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RESUMO 
 
 
 

A Educação Física está presente no ensino profissional apenas nos cursos técnicos 
integrados ao Ensino Médio, com base na obrigatoriedade expressa pela Lei 
10.328/2001. No contexto do IFSP ainda são poucos os estudos relacionados à 
Educação Física, evidenciando um campo carente e com necessidade de mais 
investigações. Diante dessa escassez de estudos, da crescente expansão dos 
cursos técnicos integrados e da ampla contratação de professores, o objetivo da 
presente pesquisa é analisar como tem se dado o ensino da Educação Física no 
IFSP. Orientada por uma pesquisa qualitativa com característica descritivo-
interpretativa, o estudo envolveu a análise documental dos projetos pedagógicos dos 
cursos de ensino técnico integrado ao médio de 33 campi e entrevista 
semiestruturada com 15 docentes da área. Na discussão dos resultados, 
apresentamos os retratos da Educação Física no IFSP com base em duas 
categorias de análise: 1. O que dizem os planos de ensino versus o que pensam os 
docentes; 2. Desafios e possibilidades no ensino da Educação Física no IFSP. 
Podemos apontar que os planos de ensino evidenciaram os seguintes objetivos, em 
consonância com as perspectivas docentes: a formação do cidadão crítico, a 
promoção da saúde e o ensino pautado nos conteúdos da cultura corporal de 
movimento. As diferenças se apresentaram em relação à maior preocupação dos 
docentes com a problematização de questões sociais atreladas às práticas 
corporais, em diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, em realizar um 
planejamento participativo para a escolha dos conteúdos e no ensino pautado nas 
dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A metodologia evidenciou 
convergências entre os planos de ensino e as falas dos professores, ao apontar a 
defesa por aulas teóricas e práticas. Os docentes revelaram uma diversificação 
metodológica, bem como, de critérios avaliativos (conceitual, procedimental, 
atitudinal), com o entendimento de que a avaliação também serve para rever as 
próprias metodologias de ensino. Sobre os desafios para ensinar Educação Física 
no IFSP, foram denunciados: o restrito número de aulas de Educação Física, o 
comprometimento do espaço físico e dos materiais para a realização das aulas e as 
dificuldades de aproximação do componente curricular Educação Física com a área 
técnica do curso. Ainda que marcados por esses desafios, os docentes sinalizaram 
que vêm buscando desenvolver uma Educação Física que, de fato, possa contribuir 
com a formação humana dos estudantes. Nossa expectativa com a presente 
pesquisa é favorecer a elaboração de um referencial institucionalizado sobre o 
ensino da Educação Física no IFSP, numa perspectiva crítica. E, além disso, 
impulsionar novos estudos, especialmente sobre as aproximações desse 
componente com a área técnica e possibilidades interdisciplinares. 
 
 
Palavras-chave: Ensino Profissional; Ensino médio; Educação Física; Currículo 
escolar. 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
Physical Education is only found in professional education in Vocational Schools, 
which combine Technical Education and High School. The inclusion of this school 
subject is enforced by law 10.328/2001. In the context of IFSP, there still are few 
studies related to Physical Education, which indicates it is a field that needs to be 
further investigated. We develop this research faced with the shortage of studies in 
the area, the growing expansion of vocational courses and the large scale hiring of 
teachers. Our aim is to analyze how the teaching of Physical Education has been 
carried out up to the present. This descriptive-interpretative qualitative research 
involved the documental analysis of the pedagogical projects of Vocational courses 
from the 33 campuses and a semi-structured interview with 15 teachers. In the 
results discussion section, we introduce the characterization of Physical Education in 
IFSP based on two categories of analysis: 1. What the teaching plans indicate versus 
what the teachers think; 2. The challenges and possibilities of teaching Physical 
Education in IFSP. The teaching plans show that the following objectives were 
aligned to the teachers’ perspectives: development of a critical citizen, health 
promotion and the teaching of content related to body and movement culture. The 
differences were connected to a greater concern of teachers with the 
problematization of social issues associated to the corporal practices, to diagnosing 
students’ previous knowledge, to the participative planning for the choice of contents 
and to the teaching based on conceptual, procedural and attitudinal dimensions. The 
methodology demonstrated convergence between the teaching plans and teachers’ 
speeches, both arguing for theoretical and practical classes. Teachers revealed 
methodological diversity as well as a variety in assessment (conceptual, procedural 
and attitudinal), with the understanding that assessment is also an asset for the 
teacher to review his/her own teaching methodologies. Regarding the challenges to 
teaching Physical Education in IFSP, the following were exposed: the restricted 
number of Physical Education classes, the conditions of space and material available 
for classes and the difficulties in trying to bring closer Physical Education curriculum 
and the technical area of the courses. Despite the challenges, teachers indicated 
they are trying to teach Physical Education classes that may indeed contribute to 
students’ human development. We expect to promote the creation of an 
institutionalized guide about the teaching of Physical Education in IFSP, in a critical 
perspective. Besides that, we intend to encourage new studies, especially those 
concerned with bringing closer the technical studies and Physical Education and 
interdisciplinary possibilities. 
 
Keywords: Vocational School; Professional Education; High School; Physical 
Education; School Curriculum 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O interesse pela presente pesquisa surgiu quando assumi o cargo de 

professora do ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de São Paulo 

(IFSP) – campus de Presidente Epitácio, em setembro de 2014, como docente do 

componente curricular Educação Física. Lá encontrei uma situação desafiadora: o 

ensino técnico integrado ao médio começaria a ser ministrado exclusivamente pelos 

professores da rede federal (anteriormente era realizado em parceria com a rede 

estadual de educação) e não havia nenhum tipo de referencial ou diretriz 

institucional que pudesse direcionar o trabalho nas aulas de Educação Física. 

Entretanto, questionamentos sobre o que, como ensinar e como avaliar, provocaram 

inúmeras dúvidas: Como eram desenvolvidas as aulas? Quais critérios eram 

utilizados para a seleção dos conteúdos? Quais as semelhanças ou diferenças entre 

a Educação Física no Ensino Médio Propedêutico, no qual atuei por 5 anos, e no 

Ensino Médio integrado à formação técnica? O que os professores de Educação 

Física pensavam sobre essas questões? Como esses elementos estavam expressos 

nos planos de ensino? Quais concepções de Educação Física orientavam o trabalho 

dos professores? 

Antes de ingressar na rede federal, atuei como docente na rede estadual e 

sempre me questionei sobre o Currículo do estado de São Paulo. Como foi 

realizado? Ouviram os alunos? Ouviram os professores, quais, quantos? 

Certamente achei ótimo ter um material que orientasse o desenvolvimento de 

minhas aulas, ainda mais para uma área marcada pela concepção esportivista e 

pela ênfase no futsal e no voleibol, no entanto, sempre me questionava por que 

aqueles conteúdos e não outros estavam presentes no referido currículo. 

