado, garantir seus princípios democráticos para a 

cidadania. Significa que por meio de conteúdos essenciais e propostas que os 

PCN’s apresentam para todo território nacional, proporcionando um 

desenvolvimento social generalizado com as “orientações mais atualizadas e 

condizentes com o avanço dos conhecimentos no mundo contemporâneo 

(...)”.(ibid., p.21). Mas será que isto ocorre?

O PCN de Educação Física nesta análise, demonstrou que suas 

orientações não apresentam esse caráter atualizado como o relato acima. Soares 

(1997) aponta para essas limitações no qual o documento apresenta-se a partir de

11 Refiro-me a Revista do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte publicada em 1997, intitulada 
“Educação Física Escolar Frente à LDB e aos PCNs: profissionais analisam renovações, modismos 
e interesses.



36

uma única abordagem e ainda retrata que esta linha de pensamento apresentada 

“foi tratada com superficialidade ao ser a ela agregado um conjunto de termos12 

sem contextualização e explicação” (ibid., p.77). Nesta utilização, os termos, são 

utilizados de maneira confusa, descaracterizando o debate teórico-metodológico 

da área, fazendo relações de sinónimos incorretamente, para nominar elementos 

de campos distintos na busca de agregar um caráter académico ao documento, 

(ibid., p.80).

A dificuldade ainda se faz maior quando ao ser retratado parte do histórico 

da área, não se faz menção de suas referências, demonstrando a desconexão 

com os debates e publicações da área, limitando-se em relatar esse processo até 

a década de 80 na crise da Educação Física.

Em relação à seleção de conteúdos para a Educação Física, o discurso 

volta-se para a “relevância social dos conteúdos”, mas evidenciando apenas a 

aprendizagem motora como a abordagem principal, demonstrando mais uma vez 

a falta de atualização sobre a prática pedagógica da área, e utilizam a seguinte 

menção: “conhecimentos que contribuam para a manutenção e promoção da 

saúde, individual e coletiva e para que compreendam as implicações físicas e 

fisiológicas do trabalho” (PCN-EF, p.14). Como a Educação Física atual pode 

desenvolver novas propostas e reflexões sobre o currículo se a compreensão 

demonstrada aqui fica atrelada ao paradigma de aptidão física nada recente em 

sua origem? Será que mantemos o olhar desta disciplina no caráter militar e 

higienista?

Outras indagações podem se voltar para o documento aqui tratado, mas 

esses pontos brevemente levantados já contribuem para a reflexão sobre as 

propostas oferecidas aos professores da nossa área. As representações que 

podem surgir a partir da leitura desses documentos não permitiria que a disciplina 

de Educação Física hoje pudesse se desvincular de suas raízes históricas (militar 

e médica).

12 Termos como: aprendizagem motora, conduta motora, movimento corporal, conduta corporal, 
padrões de movimento, educação física, educação corporal, motricidade, motricidade criativa, 
gestos, cultura corporal, habilidades motoras, cultura do movimento, competência corporal. 
(SOARES, 1997, p.80)
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A percepção geral que se tem da leitura e análise dos PCN -  
EDUCAÇÃO FÍSICA, é de que as atividades corporais elaboradas pelo
homem em sua longa e plural história, são compreendidas como um
conjunto de “habilidades motoras”, “condutas Motoras”, “movimentos”, 
sendo o papel da Educação Física ensinar “habilidades motoras” e 
“movimentos” (SOARES, 1997, p. 85).

Essa visão motora e reducionista dos PCN’s é contribuinte para muitas 

práticas nas escolas vinculadas a esses paradigmas e também ao reforço de 

representação dos sujeitos escolares sobre a função e a importância da disciplina 

nos currículos e escolas. Diante do que é e foi estabelecido para a Educação 

Física em seu trajeto histórico e a relevância com que a mesma foi aplicada nos 

documentos educacionais é que se fez existentes as representações dos sujeitos 

escolares. A falta de comprometimento na elaboração destes documentos 

demonstra o desmerecimento da educação atual acarretando em

comprometimentos nas diversas disciplinas e no sistema educacional.

Hermida (2000) cita em seu texto que a LDBEN e as Diretrizes

Curriculares (e eu incluo ainda os PCN’s) serão reconhecidos quando existir uma 

política educacional capaz de oferecer condições básicas para ser significativa à 

atuação pedagógica, “e isso nunca ocorrerá se a educação continuar sendo 

tratada como mais uma política económica” (ibid., p. 64).

1.3.2 Educação Física e um caminho pelo viés da corporalidade

Como observado, nas problemáticas do sistema educacional estão 

inseridas também as problemáticas da Educação Física. O que se nota nestas 

apresentações da compreensão da Educação Física é que, realmente as suas 

práticas pedagógicas permanecem vinculadas a um conceito de corpo restrito, 

voltado ao desempenho físico desvinculado de possibilidades em aceitar um corpo 

com maiores complexidades de sentimentos, vivências, necessidades pessoais e 

também sociais. Também por meio dos conteúdos que se enquadram na visão 

reducionista é que tal disciplina fortalece suas raízes nas representações na área 

motriz. Mas quais possibilidades em se ter uma Educação Física diferente da
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atual? O que demonstraria o fortalecimento desta disciplina e a justificaria como 

componente curricular?

Na sociedade existente hoje e embasada nas características capitalistas e 

neoliberais vigentes é que acredito que as necessidades do ser humano passam a 

ser outras. Encontramo-nos em um mundo com demasia em competições,

violências, misérias e que, a cada dia somos mais bombardeados por essas 

guerras e lutas constantes entre os indivíduos. Então ter uma disciplina, como tem 

sido a Educação Física, fortalecedora deste espírito competitivo ou preparador de 

indivíduos voltados ao trabalho, torna ao meu ver uma disciplina colaboradora 

deste caos de rotina atual e submete cada vez mais aos seus alunos a 

necessidade de abandono do ser humano que deveríamos “ser”.

Acredito então que a Educação Física poderia colaborar com uma 

mudança no sistema de ensino, abrangendo sua prática para a discussão de 

valores, de necessidades de um corpo de caráter humano, de relações sociais 

estabelecidas por seres humanos dotados de carências e benefícios mútuos, 

fazendo-se presente na corporalidade do indivíduo. Não significa que ela irá 

assumir um caráter de disciplina “salvadora”, mas com certeza apresentaria 

justificativas curriculares mais aceitáveis na colaboração de formação humana do 

indivíduo. A autora Bloise (2005) apresenta também sua confiança nesta

disciplina:

A Educação Física pode contribuir no processo de formação humana no 
sentido de pensar o mundo e seus constituintes de forma menos 
fragmentada, pensando o homem a partir da sua construção histórico- 
cultural considerando a pluralidade da condição humana como forma de 
humanização plena, tornando-se pensador da cultura, compreendendo a 
singularidade de cada indivíduo, pois só a partir disso teremos a visão de 
totalidade. O grande problema da Educação Física está na visão de ter o 
homem de forma fragmentada a partir de um viés da motricidade humana 
e é nesse direcionamento que a nossa própria atuação e produção 
académica ‘reduzem’ as possibilidades formativas da Educação Física (p. 
119).

Taborda de Oliveira (2003) apresenta também a discussão sobre a 

necessidade da formação humana ser trabalhada na escola. A corporalidade (já 

conceituada neste trabalho) seria segundo o autor, um eixo a ser pensado na
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prática pedagógica e que não se restringe apenas a Educação Física, não 

ocorrendo apenas nessa aula e sim nos diferentes “tempos e espaços” escolares, 

pois o aluno não deve ser visto de forma fragmentada, (ora cognitivo, ora motor), 

mas completo em todas suas atividades no meio escolar ou social. Estar atento 

para as infindáveis manifestações corporais de nossos alunos é permitir com que 

ele se expresse e reflita sobre seu corpo, exibindo e problematizando estas 

situações na busca da formação humana.

Nestes conceitos, podemos avaliar a importância em se fazer da 

corporalidade como meio presente na ação pedagógica, principalmente na 

questão da Educação Física que atualmente tem voltado sua atenção para a 

chamada cultura corporal de movimento13, que apresenta uma nova proposta 

pedagógica, mas ainda permitindo um foco reducionista, voltada apenas à 

motricidade humana. As representações que hoje envolvem a Educação Física 

com certeza se fortalecem por estes meios e também apresentam resistências e 

obstáculos para a ampliação deste escopo em que Taborda de Oliveira (2002) 

defende. Minhas poucas experiências e vivências no meio escolar fazem com que 

(infelizmente) eu esteja de acordo com as dificuldades enfrentadas na disciplina 

de Educação Física para se manter como necessária no currículo, uma vez que a 

mesma esteja permitindo visualizar o aluno, como se refere o autor, de maneira 

fragmentada, tendo-o como motor simplesmente em suas realizações de 

atividades durante a aula, e ainda por não fazer destas atividades como um meio 

em se desenvolver a plenitude das ações humanas, colocando-as como 

finalidades, que entendo por desnecessárias por esse ponto de vista.

Sim, acredito que a Educação Física tem uma boa contribuição a 
oferecer nesse processo de formação humana.Se a escola pretende uma 
formação aberta às múltiplas possibilidades de expressão humana e de 
relações entre seres humanos, isto é, se a escola pretende organizar o 
ato pedagógico a partir de uma concepção omnilateral do ser humano, 
então ela não poderá negar para si mesma, para a sociedade e para o

'3 Esse conceito de cultura corporal de movimento se encontra nos PCN's da Educação Física 
como proposta e se confunde muitas vezes com seu objetivo escolar entre aptidão física, contexto 
sócio-histórico dos conteúdos, confundindo-se na sua terminologia com cultura corporal e cultura 
de movimento. A autora Rodrigues (2003) coloca que este termo não é conceituado nos PCN’s e 
relata que talvez houvesse a intenção de aliar “cultura de movimento” utilizada por Elenor Kunz 
(1994) com a “cultura corporal” do Coletivo de Autores (1992).
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próprio ser humano, que essa omniiateralidade também se manifesta 
corporalmente (VAGO, 1995, p.22)

Em outros escritos, Taborda de Oliveira (1998-99) problematiza a situação 

que a Educação Física se encontra no meio escolar, em um momento 

empobrecido na questão do que ela oferece a seus alunos na sua prática, não 

dando conta da formação humana, sem proporcionar a emancipação e a 

criticidade, através das culturas históricas do conteúdo e a dimensão da 

sensibilidade, tão necessária na sociedade atual. Por mais que a Educação Física 

tenha desenvolvido representações sociais a par de uma disciplina esportivizada 

e/ou para o “dispêndio de energia” (ibid., p. 121), é necessário destacar que a 

escola e professores possuem autonomia para reverter esse trajeto na qual a 

mesma se encontra e com certeza, essa mudança se faz mais do que necessária. 

E ao encontro do que se refere o autor: “[...] a Educação Física deve passar por 

uma renovação absolutamente total se quiser ter fôlego para se manter nos 

currículos escolares” (ibid., p. 121).

Então, oportunizar que esses alunos o seu reconhecimento como pessoa, 

diante das diferentes situações e contextos que este mesmo se encontra 

envolvido, faz com que atentamos para as necessidades de uma renovação na 

Educação Física, criando um novo conceito de corpo para nós professores, que 

não se limite apenas ao físico e biológico, e sim, ao corpo que age, que sofre e 

que também pensa. A Educação Física só se fará realmente indispensável, 

quando buscar atentamente as atualizações das demandas sócio-culturais, 

discutir as diferentes problemáticas sociais, levando as mesmas à humanização, 

através de sua mais valiosa fonte: a corporalidade de todos envolvidos, neste 

projeto de formação humana:

Mas estou convencido, com tudo que ainda precisa ser feito nessa 
direção, que um projeto com esse alcance, que eleja a corporalidade 
como objeto de investigação e intervenção pedagógica, possa recolocar 
em novos termos a já malfadada crise da legitimidade da educação física 
contemporânea. Crise essa que não é só de académicos ou mesmo 
invenção de académicos, mas também de um contingente nada 
desprezível dos próprios professores escolares que não conseguem nem 
mesmo justificar a ‘necessidade’ de esportivização da educação física
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escolar (DAÓLIO, 1995; SOUZA JR., 1999; TABORDA DE OLIVEIRA,
2002 citado por TABORDA DE OLIVEIRA 2003, p. 172).

Também para Vago (1995) a Educação Física mesmo apresentando ainda 

raízes em seu passado, pode proporcionar vários ensinamentos no ambiente 

escolar quando visualizando a formação humana desde que ela se comprometa 

em:

Ensinar, a partir da história de movimentos dos sujeitos singulares que 
estão na aula de Educação Física, a história de movimentos dos seres 
humanos como sujeitos sociais, isto é, o património lúdico de movimentos 
da humanidade, construído e acumulado através dos tempos;
Ensinar a gostar e a curtir o seu corpo próprio, a curtir o corpo do outro, 
a se expressar corporalmente enfrentando as amarras da inibição; 
Ensinar a observar criticamente as condições que hoje o ser humano 
pode realizar com elas, e o quanto lhe tem sido cerceado, negado, para 
viver sua corporeidade14. Analisar que uma sociedade cerceadora da 
expressão viva da corporeidade lúdica dos seres humanos é uma 
sociedade triste, doente e fadada à infelicidade (VAGO, 1995, p. 23 grifo 
do autor).

A partir desta discussão em torno da Educação Física escolar, a questão 

volta-se agora ao questionamento do que toda essa história e prática da Educação 

Física acarretaram em termos representacionais aos agentes escolares (alunos) 

sobre esta disciplina, a capacidade destes mesmos alunos em justificá-la e 

reconhecê-la como importante no meio escolar e sua utilidade perante as demais 

disciplinas escolares. Conhecendo e enfrentando estas representações é que se 

visualizarão os limites e possibilidades de uma prática mais contextualizada às 

necessidades do aluno como indivíduo em formação.

14 Nesta utilização do termo, entendo corporeidade neste trabalho como sinónimo de 
corporalidade, tendo em vista que os autores que utilizaram o termo não especificaram suas 
diferenças enquanto definição.