 Quando iniciei minhas atividades como docente no IFSP, já havia um plano 

de ensino para o componente curricular Educação Física, previamente elaborado 

por pessoas que não eram da área, com conteúdos muito semelhantes aos do 

Currículo de São Paulo e de planos de ensino de campi do Instituto Federal de 

outros estados. Havia aí mais um documento para orientar a minha prática docente, 

do qual eu não havia participado de discussões e muito menos da elaboração, mas 

deveria seguir. Entretanto, diferentemente do estado de São Paulo, na rede federal, 
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temos autonomia para reelaborar tal documento após a formação da primeira turma 

do curso, o que é bem interessante. Ao mesmo tempo, essa situação me causava 

insegurança, pois eu deveria fazer essa reelaboração sozinha e não havia estudos 

sobre a Educação Física no IFSP ou qualquer outro material específico da instituição 

que pudesse auxiliar tal ação. Nessa tarefa solitária de reelaboração do plano de 

ensino, surgiram outras tantas inquietações, como, por exemplo: Será que eu tenho 

competência para isso? De que forma se dá a construção de um currículo, quais as 

teorias que o sustentam? Quais objetivos devem ser estabelecidos para os 

estudantes de um ensino integrado ao técnico? Quais experiências, vivências, 

saberes, aprendizagens eu tenho expectativa que os estudantes desenvolvam? 

Quais critérios devo utilizar para eleger os conteúdos, as metodologias, as 

perspectivas avaliativas? Como os outros professores vêm desenvolvendo o ensino 

da Educação Física no IFSP? Inúmeras incertezas surgiram... 

A Educação Física está inserida no contexto Instituto Federal apenas nos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e, até o ano de 2013, o IFSP contava 

com poucos professores da área, presentes apenas nos campi mais antigos da rede. 

A partir de 2014, novos professores foram convocados, após realização de concurso 

que também ocorreu nos anos de 2015, 2016 e 2017. A expansão da rede federal foi 

acelerada e o número de professores de Educação Física cresceu 

proporcionalmente, sendo que, atualmente, são 43 docentes efetivos dessa área no 

IFSP. 

Infelizmente, a expansão vertiginosa de cursos e do número de professores 

não foi proporcional à capacitação dos mesmos para trabalhar nessa modalidade de 

ensino, ainda que fossem previstas capacitações docentes para atuar nesse âmbito 

(BRASIL, 2007b). A diversidade de cursos possíveis de serem ofertados no IFSP 

parece dificultar essa relação de indissociabilidade entre a educação geral e 

profissional, tornando complexo o diálogo com áreas técnicas, as quais os 

professores licenciados desconhecem e vice-versa. 

Na Educação Física, a trajetória do ensino profissional parece estabelecer, 

como apontou Garíglio (1997), relações de aproximação com a perspectiva 

higienista, vinculando-a à saúde do trabalhador e aos seus impactos na melhoria de 

seu rendimento para o trabalho, ou seja, quanto mais saudável e apto fisicamente, 

maior sua produtividade. Todavia, o reconhecimento da cultura corporal de 

movimento (SOARES et al.,1992)  como objeto pedagógico da Educação Física 
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escolar no cenário acadêmico, pode apontar para outras possibilidades do ensino da 

Educação Física também nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 

viabilizando outras formas de ensino que superem a exclusiva relação com o mundo 

do trabalho (BOSCATTO; DARIDO, 2017). 

Tais apontamentos se situam no campo da articulação da formação geral com 

a formação profissional. É nesse cenário, em nosso ponto de vista, que o ensino da 

Educação Física precisa ser pensado, ou seja, buscar superar o foco somente no 

Ensino Propedêutico, bem como, exclusivamente na formação para o trabalho.  

Em conversas com colegas de área junto ao IFSP, muitos docentes já 

apontaram a necessidade de uma proposição curricular para orientar as práticas 

educacionais dos profissionais de Educação Física. Uma dessas manifestações 

ocorreu no I Encontro de Artes e Educação Física do IFSP, realizado em março de 

2017, evento no qual os professores puderam se conhecer e conversar sobre as 

perspectivas e desafios enfrentados. Dessa forma, a construção de um material com 

orientações gerais sobre a Educação Física e que estivesse alinhado às 

particularidades de um Ensino Médio integrado ao curso técnico, poderia resultar 

numa superação das críticas tecidas aos enfoques propedêutico (preparação para o 

vestibular) e profissional (mercado de trabalho e saúde do trabalhador), em favor de 

uma formação humana.   

O fato de ainda não termos estudos sobre a Educação Física no IFSP 

evidencia a relevância da presente pesquisa. Além disso, acreditamos ser 

importante ter iniciado as discussões sobre a construção de um material que aponte 

caminhos para proposições curriculares de Educação Física no IFSP, seguindo os 

exemplos dos estudos de Souza Filho (2011), que impulsionaram a construção de 

uma proposta de trabalho para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), e 

a tese de Boscatto (2017), que construiu com os docentes, de forma colaborativa 

virtual, uma proposta para a área visando legitimar a Educação Física no Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC).  

A partir das percepções do nosso estudo, possivelmente surgirão outras 

discussões com o intuito de consolidar a área, desenhando uma identidade própria 

para a Educação Física no contexto do ensino técnico integrado ao médio da rede 

federal de São Paulo. Ademais, tais percepções podem subsidiar inúmeros 

docentes, dos IFs de diferentes estados, que buscam compreender como tem se 
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dado a Educação Física no Ensino Médio Integrado, bem como, as possibilidades de 

atuação nesse contexto. 

 Com base nessas reflexões, a pesquisa aqui apresentada estabeleceu 

estreita relação com minhas vivências enquanto docente e com a identificação da 

escassez de estudos sobre a Educação Física no IFSP. Se por um lado não “tive 

voz” na participação da elaboração do Currículo de São Paulo, agora tive 

oportunidade de fazer diferente, ouvindo e dialogando com os demais docentes da 

instituição onde atuo, durante o processo de pesquisa e elaboração do documento 

com as orientações curriculares.   

Considerando os elementos anteriormente apresentados, a problemática da 

presente investigação foi demarcada pela seguinte questão de pesquisa: Como é o 

ensino da Educação Física no IFSP, envolvendo tanto os documentos institucionais 

quanto as perspectivas dos seus docentes?  

Nesse sentido, o objetivo geral do estudo foi analisar o ensino da Educação 

Física no IFSP. Os objetivos específicos foram: 

1. Analisar os projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio, especificamente os planos de ensino do componente Educação Física dos 

diversos campi do IFSP; 

2. Identificar as perspectivas dos professores sobre o papel da Educação 

Física dentro de um curso técnico integrado ao Ensino Médio (o que é indispensável 

que esse aluno aprenda quais as metodologias de ensino, os critérios de avaliação 

que vêm sendo utilizados e quais as referências que orientam esses docentes na 

elaboração e preparação das aulas); 

3. Construir um material com orientações curriculares para a Educação Física 

no IFSP. 