2. ENTENDENDO OS ALUNOS

Até o presente momento, pudemos conferir alguns dos procedimentos e 

situações atuantes do sistema educacional que colaboraram ou colaboram com a 

formulação das representações sociais e sua concretude em relação as atuais 

aulas de Educação Física. A partir do que foi apresentado como possibilidades e 

limitações, a próxima etapa do trabalho vai ao encontro destas representações 

dos alunos, relatando através de questionários aplicados para três turmas de 

oitavas séries (8a A, B e C) de uma escola da rede pública de ensino, suas 

expressões, opiniões e conceitos sobre a disciplina de Educação Física na escola, 

tratando sobre sua importância, objetivos e práticas pedagógicas. Enfim, 

buscando apresentar as questões que norteiam grande parte das pesquisas e 

debates académicos.

A análise dos questionários foi realizada e é aqui apresentada em cinco 

blocos, os quais referem-se a cada uma das perguntas respondidas pelos 

educandos, possibilitando assim uma discussão mais específica sobre as 

problemáticas envolvidas.

2.1 PARA QUE SERVE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA?

Em seu processo histórico, a Educação Física apresentou diferentes 

objetivos ao lidar com indivíduos, preparando os mesmos para as necessidades 

que a sociedade apresentava em determinado período. Atualmente, ao levantar 

este questionamento aos alunos, pudemos constatar respostas diferenciadas 

sobre a servidão desta disciplina nos currículos escolares, mas 

predominantemente assumiram a posição de “ensinar o esporte”, com quase a 

totalidade das respostas concordando com esta vertente, atentando também para 

o critério de qualidade de vida e trabalho voltado restritamente ao físico, não 

necessitando da reflexão por se apresentar como um tempo de lazer, um tempo
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de sair de sala, um tempo de “descanso” cognitivo. Pode-se conferir em algumas 

das respostas destes alunos15:

“Para ter algo que movimente o corpo e não só o cérebro” (Guilherme, 14 
ANOS, 8a A).

“Na minha opinião é uma aula que eu me descontraio, me divirto" (Joana,
14 ANOS, 8a A)

“No meu ponto de vista é para proporcionar um bom condicionamento 
físico e também para fazer com que não enjoe das aulas em sala...” 
(Carla, 15 ANOS, 8a C).

Com o caráter de lazer, de descanso, de condicionamento e aptidão física 

é que a Educação Física escolar tem se garantido nos currículos. Muitas vezes 

com as chamadas “aulas livres” os alunos aproveitam de um momento de 

liberdade e descanso das aulas “intelectuais” como são vistas as demais. Com a 

presença do esporte na escola, muitas vezes os alunos dedicam o tempo da 

Educação Física a ele, apresentando um fortalecimento já inconsciente das 

representações da disciplina com o esporte.

Acredito que não apenas nos alunos esta representação do 

esporte/Educação Física se encontra tão edificada; também encontramos nos 

documentos aqui citados sobre a Educação Física a constante sobre a prática 

motora e que especifica também o esporte como conteúdo participante. Por 

alguns motivos que pretendo aqui esboçar, o esporte tem tomado grande parte 

das interpretações sociais como conteúdo responsável e inadmissível da disciplina 

em questão. E seu surgimento pode justificar em partes este fortalecimento.

Segundo o Coletivo de Autores (1992), difundiu-se após o final da 

Segunda Guerra Mundial outros métodos para a Educação Física escolar que não 

se baseavam mais nos ideais (apenas) higienistas e eugênicos. O esporte foi 

gradativamente se difundindo entre os países com a influência da cultura 

européia, e no Brasil apresentou grande aceitação entre os professores da 

disciplina de Educação Física empregado pelo método da Educação Desportiva

15 Os nomes dos alunos e alunas citados no presente trabalho são fictícios. Esta opção foi tomada 
para preservar a identidade dos sujeitos.
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Generalizada. Por consequência desta aceleração industrial pós-guerra e o 

crescimento dos meios de comunicação de massa, levou-se a idéia de importância 

deste conteúdo que possibilitaria a compreensão da criança em seu meio social e 

sua obediência a regras claras e precisas (GALLARDO, 1998, p. 19).

De acordo com Caparroz (1997, p. 131), nesse período histórico no qual o 

esporte se introduzia na área escolar, não ocasionava até então o interesse tão 

massificado, e as modalidades, hoje bem conhecidas pela sociedade (futebol, 

basquete, vôlei, etc.) ainda eram “modalidades nascentes”, conhecidas apenas 

por parte da elite.

Não há dúvidas sobre este crescimento da instituição esportiva por todo 

mundo e como focado aqui, na instituição escolar. O aumento de exibição das 

competições pelos meios de comunicação oportunizam cada vez mais aos alunos 

o conhecimento e o interesse por estas e outras modalidades a serem praticadas. 

E a Educação Física tem vestido a camisa destes ensinamentos, permitindo que o 

esporte traga para esta disciplina e instituição escolar “valores como o rendimento, 

competição, recordes, etc., conformando assim a ação pedagógica da área” 

(BRACHT 1989, citado por CAPARROZ, 1997, p. 132).

Muitos pedagogos da Educação Física/Esporte têm realçado a 
contribuição da atividade esportiva na socialização das crianças, 
contribuição essa que tem sido utilizada como justificativa para a inclusão 
da Educação Física nos currículos escolares. Neste sentido, as 
colocações indicam que a criança através do esporte aprende que entre 
ela e o mundo existem “os outros”, que para a convivência social 
precisamos obedecer determinadas regras, ter determinado 
comportamento [...]; aprendem as crianças, também, a conviver com 
vitórias e derrotas, aprendem a vencer através do esforço pessoal; 
desenvolvem através do esporte a independência e a confiança em si 
mesmos, o sentido de responsabilidade, etc. todas estas afirmações têm 
em comum o fato de serem afirmações que identificam um papel positivo- 
funcional para o esporte no processo educativo; privilegiam os aspectos 
positivo-funcionais camuflando, desta forma, os disfuncionais [grifo 
meu] (BRACHT, 1997, p.58-59).

Estes valores ao qual o autor se referiu, podem ser encontrados na 

resposta do aluno que diz que a Educação Física serve:
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“Para o aluno aprender algum esporte e quando for fazer seu esporte não 
passar vergonha” (Ricardo, 15 ANOS, 8a B).

O que se pode refletir diante dessa afirmação? Que o aluno deve aprender 

esta prática esportiva demonstrando seu rendimento máximo durante o jogo, não 

permitindo erros e ciente das regras estipuladas? Será que o caráter que o 

esporte deve apresentar na instituição escolar é este?

Já de imediato acredito que não! Se a escola é um local responsável pela 

tentativa de formação do indivíduo pertencente à sociedade e a Educação Física 

como se encontra integrada à escola, com certeza o esporte não deveria 

apresentar essas características nessa instituição, deixando para o “esporte de 

rendimento” estas exigências que o mesmo apresenta. O que se nota então é o 

enfraquecimento da disciplina nessa potência que o esporte vem se 

estabelecendo:

O que pode ser observado é a transplantação reflexa destes códigos do 
esporte para a Educação Física. Utilizando a linguagem sistémica, poder- 
se-ia dizer que a influência do meio ambiente (desporto) não fol/é 
selecionada (filtrada) por um código próprio da Educação Física, o 
que demonstra sua falta de autonomia na determinação do sentido 
das ações em seu interior (BRACHT, 1979 grifo do autor, citado por 
CAPARROZ, 1997, p.133).

Então o esporte passou a apresentar uma certa relação de sinónimo com 

a Educação Física, levando diferentes interpretações desta disciplina no meio 

escolar, mas ainda voltada à prática motora e esportiva.