Diante do cenário em que a Educação Física se encontra no IFSP, nossa 

proposta de elaboração de um produto pedagógico, em atendimento às exigências 

do Programa de Pós-graduação em Docência para a Educação Básica da 

UNESP/Bauru – Mestrado Profissional, foi a construção de um documento que 

apresentasse orientações para o ensino da Educação Física junto ao IFSP. Tal 

material foi construído com base nas manifestações dos professores, expressando 

um interesse coletivo e visando aproximar as práticas educacionais realizadas nos 

diferentes campi. 
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Em termos de estrutura geral, este trabalho traz, no primeiro capítulo, o 

contexto da educação profissional no Brasil, dando atenção especial ao Ensino 

Médio e apresentando o contexto atual no âmbito da rede federal de São Paulo.  

O segundo capítulo apresenta o cenário do componente Educação Física no 

Ensino Propedêutico e no Ensino Profissional, evidenciando os caminhos 

percorridos e as perspectivas curriculares para a área, retratadas nas orientações 

nacionais para o Ensino Médio, no currículo estadual de São Paulo e na proposta de 

trabalho de Educação Física da rede federal do Rio Grande do Norte. 

No terceiro capítulo, analisamos as teorias (tradicionais, críticas e pós-

críticas) que fundamentam as organizações curriculares nacionais, estaduais e 

municipais, confrontando essas teorias com os modelos/abordagens de ensino na 

Educação Física escolar que influenciam a prática pedagógica dos docentes da 

área.  

No capítulo 4, evidenciamos a trajetória metodológica do estudo e as técnicas 

de coletas empreendidas.  

O capítulo 5 apresenta as análises dos dados, revelando os retratos da 

Educação Física no IFSP. Destacamos que os resultados foram classificados em 

duas categorias, a saber: 1. O que dizem os planos de ensino versus o que pensam 

os docentes. As subcategorias envolveram: i. Objetivos e conteúdos da Educação 

Física no Ensino Médio do IFSP; e ii. Metodologias de ensino e avaliação em 

Educação Física no Ensino Médio do IFSP; 2. Desafios e possibilidades no ensino 

da Educação Física no IFSP, dividida nas subcategorias: i. Número de aulas por ano 

escolar; ii. Insuficiência de materiais e infraestrutura inadequada; iii. Adversidades e 

perspectivas nas aproximações entre o Ensino Técnico e o Propedêutico. 

Encerrando a pesquisa, as considerações finais revelam a síntese desse 

processo, como também, reflexões e sinalizações para outros estudos acerca desta 

temática. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E O ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 As inúmeras transformações pelas quais passaram o que hoje conhecemos 

como Ensino Médio têm profundas relações com o mundo do trabalho e a educação 

profissional, sendo que essas rupturas e reconstruções influenciam até hoje os 

modelos de ensino existentes. Neste capítulo, será apresentado um panorama da 

educação profissional, visando contextualizar a inserção dos Institutos Federais 

nesse modelo educacional, bem como as bases legais que fundamentam o Ensino 

Médio de forma integrada, seus objetivos e estrutura de funcionamento. 

 

1.1 Trajetórias da educação profissional até a legitimação no Ensino Médio 

Os modelos de educação e ensino existentes foram se modificando ao longo 

dos anos. Antes da criação das escolas, apenas a família executava esse papel, os 

conhecimentos eram passados de geração para geração visando a sobrevivência e 

a aprendizagem de habilidades básicas para a reprodução das práticas sociais. 

Como aponta Romanelli (2012, p. 23), “[...] as instituições educativas nasceram da 

necessidade das gerações mais velhas transmitirem às mais novas os resultados de 

suas experiências”. Nesse sentido, a escola é uma construção social que transmite 

os conhecimentos produzidos historicamente, muitas vezes, preservando a cultura 

dos povos, mas também obedecendo aos interesses econômicos e políticos da 

sociedade. 

Hoje vigora no Brasil a divisão ensino básico (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) gratuito dos 4 aos 17 anos e ensino superior para 

concluintes do ensino básico, proposta pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996). Antes disso, a educação orientava-se pela divisão ensino primário 

ou elementar (destinado às crianças), ensino secundário (destinado aos 

adolescentes) e ensino superior (ROMANELLI, 2012). 

O ensino primário, que equivale atualmente ao ensino fundamental I, era 

oferecido à maioria da população, entretanto, grande parte só estudava até esse 

nível, pois o ensino secundário (como era chamado antigamente o ensino 

fundamental II e ensino médio) era quase inexistente em grande parte das cidades, 
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principalmente no interior, onde quase não havia escolas, sendo assim, só a elite 

tinha fácil acesso a essa etapa (ROMANELLI, 2012). Dessa forma, a escola, para a 

população mais pobre, muitas vezes era restrita ao ensino elementar e ao ensino 

profissional, já a progressão dos estudos para ingresso na formação superior era 

destinada, em grande parte, aos brancos ricos da sociedade. Nota-se, assim, que as 

questões laborais mantinham estreita relação com as questões educacionais e “[...] 

o debate sobre trabalho e trabalhador produtivo é tão velho quanto à própria história 

humana” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 49). 

O ensino secundário passou por diversas reformas ao longo da história, sem 

fugir, no entanto, das marcas de preparação para o trabalho e/ou preparação para o 

vestibular, uma “[...] ambiguidade de um nível de ensino que, ao mesmo tempo, tem 

de preparar para o mundo do trabalho e para a continuidade dos estudos, a raiz dos 

males do ensino médio” (KUENZER, 2009, p. 25).  

Os primeiros modelos de ensino profissionalizante, vistos como solução para 

sanar a falta de mão de obra, tinha por base “[...] uma aprendizagem compulsória, 

que consistia em ensinar ofícios às crianças e aos jovens, que na sociedade não 

tivessem outra opção, como era o caso dos órfãos e desvalidos [...]” (SANTOS, 

2011, p. 207). Resolvia-se o problema da escassez da mão de obra em 

determinados tipos de trabalho, ao mesmo tempo em que se dava oportunidades de 

aprendizagem, mesmo que precária, aos jovens de classes menos favorecidas, que 

posteriormente estariam aptos a ingressar no mercado de trabalho.  

O Colégio das Fábricas, em 1809, foi o primeiro indício educacional 

profissional no Brasil, “[...] possuía caráter assistencial e, portanto, a finalidade 

explícita de abrigar os órfãos” (SANTOS, 2011, p. 208), atendendo jovens e crianças 

carentes, ensinando-lhes alguns ofícios de trabalhos manuais como carpintaria e 

sapataria. Nesse contexto, o pensamento vigente era de que o ensino 

profissionalizante se destinasse somente às camadas populares, uma espécie de 

apoio aos que não teriam outra forma de ascensão na sociedade. 

Oficialmente, as primeiras instituições de educação profissional no Brasil 

foram estabelecidas no governo de Nilo Peçanha por meio do decreto nº 7.566/1909, 

as Escolas de Aprendizes Artífices. Essas instituições visavam à formação de 

mestres e contramestres por meio de oficinas diversas, como mecânica, marcenaria, 

alfaiataria, carpintaria, serralheria, entre outras, para crianças e jovens de 10 a 13 

anos que não tinham domínio das atividades de leitura, escrita e cálculos. Essas 
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escolas redirecionaram o ensino profissional buscando atender às “[...] necessidades 

emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura e da indústria” 

(BRASIL, 2007b, p.11).  

Nessa época, o ensino profissional era voltado aos jovens do que hoje 

conhecemos por Ensino Fundamental, sem relações com o Ensino Médio. O foco 

desse ensino era que esses estudantes ingressassem no mercado de trabalho e não 

necessariamente dessem prosseguimento aos estudos. 

Essas escolas de aprendizes não fugiam muito da perspectiva 

assistencialista, nem da relação estreita entre o ensino profissional e a pobreza, 

visando capacitar o trabalhador para melhorar sua condição de vida. Antes de  

 
[...] atender às demandas de um desenvolvimento industrial praticamente 
inexistente, obedeciam a uma finalidade moral de repressão: educar pelo 
trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da rua. 
(KUENZER, 2009, p. 27)  

 

Ou seja, havia uma intenção de qualificação de mão de obra, mas, acima de 

tudo, a visão de influência na formação do caráter desses jovens que, ao estarem 

“ocupados” com esse tipo de ensino, possivelmente, não causariam problemas à 

sociedade. Essa repressão moral está explícita no decreto nº 7.566/1909 que 

instituiu as Escolas de Aprendizes e Artífices em todas as capitais brasileiras ao 

considerar: 

 
[...] que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite 
às classes operárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes 
da luta pela existência; que para isso se torna necessário não só habilitar os 
filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 
intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo que os 
afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos 
primeiros deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à Nação. 
(BRASIL, 1909) 

 

 Com a intenção de suprir as carências dos menos favorecidos, não ter 

recursos era um dos critérios para ser admitido nessa escola. A concepção era que, 

por meio da aprendizagem de ofícios, os jovens poderiam se afastar de atividades 

relacionadas ao crime, complementar a renda para contribuir nas despesas 

domésticas e teriam mais oportunidades de entrar no mercado de trabalho, 

satisfazendo suas necessidades econômicas e modificando as condições de 

pobreza e exclusão nas quais viviam (CUNHA, 2005a). 
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Aos poucos, a perspectiva assistencialista vai sendo superada e os objetivos 

voltam-se mais para a formação e preparação de operários para o trabalho nas 

indústrias. Contudo, as fórmulas assistencialistas ainda permaneciam, pois, até 

então, havia uma preocupação de que os jovens pudessem se sustentar por meio do 

trabalho.  

O ensino profissionalizante passa a ser visto como necessário para o 

desenvolvimento industrial. Todavia, apesar da iniciativa de criação dessas escolas, 

os propósitos industriais não coincidiam com os ofícios ensinados nessas 

instituições, pois, ao priorizarem as atividades artesanais (marcenaria, alfaiataria e 

sapataria) em detrimento das manufatureiras, os interesses dos setores fabris não 

eram atendidos (CUNHA, 2005a). 

As perspectivas educacionais, as reformas, as questões religiosas, as 

transformações nas esferas política e também econômica influenciaram diretamente 

os modelos de educação no Brasil. Se em determinada época tínhamos a mão de 

obra escrava e um sistema econômico baseado no cultivo da terra, com a Revolução 

Industrial, em 1932, há uma desvalorização dos trabalhos manuais e valorização da 

produção em massa. A luta de classes permanecia e, se na fase do cultivo agrícola 

havia, de um lado os senhores de engenho que mandavam e do outro os escravos e 

camponeses que cuidavam das terras e obedeciam a ordens, no período de 

industrialização, a divisão de classes era marcada pelos donos de fábricas e pelos 

operários assalariados (CUNHA, 2005a).  

O processo de industrialização e o modelo capitalista de produção 

impulsionaram mudanças significativas nos setores educacionais. Entre as 

mudanças mais marcantes na educação brasileira, encontramos a Reforma 

Francisco Campos, em 1931, que trouxe, entre outras coisas, a divisão do ensino 

secundário em dois ciclos: um, fundamental, de cinco anos, com uma formação mais 

geral e outro, complementar de dois anos, preparatório para o ingresso nos cursos 

superiores (ROMANELLI, 2012). Esse ensino complementar era voltado 

principalmente à elite, já que as disciplinas cobradas e a alta exigência avaliativa 

dificultava o acesso das classes populares a esse tipo de aprendizagem. De acordo 

com Romanelli (2012, p. 139),  

 

[...] a seletividade do sistema manifestava-se em dois pontos: dentro de 
cada ciclo, pela relação entre ingresso e conclusão, e, de um ciclo para 
outro, pela relação entre conclusões no ciclo fundamental e ingresso no 
complementar.   



23 

 

 

O grande impulso e o interesse na educação profissional surgiram devido à 

falta de mão de obra em determinados setores fabris. Cabe ressaltar que essa 

escassez de mão de obra foi resultado do “[...] processo discriminatório em relação 

aos ofícios, traduzidos pela relação entre atividade escrava e trabalho exercido pelos 

homens livres [...]” (SANTOS, 2011, p. 206). As atividades laborais eram muitas 

vezes associadas à ressocialização, ao sofrimento e às grandes doses de esforço, 

“[...] o direito ao não trabalho era somente permitido a quem fosse rico: os pobres 

incorreriam em pena por vadiagem, que era o próprio trabalho” (CUNHA, 2005a, p. 

36). Muitos se recusavam a exercer determinados tipos de atividade, em especial as 

manuais, os serviços de carpinteiros, ferreiros e também os de pedreiros, “[...] a 

herança colonial escravista influenciou preconceituosamente as relações sociais e a 

visão da sociedade sobre a educação e a formação profissional” (BRASIL, 1999, p. 

6). 

A realidade educacional reforçava uma nítida ideia de divisão entre teoria e 

prática. Apresentava-se aí uma dualidade educacional. Para os ricos, o trabalho de 

supervisão e planejamento, para os pobres, a execução manual. A elite 

secundarizava a educação popular de ofícios, valorizando apenas a aprendizagem 

intelectual preparatória para o ingresso no Ensino Superior, apontando uma divisão 

de classes também em relação à escolarização.  

 
A ideia, ainda hoje forte, de que o trabalho do espírito ou o trabalho 
intelectual é superior ao trabalho material não é algo natural e eterno, mas é 
produto de determinadas relações sociais historicamente determinadas 
pelos seres humanos. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 49) 
 

A partir dessa identificação de divisão de classes por progressistas, 

especialmente por meio do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova1 em 1932, 

buscou-se uma superação dessas contradições na direção da universalização do 

ensino de forma que todos tivessem direitos educacionais igualitários, um ensino 

sem controle religioso e gratuito, que compreendesse como “[...] condições básicas 

para o exercício da cidadania, da educação, da saúde, do bem - estar econômico e 

a profissionalização” (BRASIL, 1999, p. 6). Tais reivindicações por parte dos 

progressistas acabaram por influenciar, mesmo que minimamente, outra mudança 

importante no Ensino Médio instituída pela Reforma Capanema, em 1942. 