Hoje se questiona até que ponto realmente o esporte está sendo bem 

direcionado quando aplicado no meio escolar. Podemos perceber isso ao nos 

depararmos com uma resposta citada no questionário de uma das alunas:

“A Educação Física serve para formar os alunos em atletas” (Joana, 14 
ANOS, 8a A).

Então encontramos indícios de que existem problemas relacionados com 

a função desta disciplina na escola, nos remetendo à análise da importância da 

adaptação aos conteúdos selecionados e de que sua metodologia englobe os
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motivos em se trabalhar a Educação Física na escola, permitindo desvincular o 

trinômio na qual a Educação Física se sustentava: esporte-educação-saúde. 

(BRACHT, 2001).

Uma crítica de Oliveira (1984) citado por Caparroz (1997) retrata esta 

questão de visualizar e permitir com que o aluno de Educação Física se comporte 

como uma atleta da instituição educacional:

Nas escolas, a busca de campeões conduz a especialização prematura, 
inibindo o desenvolvimento do potencial psicomotor das crianças. Destas, 
passa a ser cobrada uma perfeição técnica na execução dos gestos 
esportivos. Os alunos passam a ser encarados como futuros atletas e 
não simplesmente como pessoas. As influências tecnicistas fazem com 
que a atividade do jogo esteja sistematicamente voltada para o 
desempenho e para os resultados de alto nível. Nesse caso, os menos 
habilidosos, que seriam os maiores beneficiários do esporte, são 
marginalizados e preteridos em benefícios dos talentos. A educação 
física pode permitir essa discriminação? (p.139).

Não! Utilizar um conteúdo de maneira acrítica, que permite ao aluno se 

perceber coagido na situação de jogo, definitivamente não é (ou não deveria ser) o 

papel de uma disciplina, muito menos quando busca o objetivo de participação na 

formação humana. O esporte como conteúdo pedagógico deveria propiciar aos 

alunos a possibilidade de “entender o esporte e mudá-lo de acordo com seus 

interesses, suas necessidades e seu próprio modo de vida” (HILDEBRANDT,

2003, p.42).

Em diversas abordagens voltadas à Educação Física, o esporte se faz 

presente como conteúdo, a exemplo disso está a cultura corporal. O esporte 

compõe um dos conteúdos propostos pelo Coletivo de Autores, porém são citadas 

algumas divergências na questão de aplicação deste esporte, fazendo a 

colocação de que o mesmo “deve ser abordado pedagogicamente no sentido de 

esporte ‘da’ escola e não como esporte ‘na’ escola”. Tal distinção feita ao esporte 

escolar é necessária, pois o mesmo deve contribuir para que as aulas de 

Educação Física atinjam seus objetivos relacionados aos valores de formação 

humana e não apenas como um código utilizado por uma sociedade capitalista 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992).
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Percebemos que através desta representação citada com ênfase pelos 

alunos participantes, esta disciplina vem desempenhando uma função que se 

ancora no paradigma esportivo e que esta abordagem reducionista inviabiliza o 

desenvolvimento da consciência crítica e formadora, sendo este um pressuposto 

básico para o processo de emancipação pessoal e social do aluno. (MELLO, 2003, 

P- 1)-
A solução seria então extinguir o esporte como constituinte da Educação 

Física? Também acredito que esta não seria a solução que favoreceria uma 

mudança nas representações sociais em torno desta disciplina. Refletir sobre 

novas possibilidades de metodologia e visar um objetivo diferenciado do 

rendimento e competição poderiam colaborar. Na prática esportiva, diversas 

manifestações corporais podem ser problematizadas com os alunos decorrentes 

do esporte, tais como a violência, a desigualdade, o toque, género, etc., 

resultando em um trabalho direcionado para a corporalidade e formação humana. 

Hildebrandt (2003) apresenta o esporte como um sistema complexo e que não 

pode ser reproduzido na sua íntegra pedagogicamente, afirmando que

[...] se queremos o desenvolvimento plurilateral de nossas crianças, 
então a aula de Educação Física tem a tarefa de agir contra a redução da 
complexidade do sistema do esporte (ibid.,p.76)

2.2 EDUCAÇÁO FÍSICA: É IMPORTANTE?

Como conferimos na questão anterior, grande parte dos alunos atribuíram 

a importância da Educação Física também por ela ensinar o esporte e suas 

regras, mas também evidenciaram a necessidade de outras práticas físicas. A 

ênfase recai sobre a importância da Educação Física escolar no critério qualidade 

de vida. Os alunos justificaram a importância desta disciplina por ela permitir o 

conhecimento de atividades físicas que podem proporcionar uma vida mais 

saudável, regrada e distante do sedentarismo (termo utilizado por eles).

O que chama a atenção nas análises das respostas são as atividades 

mais citadas que, segundo eles, proporcionam essa qualidade de vida. São os
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alongamentos, relaxamentos e mais uma vez os esportes que aparecem como 

prática prazerosa através de uma escolha feita pelo indivíduo. Segundo Lovisolo 

(2000), uma das “tribos” hoje existentes no campo da Educação Física e de 

grande influência social é a “tribo da conservação” que procura manter ativa esta 

idéia passada da atividade física para a conservação da saúde, muitas vezes 

imposta pelos meios de comunicação que estipula que um corpo saudável é 

aquele que pratica uma atividade regularmente.

Nas diferenciações de metodologias e objetivos entre a Educação Física 

escolar e a Educação Física em outras instituições nota-se que o favorecimento e 

a busca pela qualidade de vida é mais visado pela prática em clubes, academias, 

etc., e o público que se volta para a mesma é mais elitizado, desfrutando de 

recursos privados para a manutenção da saúde. Na escola, a tentativa de 

promover alguns conhecimentos para a qualidade de vida é bem mais restrito, 

mas se faz necessário, principalmente pela grande demanda de informações que 

os meios de comunicação emergem sobre este tema, apresentando-se como 

grandes fortalecedores destas representações sociais, através de campanhas e 

constantes alertas para a saúde, reaproximando cada vez mais a interpretação 

que as práticas corporais são para a manutenção da saúde, incluindo nesta 

situação, o esporte. Tudo isso pela necessidade em se fazer vender seus 

produtos, como aqui a atividade física:

Na linha de frente dos posicionamentos em torno da televisão como 
componente da “cultura de massa” ou da “ indústria cultural” , situam-se os 
que lhe atribuem uma função conservadora e alienante, tendo em vista 
que contribui para a dominação das massas, dirigindo e cerceando a 
consciência das pessoas, e para a reprodução da cultura como 
mercadoria no processo capitalista (BETTI, 1998, p.37).

Poder utilizar destes argumentos nas aulas de Educação Física seria 

aproximar o aluno da realidade do mercado que impõe formas e atitudes que são 

socialmente adquiridas sem reflexão. Uma das características da Educação 

Física, que demonstra sua importância no meio escolar, é a conscientização do 

aluno no que se refere a sua saúde e a capacidade de exercer atividades que 

colaborem para a conservação da mesma. Porém não se deve permitir que esta
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disciplina se limite a tão pouco no que pode proporcionar ao seu aluno e no seu 

processo de formação, desenvolvendo o espírito crítico nessas e outras situações 

que ele necessite, não reduzindo o homem a sua condição natural, apenas 

biológica, negando a Educação Física como uma prática social e essa como uma 

determinação ideológica (TABORDA DE OLIVEIRA, 1998-1999).