                                                 
1 Documento escrito por 26 professores que apontava diretrizes para a educação buscando a 
universalização do ensino público gratuito e laico para todos (AZEVEDO et al., 2006).  
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Essa reforma foi a responsável por introduzir “[...] padrões de organização e 

disciplina do espírito fabril para o fortalecimento da nacionalidade” (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 14), além de deslocar o ensino profissionalizante também ao nível 

médio, consolidando esse tipo de educação, que antes era restrita ao Ensino 

Fundamental.  

A Reforma Capanema ou Leis Orgânicas foram uma série de decretos 

instituídos (4.244/42 – ensino secundário; 4.073/42 – ensino industrial; 6.141/43 – 

ensino comercial; 8.529/46 – ensino primário; 8.530/46 – ensino normal e 9.613/46 – 

ensino agrícola) que visavam atender os interesses dos trabalhadores e das 

empresas. Entre outras coisas, reorganizou o ensino em primário, secundário 

ginasial e colegial e secundário técnico. O ensino secundário ginasial (que 

corresponde na atualidade ao ensino fundamental II) tinha duração de quatro anos e 

o colegial (correspondente ao ensino médio) era dividido em científico (Ciências 

Exatas e Naturais) e clássico (Ciências Humanas e Letras), com duração de três 

anos, correspondente ao ensino médio atual (BRASIL, 1942a).  

A educação profissional, técnica, industrial ou artesanal era considerada “[...] 

o ramo de ensino de grau secundário, destinado à preparação profissional dos 

trabalhadores da indústria e das atividades artesanais, e ainda dos trabalhadores 

dos transportes, das comunicações e da pesca” (BRASIL, 1942a). O ensino 

secundário industrial, que poderia ser na área comercial, agrícola ou industrial era 

dividido em ciclos: o primeiro, abrangendo um curso básico de formação com quatro 

anos de duração (Ensino Fundamental II) e o segundo ciclo, com duração de três 

anos compreendendo cursos mais específicos de acordo com a área de ensino. 

Nessa forma de divisão, o acesso ao ensino secundário colegial ainda 

mantinha um alto grau de complexidade, por meio de exames extremamente 

exigentes, ou seja, os mais pobres continuavam encontrando dificuldades para 

ingressar nesse nível de ensino. A entrada no ensino secundário técnico era mais 

facilitada a essa população, justamente pela baixa exigência nos exames de 

aprovação. Entretanto, não dava acesso total ao ensino superior, algo que estava 

ligado aos cursos clássicos e científicos (cursos colegiais), ou seja, havia uma “[...] 

restrição indiscriminada do acesso aos cursos de nível superior” (SANTOS, 2006, p. 

29).  

Apesar das reformas, mais uma vez notava-se a facilidade de acesso à 

continuidade dos estudos para os ricos e complicações do prosseguimento das 
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aprendizagens educacionais às quais os pobres eram submetidos, transtornos estes 

que, além de ocorrer na conclusão do ensino primário, também se estendiam para o 

ensino secundário e superior.  

As reformas Francisco Campos (1931) e Capanema (1942) deixaram ainda 

mais evidentes essa desigualdade acentuada no Ensino Médio que, para os pobres 

destinava-se exclusivamente ao ensino profissionalizante para a inserção no 

mercado de trabalho, com cursos voltados para a área rural, comercial e agrícola, 

que não davam acesso ao ensino superior (KUENZER, 2009). Para a elite, percorria 

a trajetória de “[...] ensino primário seguido pelo secundário propedêutico, 

completado pelo ensino superior, este sim dividido em ramos profissionais” 

(KUENZER, 2009, p. 27).  

Essa divisão de classes para o acesso aos saberes acabava por refletir numa 

divisão social do trabalho, em que os pobres exerciam os trabalhos braçais/manuais, 

enquanto a elite se ocupava dos trabalhos ditos intelectuais, em cargos como 

advogados, políticos, médicos e engenheiros. 

 No decorrer dos séculos, as instituições de Ensino Profissional receberam 

inúmeras denominações, Escolas de Aprendizes Artífices (1909), Liceus 

Profissionais (1937), Escolas Industriais e Técnicas (1942), Escolas Técnicas 

Federais (1959), Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs, 1978). 

Essas alterações nominais e reformas educacionais instituídas não superaram as 

contradições existentes nesse tipo de ensino como o custo elevado, se comparado a 

outras instituições públicas, a extensa duração dos cursos que não atendiam as 

perspectivas da esfera de produção e a opção de grande parte dos alunos de dar 

prosseguimento aos estudos, ingressando em instituições superiores ao invés de 

inserir-se no mercado de trabalho. Mesmo em meio a essas diversas contradições e 

reformas educacionais (Francisco Campos – 1931; Capanema – 1942), o principal 

foco do ensino profissional permanecia o mesmo: a formação/qualificação do 

trabalhador. Todavia, nem sempre essa formação para o trabalho se dava de forma 

efetiva, 

 
[...] a realidade das escolas era de mestres despreparados, devido 
principalmente à excessiva liberdade que os programas educativos 
conferiam aos diretores; isso gerou um mau funcionamento das escolas, 
transformando-as em simples escolas primárias em que se fazia alguma 
aprendizagem de trabalhos manuais. (GONÇALVES et al., 2013, p. 28) 
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 Apesar disso, não havia documento que direcionasse o ensino de ofícios, 

algum currículo que orientasse a aprendizagem das diferentes atividades ofertadas. 

De um lado, os professores não tinham o conhecimento técnico necessário para o 

ensino dessas atividades, do outro, os mestres das fábricas detinham o saber 

profissional, mas tinham dificuldade para transmitir seus conhecimentos. “Assim, 

pressupõe-se a fragilidade de uma possível articulação interdisciplinar dos 

conteúdos de natureza propedêutica com a aprendizagem do ofício” (GONÇALVES 

et al., 2013, p. 30). 

 Mesmo com a promulgação da Portaria de Consolidação dos Dispositivos 

Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices em 1926, que padronizou os 

currículos para o ensino profissional e, apesar da intenção de formação e melhoria 

da qualidade do trabalhador, as escolas profissionalizantes tinham “[...] seu 

rendimento extremamente baixo, resultado das precárias condições de vida dos 

alunos e suas famílias: a evasão era alta e a qualidade do ensino, precária” 

(CUNHA, 2005b, p. 35). Sendo assim, dadas as condições de ensino e 

aprendizagem, é possível afirmar que a qualificação dos jovens para a atividade 

produtiva não ocorria de forma eficiente, o que resultou em trabalhadores 

despreparados.  

Essa busca pelo ensino de qualidade, tanto na educação profissional quanto 

na propedêutica, ocorre até hoje, visto os resultados abaixo do esperado em 

avaliações de larga escala, em especial no Ensino Médio.  

Nesse sentido de busca de melhoria da qualidade educacional, especialmente 

após a promulgação da LDB 4.024/1961, que apontava a obrigatoriedade do 

ingresso escolar a partir dos sete anos em nosso país (BRASIL, 1961), outras leis 

exerceram papéis importantes ao fundamentar os princípios básicos da educação, 

sobretudo nas regulamentações do Ensino Médio e do Ensino Técnico Profissional. 

Para a idealização dessas leis, inúmeras discussões e questionamentos 

perpassaram as relações entre o Ensino Médio e o Ensino Profissional, os conflitos 

pautavam-se especialmente na ideia de que um ensino que oferecesse, ao mesmo 

tempo, disciplinas regulares (com foco na preparação para o vestibular) e 

profissionais (com foco na preparação para a profissionalização), não exerceria bem 

nenhuma das funções (CUNHA, 2005b). Além disso, os alunos poderiam optar pela 

sequência dos estudos no ensino superior e não necessariamente pela inserção no 
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mercado de trabalho, o que, de fato, acontecia e era considerada uma contradição 

para um ensino profissional.  

O intuito de muitos estudantes ao almejarem um diploma do curso técnico era  

 
[...] um emprego remunerado que apoiasse as tentativas de ingressar num 
curso superior, e, posteriormente, manter os estudos. No caso do fracasso 
nos vestibulares, uma carreira profissional já estava sendo seguida 
(CUNHA, 2005b, p. 144). 

 

Essa trajetória de desconfianças, rupturas e retomadas em relação ao ensino 

profissional teve início com discussões entre duas correntes de pensamentos 

diferentes: a primeira defendia a habilitação profissional compulsória e a segunda 

condenava essa especialização precoce nesse modelo de formação (CUNHA, 

2005b). Para romper com a dualidade histórica de ensino profissional para os pobres 

e propedêutico para os ricos, ou “[...] conter a demanda de candidatos para o ensino 

superior, de modo a encaminhá-los para um mercado de trabalho supostamente 

carente de profissionais habilitados [...] (CUNHA, 2000, p. 54), prevaleceu a primeira 

linha de pensamento com a obrigatoriedade da habilitação profissional para todos, 

prevista na LDB 5.692/71, objetivando a formação de aptidões nas séries iniciais e 

preparação técnico-profissional nas séries finais (BRASIL, 1971).  

Essa imposição teve como consequência “[...] não produzir nem a 

profissionalização nem o ensino propedêutico, tendo em vista o fracasso da política 

educacional imposta” (SANTOS, 2011, p. 219), com escassez de recursos e baixa 

qualificação dos profissionais de ensino. Tal obrigatoriedade foi flexibilizada 

consolidando-se na Lei nº 7.044/82 que apresentava não mais uma compulsória 

qualificação para o trabalho, mas uma preparação opcional dos estabelecimentos de 

ensino (BRASIL, 1982). 

Compartilhando desse mesmo pensamento de não obrigatoriedade da 

habilitação para o trabalho, em 1996 houve a aprovação da LDB 9394/96 que 

apresentava o acesso à educação profissional como um direito e não um dever 

(BRASIL, 1996), todavia, a partir da aprovação da LDB iniciou-se “[...] um movimento 

de reformas na educação brasileira, que tomou corpo mediante as regulamentações 

posteriores realizadas na estrutura educacional” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 16). 

Apesar da LDB 9394/96 apontar que esse nível de ensino poderia preparar 

profissionalmente os adolescentes se atendesse a formação geral do aluno, abrindo 

possibilidade para o ensino médio integrado, o Decreto nº 2.208/97 (governo de 
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Fernando Henrique Cardoso) veio dificultar a realização dessa modalidade, 

retomando a “[...] concepção taylorista/fordista que supõe a ruptura entre o saber 

acadêmico, desvalorizado por não ser prático, e o saber para o trabalho, 

desvalorizado por não ser teórico” (IVERS, 2000, p. 69).  

Respaldado nos fatos de que a modalidade integrada era de alto custo e 

baixo retorno ao mercado de trabalho, de que dessa maneira o ensino profissional 

seria procurado apenas por jovens que tivessem “[...] efetivo interesse na 

profissionalização para emprego imediato” (CUNHA, 2000, p. 56), e não pelos que 

também buscavam um ensino propedêutico de qualidade. Esse decreto (2.208/97) 

apontava para a obrigatoriedade da separação entre o ensino médio e o profissional, 

no entanto, a opção pela realização dos estudos da área técnica de forma 

concomitante ao ensino médio ainda era permitida. Nesse sentido, a organização 

curricular do ensino técnico não teria vínculo com a etapa da educação básica e a 

formação mais ampla (geral/técnica) que poderia atender as diferentes exigências 

da organização produtiva, contribuindo de maneira mais eficaz para a formação do 

trabalhador, acabou sendo desconsiderada (IVERS, 2000).  

Nessa separação, fica evidente a maior importância dada à preparação do 

trabalhador (habilidades e competências técnicas) em detrimento de uma possível 

formação geral incorporada numa mesma modalidade de ensino. A qualificação 

profissional, sob esse ponto de vista, é entendida de forma individual, aquela em que 

o desenvolvimento do domínio técnico se sobrepõe às possibilidades de 

desenvolvimento das habilidades intelectuais. Além da divisão entre o ensino médio 

propedêutico e o ensino profissional, o decreto 2.208/97 também dividiu a educação 

profissional em níveis (Básico – qualificação e reprofissionalização; Técnico – 

habilitação profissional e Tecnológico - superior).  

Em 1998, no governo Fernando Henrique, foram publicadas as primeiras 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1998a) e, em 1999, 

as Diretrizes para a Educação Profissional de Nível Técnico (BRASIL, 1999), 

apoiadas também no decreto 2.208/97 e com “[...] orientações explícitas de como 

deveria ser pensada e conduzida a ação educacional nas escolas” (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 11). Complementam essas publicações os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000) e os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico (2000). 
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As Diretrizes para o ensino profissional não faziam menção à modalidade de 

ensino integrada, mas traziam as áreas profissionais possíveis de serem ofertadas 

de forma concomitante ou subsequente, a carga horária mínima, e as competências 

a serem adquiridas, com vistas a “[...] garantir ao cidadão o direito ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social” (BRASIL, 1999, p. 1).  

 

Figura 1. Diferença entre os cursos concomitante, subsequente e integrado 
 

 

   Fonte: Portal da Pró-reitoria de Ensino (PRE) do IFSP 

 

Essa negação do ensino técnico integrado ao médio e valorização do ensino 

profissional de outras formas, concomitante (para estudantes do segundo ou terceiro 

ano do ensino médio) e subsequente (para concluintes do ensino médio) serviu 

como base para a criação de duas ações políticas diretamente relacionadas à 

formação/qualificação dos trabalhadores e que perduraram entre os anos de 1997 e 

2003, o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) e o Programa 

de Expansão da Educação Profissional (PROEP). 

O PLANFOR foi uma ação instituída em 1996, visando o acesso mais 

democrático da classe trabalhadora à qualificação profissional e o PROEP, foi criado 

em 1997 com o intuito de ampliar as atividades de formação inicial e continuada, 

qualificando os trabalhadores, além de investir em construção e reforma das 
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unidades de ensino técnico, ações estas públicas e gratuitas, destinadas, entre 

outros, aos jovens de 16 a 24 anos. 