Outras justificativas apresentadas pelos alunos nos permitem realizar mais 

algumas análises. Estas duas respostas abaixo são emblemáticas:

“[...] por ser uma ‘matéria’ como todas as outras” (Álvaro, 15 ANOS, 8a
C).

“Claro, também reprova!”.(Ricardo, 15 ANOS, 8a B).

Conforme retratado por Hermida (2000), a Educação Física por ter sido 

classificada como componente curricular trouxe a ela o “status” de disciplina, 

deixando de ser atividade apenas. Mas apenas o caráter conceituai despertou 

essa ameaça de reprovação aos alunos? Será que em suas aulas, não ficou mais 

nada evidente que provasse sua importância?

Infelizmente algumas respostas se voltaram a esse tipo de relevância 

sobre a disciplina em questão, mas o que deve ser mais focado diante esta 

pergunta é o porquê de encontrarmos respostas nas quais os alunos julgam esta 

disciplina, mais ou menos ou nada essencial, reduzindo essa importância ao 

simples fato da Educação Física poder levar a reprovação ou por ela permitir que 

se saia de sala por um determinado tempo. Isso se confere nas palavras de 

Taborda de Oliveira (2003) “A aula de educação física na escola tem se 

configurado como um tempo de ‘passar tempo’” (ibid., p.160). e também na fala de 

alguns dos alunos:

“Não, no que eu vou usar isso no futuro?" (Ana, 14 ANOS, 8a A).

“Não muito, faz parte, é importante, mas não considero muita coisa”
(Jonas, 15 ANOS, 8a B)

“Não, porque a Educação Física não influi em praticamente nada na
aprendizagem do aluno dentro da escola [...]” (Carla, 15 ANOS, 8a C).
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Como aceitar essa questão de alguns alunos, tendo em vista que esta 

disciplina, segundo Taborda de Oliveira (1998-1999) é uma das mais capazes de 

mediar com outras áreas podendo contemplar o aluno em sua integridade:

No meu entendimento porém, a Educação Física aparece como única 
atividade dos currículos escolares hodiernos que permite uma 
abordagem biológica, antropológica, sociológica, psicológica, filosófica e 
política das práticas corporais como manifestação humana, justamente 
pela sua constituição multidisciplinar (ibid.,p. 123).

Para nós educadores, com certeza a Educação Física se mostra ampla e 

cheia de possibilidades em se tratar do ser humano, suas relações, seu corpo, 

suas possibilidades de desenvolvimento individual e social, mas devemos atentar 

como isso está se concretizando e se tornando significativo aos alunos, para que 

eles possam estar a par dessa importância da disciplina. Devemos estabelecer 

uma Educação Física que ofereça aos alunos a conscientização, compreendendo 

o conhecimento, ou seja, um fazer crítico-reflexivo (SOUZA JÚNIOR, 1998).

Outra resposta daqueles sujeitos escolares justifica a disciplina da 

seguinte forma:

“Mais ou menos [importante], porque a gente aprende várias coisas e 
também porque a gente às vezes só joga vôlei e futebol e os professores 
não fazem nada”. (Verónica, 15 ANOS, 8a C).

Através desta colocação, questiono a postura demonstrada por 

professores da área, não apenas pela seleção de conteúdos, mas também em

relação a sua intervenção em aula. Segundo Taborda de Oliveira “é frequente nos

depararmos com ‘aulas’ em que o professor observa ou participa de ‘peladas’, 

enquanto um conjunto de alunos, em muitos casos, majoritário, apenas observa à 

margem o que se passa. Essas atividades se desenvolvem sem qualquer 

preocupação com organização, conteúdos, ensino, aprendizagem etc.” (2003, 

p.160). A citação vai ao encontro do descuido apresentado pelos professores nas 

aulas de Educação Física hoje, principalmente na rede pública de ensino por 

justificativas salariais; materiais e espaciais. Retornarei sobre a questão do 

profissional mais adiante.
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2.3 EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINA O QUÊ?

Diante das discussões já anteriormente mencionadas sobre a seleção de 

conteúdos feita para as aulas de Educação Física, objetivamos saber o que os 

alunos acreditam ser o conhecimento pertencente a esta disciplina e o que ela 

deveria ensinar. Nesta análise, pudemos notar um predomínio grande dos 

adolescentes ao responderem que o que a Educação Física ensina são:

“Os esportes e seus históricos e regras” (Joana, 14 ANOS, 8a A).

De acordo com a maioria que havia citado o esporte na primeira questão, 

mencionando também que cabe à Educação Física ensinar como praticar 

atividades físicas com os cuidados necessários, que segundo os alunos são os 

aquecimentos; alongamento, etc.

Nesta pergunta não houve a constatação que os alunos acreditam que a 

Educação Física desenvolva atividades e questões voltadas para valores tais 

como ética, trabalho em grupo, não sendo em nenhum momento apontada em 

favorecimento das relações entre os alunos e o conhecimento do corpo e suas 

necessidades.

A grande maioria das respostas retrata que a Educação Física deveria

ensinar:

“Tudo, desde técnicas dos esportes, prática dos esportes até o cuidado
com a saúde” (Flávia,14 ANOS, 8a B).

“A gente praticar esportes” (Augusto, 14 ANOS, 8a A).

“Ensinar a jogar bola porque tem gente que não sabe jogar bola” (Carlos,
14 ANOS, 8a A).

Enfim, os alunos expressam desde o mais amplo “poder” da disciplina 

retratada na primeira resposta, tornando-a responsável pelo simples fato de 

ensinar a jogar bola, deixando nossa mediação de educadores um pouco confusa 

e ao meu ver, pouco sólida e significante de acordo com os relatos. Por 

consequência da participação e a grande influência do esporte nesta disciplina,
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existe um tradicionalismo em manter os mesmos conteúdos para a 

experimentação dos aiunos, focando sempre o futsal, voleibol, basquetebol e 

handebol. Tais esportes são questionados com frequência por serem sempre 

encontrados no âmbito escolar não ocorrendo grandes variações por parte dos 

professores e/ou instituições.

Acredito que se possa desenvolver muitos valores formativos na criança 

através destes conteúdos, porém um questionamento predomina: por que a 

insistência com a falta de inovação do profissional da área hoje,,com eoateúdos 

tão repetitivos, já que através das manifestações corporais dos alunos novas 

perspectivas podem ser lançadas? Tal inovação é necessária principalmente pelas 

críticas constantes feitas ao associarem a função do professor de Educação Física 

em “largar” bola para os alunos em aula, ou confundir sua prática da instituição 

escolar com outras instituições:

[...] não se pode mais confundir o profissional de Educação Física escolar 
com o técnico desportivo, com o recreacionista ou com o organizador de 
festas, gincanas, colónias de férias; assim como não se pode continuar 
confundindo Educação Física com aprendizagem motora, biomecânica, 
esporte, recreação etc (USP, 1996, citado por TABORDA DE OLIVEIRA, 
1998-1999).

Permitir que a profissão de educador e os objetivos da Educação Física 

escolar continuem “se perdendo” é abrir mão da possibilidade em fazer desta 

disciplina uma determinante no papel formativo do aluno. Proporcionar novas 

reflexões a partir deste conteúdo que façam o aluno se perceber como constituinte 

desta realidade atual, leva o educador a exercer o caráter crítico da sua profissão.