Frigotto e Ciavatta (2003) fazem severas críticas a essas ações apontando 

que os cursos disponibilizados eram  

 

[...] descontextualizados de uma política de desenvolvimento, geradora de 
trabalho, emprego e renda e de políticas sociais que sinalizassem a 
melhoria de vida da população e a mudança de rumo na falta de perspectiva 
para os jovens e adultos desempregados. (p. 57-58) 

 

Assim, apesar da boa intenção de capacitação e qualificação profissional da 

população, as tendências do mercado de trabalho não eram as mesmas ofertadas 

nesses cursos, o que era um contrassenso. Ou seja, em muitos momentos havia 

uma preparação para um mercado inexistente, o que não alterava a situação de 

desemprego das pessoas que buscavam uma rápida qualificação para a inserção 

imediata no mercado de trabalho. 

As discussões sobre as relações do ensino médio com a educação 

profissional foram intensas de 2003 a 2004. A perspectiva educacional defendida era 

a politécnica, envolvendo “[...] o domínio dos conhecimentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno” 

(SAVIANI, 2003, p.140).  

O ponto de vista pautado pela politecnia discordava da divisão ensino 

profissional (manual) e ensino propedêutico (intelectual), apontando que ambos 

estão interligados, assim, propunha a aprendizagem de diversas técnicas, mas não 

de forma fragmentada (SAVIANI, 2003). Todavia, essa concepção esbarrou em 

dificuldades de implantação especialmente por conta da desigualdade social. Nesse 

sentido, a opção viável passou a ser a “integralidade da educação básica” (BRASIL, 

2007b), articulando os conhecimentos científicos aos da formação profissional. 

Assim, em 2004, após a mudança de governo (de Fernando Henrique 

Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva) e com a aprovação do Decreto nº 5.154/04, 

o ensino médio integrado voltou a aparecer no cenário educacional. Tal decreto,  

 

[...] além de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e 
subsequentes trazidas pelo Decreto nº 2.208/97 teve o grande mérito de 
revogá-lo e de trazer de volta a possibilidade de integrar o ensino médio à 
educação profissional técnica de nível médio. (BRASIL, 2007b, p. 24) 
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 É possível perceber que o ensino médio profissional foi percorrendo 

trajetórias de rupturas e retomadas, iniciada pela LDB de 1961 até chegar a uma 

política de incentivo à educação profissional de forma integrada, amparada pelo 

decreto lei 5.154/04. 

 

Quadro 1. Regulamentações que influenciaram as relações entre o ensino 
profissional e o ensino médio 

 

 

LEI GOVERNO PRINCÍPIOS 

 

LDB nº 4.024/1961 

 

João Goulart 

Ensino técnico de grau médio (industrial, agrícola e 

comercial) com duração de dois ciclos (um de 

quatro e outro de três anos). 
 

LDB nº 5.692/1971 
 

Emílio Garrastazu 

Médici 

 

Ensino profissional compulsório tanto no 1º quanto 

no 2º grau. 
 

Lei nº 7.044/82 
 

João Figueiredo 
 

Ensino profissional opcional às instituições de 

ensino. 
 

LDB nº 9394/1996 

 

Fernando Henrique 

Cardoso 

 

Ensino profissional como um direito e não um dever 

e viabilidade do ensino técnico integrado ao médio. 

 

Decreto nº 

2.208/1997 

 

 

Fernando Henrique 

Cardoso 

 

Obrigatoriedade da separação entre o ensino 

profissional e o ensino médio. 

 

Decreto n° 

5.154/2004 

 

Luiz Inácio Lula da 

Silva 

Articulação entre a educação profissional técnica e 

o ensino médio (ensino técnico integrado ao 

médio).  
 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das leis nº 4.024/1961; 5.692/1971; 7.044/1982; 9.394/1996; e 
decretos nº 2.208/1997 e 5.154/2004.  

 

 Nos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016), os cursos técnicos 

integrados ao ensino médio tiveram grande apoio federal. O novo cenário trouxe 

boas perspectivas em relação à melhoria da qualidade da educação e gratuidade do 

ensino profissional e, com a elaboração do Documento Base da educação 

profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, em dezembro de 

2007, essa modalidade de ensino passou a receber ainda mais apoio, sendo 

reconhecida e valorizada “[...] pelo fato de ser a que apresenta melhores resultados 

pedagógicos” (BRASIL, 2007b, p. 4). Tal documento apontava concepções, 

princípios e fundamentos para que se concretizasse, de fato, um ensino médio 

integrado ao técnico.  
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[...] o que se quer com a concepção de educação integrada é que a 
educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em 
todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos 
processos produtivos, seja nos processos educativos como a formação 
inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. (BRASIL, 2007b, p. 
41) 

 

Entre as ações em destaque propostas no referido documento, podemos citar a 

reconstituição do quadro de docentes efetivos, além de programas de formação 

pedagógica para os professores da área técnica (bacharéis) e capacitações que 

contemplavam “[...] a educação profissional e suas relações com a educação básica” 

(BRASIL, 2007b, p. 33), bem como o incentivo à formação continuada.  

A formação pedagógica e os incentivos à formação continuada são algo que, 

aparentemente, é estimulado nos IFs, visto as diversas portarias2 anuais de 

afastamento remunerado para qualificação e a oferta de formação pedagógica à 

distância para docentes sem licenciatura. Esse afastamento para qualificação 

(mestrado/doutorado) acontece por meio de divulgação de portaria específica, que 

institui o número de vagas disponíveis para concorrência, sendo os critérios de 

pontuação a fase do trabalho (matrícula/ disciplinas cursadas/ fase de qualificação/ 

fase de defesa) e o tempo de serviço no serviço público federal. 

Em relação às políticas públicas que foram instituídas no sentido de reformular 

a educação profissional e o ensino médio propedêutico nos governos Lula e Dilma, 

merecem destaque o Programa Brasil Profissionalizado (2007a), Programa Ensino 

Médio Inovador (PROEMI, 2009), o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) e a instituição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (Resolução do Conselho Nacional de Educação 

(CNE)/Conselho de Educação Básica (CEB) nº 02/2012) e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(Resolução CNE/CEB nº 6/2012). 

O Programa Brasil Profissionalizado, estabelecido por meio do Decreto nº 

6.302/2007, subsidiava financeiramente propostas que contemplassem ações 

relacionadas ao desenvolvimento do ensino médio de forma integrada ao ensino 

profissional.  

O PROEMI, instituído pela Portaria nº 971, de 09/10/2009, incentiva uma 

reorganização curricular e a ampliação da carga horária de estudos para 3.000 mil 

                                                 
2 Portaria 1.722, de 05 de maio de 2016. Portaria 4.253, de 29 de setembro de 2016. Portaria 1.637, 
de 27 de abril de 2017. 
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horas anuais, propondo a construção coletiva de um currículo que atenda as 

necessidades e interesses dos jovens e que contribua de forma significativa para a 

aprendizagem desses alunos (BRASIL, 2009).  