Esta pura e simples assimilação dos conteúdos esportivos e atividades 

práticas apresenta motivos. Grande parte das representações sociais focaliza a 

visão reducionista esportiva, por consequência da maioria da sociedade ter 

desenvolvido o estudo destes conteúdos na disciplina de Educação Física em seu 

período escolar, agindo como um fator que favorece a permanência deste 

tradicionalismo na área.

Uma das soluções seria, segundo Taborda de Oliveira (2003), utilizar o 

esporte apenas como um meio para contemplar outros objetivos da formação
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humana. Atingir tal formação “implica imprimir uma nova organização sobre a 

educação física escoiar que não negue sua dimensão “conteudista” e motriz, mas 

que as supere, e que estruture sobre novas bases o objeto da sua intervenção.” 

(ibid., p. 172).

Ao meu ver, o professor de Educação Física necessita também “atualizar” 

este conceito de corpo utilizado para a seleção de conteúdos e as práticas 

pedagógicas, que ainda se apega ao corpo físico, ao corpo que apenas se 

movimenta, e não ao corpo que detém o ser humano em sua plenitude. Este 

educador deve pensar o mundo, suas relações e organizações em uma nova 

perspectiva, abandonando a fragmentada, superando a “visão do homem-motor” 

pensando o “homem a partir da sua construção histórico-cultural” (1998, p. 128), 

pois a partir desta contextuaiização do ser (do aluno) as necessidades e desejos 

do mesmo poderão ser contemplados, a fim de refletir por meio destes conteúdos 

que se encontram tão pobres na área escolar.

[...] espero ter deixado claro nossa crença na importância da Educação 
Física na formação, desde que se preocupe com o mesmo sujeito como 
uma construção histórica, social e cultural. Nesse sentido, a motricidade 
assume um papel complementar na formação humana e não seu fim 
último (ibid., 1998-1999, p.127).

2.4 FATORES QUE DESAGRADAM OS ALUNOS

Partindo da premissa de que a Educação Física é uma das disciplinas 

mais apreciadas pelos alunos, seja por seus conteúdos ou por permitir a saída de 

sala, ao serem questionados se alguma coisa poderia ser diferente nesta 

disciplina desenvolvida na escola, a resposta foi quase unânime: a aula teórica. 

Alguns apontam com convicção que a disciplina de Educação Física não deveria 

apresentar conceitos teóricos e desenvolver apenas a parte prática, tendo o 

entendimento de um “fazer destituído de um saber”. (SOUZA JUNIOR, 1998, 

p.86).
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De forma afirmativa, alguns alunos expõem sua opinião a respeito desta 

“tentativa” do professor em dar aulas teóricas. Eis algumas respostas 

consideráveis com relação ao descontentamento dos alunos:

“[não me agrada] As aulas teóricas em que o professor insiste em nos 
prender na sala... o que deveria mudar é ensinar com aulas práticas!” 
(Roberta, 14 ANOS, 8a B).

“Trabalhos escritos... educação física não é para escrever e sim para 
praticar esportes” (Carlos, 14 ANOS, 8a A).

“Quando é teórica, e eu acho que só nos dias de chuva a gente tem que 
ficar dentro da sala, porque às vezes o professor fala que vai dar teoria 
no dia e no outro ele vai soltar, só que no dia que ele vai soltar chove, aí 
é mais um dia dentro da sala” (Patrícia, 14 ANOS, 8a A).

Acredito que esse vínculo criado da “prática pura” em Educação Física é 

uma consequência histórica, pelo tratamento do corpo biológico em sua porção 

apenas física, por influência da prática esportiva e também pela preservação da 

saúde através do corpo em movimento pela atividade física regular.

Questões como essas levam o aluno a criar um conceito que apenas o 

físico deve atuar na aula, seja como um lazer, descontração ou pela prática 

repetitiva ou chamada de reprodução (SOUZA JÚNIOR, 1998). Essa ligação pela 

prática também é citada por Taborda de Oliveira: “O senso comum nos traz 

claramente essa visão quando aponta a Educação Física como muito importante 

para o dispêndio de energia (1998-1999, p. 121)”.

Essa falta de importância atribuída pelos alunos às aulas teóricas de 

Educação Física se retrata também na ansiedade dos alunos em sair de sala por 

motivos que são problemáticos no sistema educacional, em que se mantém o 

aluno preso a um espaço determinado por “longas” aulas. Por ser a única 

disciplina que apresenta a utilização dos espaços externos da escola16, torna-se 

complicado os alunos concordarem em se manter em sala. Julgo compreensível 

essa necessidade do aluno libertar seu corpo dessa repressão diária a qual são

16 Digo a Educação Física ser a única a utilizar destes espaços externos, não por determinações 
maiores de coordenação ou direção, mas na maioria das vezes por opção dos professores em se 
manter em sala, podendo “dominar” melhor a turma.
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submetidos. Mas com um trabalho mais direcionado, com o diálogo e a 

capacidade de se refletir, estas aulas consideradas maçantes pelos alunos 

poderiam ser revertidas, com “teorias” que não fossem mais voltadas às técnicas e 

históricos esportivo e, sim através de conteúdos que eles considerem 

interessantes para conhecimento e debates em aula.

2.5 OS CONTEÚDOS DE RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física teve seu ensino articulado nos diferentes contextos 

históricos determinando sua prática pedagógica no que ensinar e como ensinar 

(VAGO, 1995). Com o surgimento de Lei de Diretrizes e Bases e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais que também se baseiam neste contexto histórico, 

propostas e abordagens também são exemplificadas para aplicabilidade na 

instituição escolar.

Entre os alunos os conteúdos aplicados a eles desde sua entrada na 

escola não se diferenciaram muito. E isso se torna questionável por se tratarem de 

alunos de oitava série, que apresentam um tempo de, no mínimo, oito anos 

integrando as instituições escolares.

Futebol, vôlei, handebol, basquete, aquecimento e alongamento. Foram 

estas as respostas referentes aos conteúdos que a grande maioria dos alunos 

tiveram contato nos seus anos escolares e que optaram por um destes como seus 

preferidos. Alguns justificaram a preferência por sua habilidade, outros preferiram 

não especificar nenhum destes conteúdos e ainda aqueles que optaram, mas 

deixaram claro que não sabem jogar.

Ao meu ver a situação é preocupante para a Educação Física em dois 

aspectos: o primeiro da evidência motora e esportiva que a Educação Física ainda 

apresenta, e a segunda é que, mesmo não concordando com o trabalho motriz 

acredito que se este é o objetivo a ser alcançado pelo professor, no mínimo ele 

deve almejar isso. Mas não é bem o que parece, pois mesmo com a repetência
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dos conteúdos ano após ano, parte dos alunos relatam não saber jogar e muitas 

vezes não participam da aula por este motivo.

Vôiei e futebol. Gostei muito dos dois, mas aqui não ensinam, joga quem 
quer. E também não chamam aqueles ‘excluídos’ e os bons ficam para 
jogar e tomam conta dizendo que os outros não sabem. Isso é errado, 
todos têm direito (Débora, 15 anos, 8a C)

O relato se torna preocupante se analisarmos que nem o objetivo motor 

está sendo alcançado e por consequência deste fato, a Educação Física vai 

colaborando com a desigualdade gerada pelas habilidades e valores dominante 

sociais, muito bem descrito por Bracht em relação as vertentes esportivas:

No esporte, desenvolve-se idéias ou valores que levam ao conformismo, 
como é o respeito incondicional a regras, porque o comportamento não 
conformado no esporte não leva a modificações do esporte, mas sim, à 
exclusão dele. No esporte coloca-se em destaque a idéia de que todos 
têm a oportunidade de vencer [...], através do esforço pessoal e individual 
[...], bastando para isso que se esforcem e que tenham talento (como 
Pelé, Zico, Bernard e outros), o que, em última análise, justifica e explica 
as diferenças sociais, negando toda e qualquer determinação social. Esta 
crença de que no esporte desaparecem as desigualdades colabora 
também para um certo abrandamento das contradições ou conflitos 
sociais (1997, p.62-63).

Essa crítica ao esporte parte também dos alunos que notam a constante 

repetição que ocorre nas aulas de Educação Física levando a muitos o 

desinteresse pela disciplina, afinal ela acaba se resumindo em esportes:

“Aprendi a sacar por cima, bloquear e cortar” (Vagner, 14 ANOS, 8a A).

“Eu gostei de vôlei, porque só aprendi isso o ano inteiro” (Maria, 14 
ANOS, 8a A).

“Acho que desde a 5a série nós aprendemos coisas muito parecidas, 
como vôlei, handebol, basquete, acho que devíamos aprender coisas 
diferentes [...]” (Roberta, 14 ANOS, 8a B).

A questão sobre a repetição de conteúdos é constantemente 

problematizada, e isso se deve ao fato de que os esportes que sempre são 

trabalhados na escola são para poucos. A habilidade e o rendimento acabam 

ocupando o papel educativo e crítico que o esporte apresenta como possibilidade.
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Para aqueles que não apresentam esse desenvolvimento das habilidades, a aula 

de Educação Física se resume em um tempo de descanso, tempo insignificante 

na questão educativa e formativa do aluno.

Essa crítica aqui levantada não tem como objetivo culpar ao professor, a 

escola e/ou a universidade, mas levar a uma reflexão do que está sendo 

defendido na área por meio de “documentos oficiais” ou no âmbito académico. O 

esporte tem sido polémico na disciplina de Educação Física porque a mesma se 

confunde com ele, ou seja, são vistos como sinónimos pela sociedade e também 

exposto desta forma pela mídia, que veicula informações do interesse da classe 

vigente.

Este conteúdo tão polémico é integrante da proposta da Cultura Corporal 

de Movimento nos PCN’s com a intenção de que o mesmo seja contextualizado e 

desenvolvido de maneira sócio-histórico-crítica, sendo esta a dificuldade atual 

professores de Educação Física. Ao meu ver, o simples fato de conter nos 

documentos educacionais os conteúdos da Educação Física é que colabora para 

o professor restringir sua prática pedagógica, limitando-se na maioria das vezes 

ao que está descrito e também acatando a preferência de alguns alunos pelo 

esporte.

A diversidade é um dos fatores que precisa ser refletido na instituição 

escolar, nas disciplinas escolares, no currículo e principalmente pelos professores 

da rede de ensino, permitindo com que novas perspectivas ocorram na sua área e 

isso não se remete apenas a Educação Física. Através de uma nova proposta que 

não mais visualize a preparação física do aluno pelas influências médico e militar, 

mas que contextualize a questão da classe vigente, da globalização, das 

necessidades de ser humano e suas relações, contemplando um novo 

direcionamento para a área. Tal movimento, acredito, colaboraria muito na 

atuação dos professores, pois é necessária uma nova proposta que não defina 

quais conteúdos e como trabalhar, dando atenção às discussões e reflexões 

debatidas de acordo com as manifestações corporais e o contexto dos indivíduos 

em questão. E isso que a área a disciplina e os professores necessitam, ampliar a
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responsabilidade da Educação Física na formação humana, proporcionando novas 

discussões, debates e reflexões voltadas para a corporalidade do aluno.

Considerando que a Educação Física tem como pressuposto básico o 
desenvolvimento do homem omnilateral a partir da intervenção sobre as 
práticas corporais dos sujeitos, é função precípua da escola, nessa 
perspectiva, a abordagem das manifestações corporais de homens e 
mulheres em sua totalidade, e não apenas na sua dimensão cinética, 
motora ou biomecânica. A intencionalidade e a significação do 
movimento humano no plano da cultura o diferenciam fundamentalmente 
do movimento dos demais seres (TABORDA DE OLIVEIRA, 1998-99, p. 
123).

Voltarmo-nos para um reconhecimento que a sociedade atual apresenta 

outras necessidades e almeja outros objetivos é se fazer participante no processo 

de reflexão, de crítica e de emancipação, podendo direcionar os educandos para 

este mesmo reconhecimento e fazê-los capazes de escolhas e novos objetivos a 

serem visados. Não existe mais justificativa em nos mantermos estacionados 

como professores de Educação Física, mantendo as mesmas linhas e conteúdos 

de décadas atrás. Esta atualização e reflexão se fazem mais que necessárias para 

que alcancemos a corporalidade do indivíduo, fazemo-nos participantes deste 

projeto de formação humana,

E assim, ao concluir essa etapa de análise dos questionários, espero que 

muitos não se encontrem satisfeitos com a atual condição da Educação Física 

escolar no ponto de vista dos alunos. Atentar para os comentários e os conceitos 

citados por eles pode nos levar a reflexão sobre a necessidade de mudança, 

sobre a importância em proporcionar novas possibilidades na disciplina e nas 

representações tão evidentes na sociedade. “É importante que, juntos, 

transformemos tal possibilidade em realidade e possamos, assim, escrever um 

novo capítulo da História” (SOUZA JÚNIOR, 2001, p. 90).



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste primeiro momento de pesquisa, as constatações alcançadas, as 

leituras realizadas e as respostas obtidas não me deixaram totalmente satisfeita, 

principalmente pela ótica de desmerecimento que a Educação Física apresentou 

durante o trabalho e no seu fechamento. Acredito que tenha ficado clara a 

necessidade de ser repensada a Educação Física, como disciplina escolar, como 

integrante do currículo, como parte da cultura escolar e como participante da 

formação humana. Aliás, nesse foco da formação humana, acredito ainda que 

muito do sistema educacional precisa ser repensado e se desligar um pouco mais 

do que o sistema capitalista tem apresentado como necessidade de formação. 

Espero que a busca se volte para encontrar uma resposta para o que a sociedade 

vem apresentando como ineficiência, com a atenção voltada em garantir que a 

escola é importante e com justificativas sustentáveis ser respondida a pergunta de 

Taborda de Oliveira (2003, p. 165): “se a escola formalizou-se de tal forma que 

pouco e mal transmite conhecimentos, se ela não consegue dar conta de atitudes 

que demonstram um claro processo de deformação humana, para que ela serve?”. 

Será que até o presente momento e o que foi apontado neste trabalho temos 

como apresentar uma resposta positiva em prol a escola?

Porém, minha posição permanece em favorecimento da escola, mesmo 

ela apresentando dificuldades e limitações, pode sim vir a contribuir na esperada 

formação humana dos indivíduos. E isso pode decorrer de novas práticas 

pedagógicas que nós professores e académicos realizaremos quando 

participantes desta cultura escolar, podendo dar novos significados a esta 

instituição, as disciplinas escolares, aos currículos e aos documentos 

governamentais ligados as reformas educacionais, dando novo sentido a esta 

educação através da autonomia pedagógica:

Contrariamente as idéias recebidas, o estudo histórico das disciplinas 
escolares mostra que, diante das disposições gerais atribuídas pela 
sociedade à escola, os professores dispõem de uma ampla liberdade de 
manobra: a escola não é o lugar da rotina e da coação e o professor não 
é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora. Mesmo se a 
corporação à qual pertence exerce uma pressão [...], ele sempre tem a
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possibilidade de questionar a natureza de seu ensino, sendo a liberdade 
evidentemente muito maior nas margens do sistema [...]. De fato, a única 
restrição exercida sobre o professor é o grupo de alunos que tem diante 
de si, isto é, os saberes que funcionam e os que “não funcionam” diante 
deste público (JULIA, 2001, p.33 citado por TABORDA DE OLIVEIRA, 
2003, p. 173).

E esta é uma das saídas que a escola apresenta na mudança de seu 

rumo, e como colocado pelo autor, a questão a ser refletida também se volta aos 

saberes necessários dirigidos aos alunos. Nas questões respondidas pelos 

alunos, constamos a repetição dos conteúdos e a predominância do quesito motor 

e aptidão física. Mesmo com a grande importância voltada ao esporte dada pelos 

educandos, notou-se também que entre os vários esportes existentes hoje, os 

conhecidos “quatro bois” (vôlei, futebol, basquete e handebol) são os únicos 

citados como aplicados pelos professores, o que também leva uma limitação nas 

práticas esportivas apresentadas pelos alunos.

As representações destes sujeitos escolares apresentaram então uma 

barreira quando nos detemos na formação humana. As opiniões se dividiram 

sobre a disciplina de Educação Física, mas o que foi relatado não conseguiu ainda 

ultrapassar a etapa motora apenas, e a formação humana visualizada neste 

trabalho não se tornou presente como objetivo e alvo desta disciplina.

Vários fatores colaboram para que haja o mantimento destas idéias, como 

o fator histórico, a mídia, a limitação no ensino em geral, mas ainda é algo que 

pode e deve ser revertido. A questão não é apenas quais conteúdos a Educação 

Física tem “ensinado”, mas como tem feito isso e qual perspectiva tem almejado 

em relação ao aluno. Socialmente, outros fatores têm se mostrado essenciais em 

serem ensinados no espaço escolar, como por exemplo a violência, a competição, 

a sexualidade não esclarecida, o diálogo, entre outros. E a Educação Física, ao se 

manter voltada para apenas o aspecto motor, tem ignorado com hipocrisia a 

formação do aluno que contemple sua complexidade de ser humano. E para que? 

Para mantê-lo preparado para o mercado de trabalho? Para proporcionar uma 

melhor qualidade de vida através de exercícios físicos? Para mantê-lo preso ao 

processo histórico da Educação Física como justificativa de sua importância?
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Espero que as respostas destas perguntas se voltem para o negativo. A 

Educação Física para se legitimar como disciplina escolar deve colocar em prática 

as necessidades dos alunos, seus interesses de acordo com a realidade por eles 

vivida. Não apenas no discurso da saúde tentar se manter necessária, mas passar 

a compreender que esta disciplina se faz corporalmente e atinge o indivíduo por 

completo, não podendo mais permitir essa separação do cognitivo, afetivo, 

espiritual e motor e criando laços com reflexões e abordagens que possam 

proporcionar um novo direcionamento da área. Foi com esse intuito que aqui foi 

apresentada a corporalidade como uma dos meios a uma inovação na prática 

pedagógica:

Talvez esteja faltando justamente a professores e pesquisadores da 
corporalidade, pelo menos àqueles preocupados com a potência 
formativa que ela encerra, questionar conceitos genéricos e abstratos 
como aluno, criança, corpo, movimento e tantos outros. É certo que 
precisamos justamente “dar” vida às experiências singulares 
manifestadas nos diferentes espaços e tempos escolares. Tempo e 
espaços também plurais, que encerram um compósito não homogéneo e 
quiçá impreciso de diferentes interesses e necessidades. Mas é 
imperioso desnaturalizar esses conceitos e dota-los de toda 
materialidade que a cultura e história lhes reservam. Dota-los de vida! 
Encarná-los na nossa corporalidade! Penso que é este termo ausente o 
sentido que tem faltado às práticas escolares de educação física nos 
seus diferentes tempos e espaços escolares (TABORDA DE OLIVEIRA, 
2003, p. 173-174).

Com certeza por essas representações serem hoje tão fortalecidas, a 

mudança não ocorrerá de forma tão simples e rápida. O processo estará sendo 

colocado em prática em busca da formação humana, mas não apresentará 

respostas imediatas. Qual a importância então em buscar a formação humana?

Simples e complexo ao mesmo tempo de se responder, mas visualizando 

as perspectivas que ela tem apresentado atualmente de aptidão física e esportiva 

podemos concluir que sua existência não é tão necessária, acreditando que outros 

meios podem proporcionar esse mesmo tipo de objetivo. Mas ao olharmos a 

Educação Física escolar, acreditando que a escola mesmo é responsável por 

formar seus alunos para a sociedade, devemos fazer isso a favor de uma melhoria 

deste social, e não como fortalecimento dos diversos conflitos da sociedade. Por
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mais que se pareça ousado, acredito que a Educação Física encontrada na escola 

hoje não tem feito por merecer seu espaço e que se fosse retirada dos currículos 

nas condições do simples largar a bola, também não faria diferença para os 

alunos, pois outras pessoas poderiam fazer o mesmo sem a necessidade de uma 

formação académica.

Porém se ela permitir que além da prática motora o aluno tenha a 

oportunidade de se conhecer melhor, de se respeitar e respeitar o próximo nas 

limitações de ser humano, de apreciar as artes e diferentes práticas corporais e de 

refletir sobre as diversas desigualdades e tensões sociais, aí sim sua legitimidade 

se fará por consequência de um trabalho direcionado ao indivíduo completo e 

pleno. Essa se torna minha busca após as reflexões que este trabalho 

proporcionou, e a esperança que como futuros educadores, poderemos estar 

fazendo mais por nossos alunos, pela escola e por consequência disso, pela 

sociedade que se apresenta como carente de valores humanos.

E encerro por aqui minha considerações deste trabalho, mas apenas de 

maneira escrita, pois as reflexões e a busca de novas respostas devem se 

perpetuar em meu caminho da educação através de novos questionamentos. 

Acreditando em “novos horizontes” para a Educação Física escolar afirmo com 

Taborda de Oliveira “que a ela [Educação Física] tem um papel fundamental no 

quadro da organização da cultura, desde que se disponha a compreende-la em 

toda sua amplitude” (p.128).
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Questionário do Aiuno

Idade:______________________
Sexo:_______________________

1. Para que serve a Educação Física na escola?

2. Você considera a Educação Física uma disciplina importante? Por quê?

3. O que você acha que a Educação Física deve ensinar?

4. O que você não gosta das aulas e que deveria mudar?

5. Nesses anos escolares, cite alguns conteúdos que você aprendeu em 
Educação Física, destacando um que você gostou e um que você não gostou.