Já o PRONATEC, firmado pela Lei 12.513/2011, tem o objetivo “[...] ampliar a 

oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e 

ações de assistência técnica e financeira” (BRASIL, 2011, p. 1). Diferentemente do 

Programa Brasil Profissionalizado, o PRONATEC não se restringia ao ensino médio 

integrado, abrangendo a educação profissional de forma mais ampla.  

Atualmente, as principais influências na organização curricular do ensino 

propedêutico e profissional no Brasil se estabelecem por meio das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2012) e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2012). 

As Diretrizes para o ensino médio (atualização das diretrizes de 1998) tratam, 

entre outras coisas, do referencial legal e conceitual, da organização curricular e 

formas de oferta, e dos fundamentos para a construção do projeto político 

pedagógico das escolas (BRASIL, 2012a), nessas diretrizes, a educação não mais 

se apresenta subordinada às habilidades profissionais para o trabalho. 

Nas Diretrizes para o ensino profissional de nível médio, “[...] as competências 

foram descritas como desempenhos operacionais, sugerindo, indiretamente, a 

transposição de situações de trabalho para o currículo” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, 

p. 24). Além disso, as diretrizes reafirmam a possibilidade da articulação do ensino 

profissional ao ensino médio nas formas subsequente, concomitante e integrada, 

apontando a organização dos cursos por eixos tecnológicos e, entre outros, o 

princípio de “[...] relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino 

Médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação 

integral do estudante” (BRASIL, 2012b, p. 22), expresso no Art. 6º dessas diretrizes. 

Essas concepções de educação passaram a servir de base para a elaboração 

de currículos, propondo uma organização mais atrativa aos jovens, mais igualitária e 

diversificada, numa aproximação com o mundo do trabalho que buscava atender os 

interesses desses estudantes e superar as inúmeras dificuldades encontradas nesse 

nível de ensino, especialmente a evasão, a repetência, e as baixas notas obtidas 

nas avaliações de larga escala.  
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1.2 Contexto histórico e educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e 

mais outros 37 IFs foram instituídos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Outros dois CEFETs (Minas Gerais e Rio de Janeiro) não adotaram a transformação 

em IF almejando se tornarem Universidades Tecnológicas Federais. A referida lei 

em seu art. 6º, inciso I aponta como características e finalidades dessas instituições:  

 
[...] ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. (BRASIL, 
2008b, p. 2)  
 

A rede federal de educação profissional e tecnológica tem autonomia “[...] 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar” (BRASIL, 

2008b, p. 1) e está presente em todos os estados brasileiros, além do Distrito 

Federal (644 unidades e 41 IFs). Organizada em estrutura multicampi, oferece o 

ensino gratuito de cursos técnicos, de qualificação, cursos superiores em tecnologia, 

licenciaturas, além de cursos de pós-graduação e de Ensino a Distância (EAD).  

Os IFs possuem algumas semelhanças com as Universidades Federais, pois 

também oferecem o ensino superior (licenciaturas/tecnólogos e engenharias) e 

focam na tríade ensino, pesquisa e extensão. Todavia, a oferta dos cursos técnicos 

diferenciam tais instituições, ou seja, o principal foco dos institutos ainda é a 

formação técnica/tecnológica.  Sendo assim, a atual política educacional dos IFs 

destina 50% de suas vagas para os cursos técnicos, um mínimo de 20% para cursos 

de licenciatura, 10% para o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade Jovens e Adultos (PROEJA)3 e 

o restante para cursos superiores de tecnologias e engenharias. 

A partir de 2011, a expansão dos Institutos ocorreu de forma expressiva. Em 

2010, eram 356 unidades, em 2016, o aumento foi de mais de 55%, chegando às 

atuais 644 unidades no Brasil. A expectativa era de continuidade progressiva da 

expansão dos IFs, todavia, com a queda do governo Dilma, houve uma 

desaceleração da propagação dessas instituições.  

                                                 
3 Dados obtidos no site do IFSP. Disponível em: http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html 
 Acesso em: 10 jan. 2017.  

http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html
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Figura 2. Expansão dos Institutos Federais – em unidades 

 

Fonte: Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, jan. 2017. 

  

Alguns estados possuem mais de uma reitoria para administrar os diferentes 

campi (representadas por diferentes cores na figura 3), como é o caso da Bahia, de 

Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina, sendo que Minas Gerais (MG) é o estado com o maior número de reitorias 

(5) e campus (56)4. Essa divisão em mais de uma reitoria é algo considerado bom, 

visto a grande quantidade de campi em cada estado, mas, ao mesmo tempo, gera 

disputas por verbas para melhorias especialmente da infraestrutura e compra de 

material permanente, bem como por código de vagas para contratação de docentes.  

Além da identificação dos estados com mais de uma reitoria, é possível 

constatar no mapa que muitas unidades dos IFs foram instaladas também em 

cidades do interior e não somente nas capitais do país. 

 

                                                 
4 Dados obtidos pelo cruzamento de informações contidas no site da rede federal de educação. 
Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/instituicoes. Acesso em: 10 jan. 2017.   

http://redefederal.mec.gov.br/instituicoes
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Figura 3. Mapa dos Institutos Federais no Brasil 
 

 

 

Fonte: Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, jan. 2017. 

 

Os IFs, ao ofertarem o ensino gratuito e terem o trabalho como princípio 

educacional,oportunizam, nos cursos integrados, uma formação conjunta 

básica/profissional, preparando os estudantes para o prosseguimento dos estudos, 

mas também para a inserção no mundo do trabalho. Além disso, possibilitam o 

acesso à escolarização, seja formação inicial, continuada ou qualificação profissional 

(cursos de curta duração) de jovens e adultos que, por diversas razões, não 

concluíram o ensino fundamental ou médio na idade certa (BRASIL, 2008b). 

As unidades dos IFs no interior dos diversos estados ampliam o acesso da 

população a um ensino considerado de qualidade e, de certa forma, buscam romper 

com a divisão histórica de acesso aos saberes educacionais entre a elite e as 

camadas populares. Se antigamente o ensino profissional era desvalorizado e quase 

que exclusivamente destinado às camadas populares, nesse novo cenário integrado 

ao médio, as escolas federais passam também a ser desejadas pelos ricos da 
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sociedade, que reconhecem um ensino de boa qualidade nessas instituições. De 

acordo com Castro (2008), 

 
[...] diante da escassez de escolas acadêmicas públicas e gratuitas, essas 
escolas foram cooptadas pelas elites brasileiras que nelas viam uma forma 
eficaz e barata de preparar-se para os vestibulares mais competitivos. [...]. Os 
alunos que passavam nos ‘vestibulinhos’ vinham de classes sociais que não 
tinham interesse algum na formação profissional oferecida. (p. 121) 

 
 

Diante disso, possivelmente, muitos jovens carentes que procuravam ter 

acesso aos IFs em busca de melhores condições e chances de ingressar no 

mercado de trabalho acabavam não adentrando esse contexto escolar, ou seja, na 

prática, as escolas federais “negavam o acesso àqueles de classe mais modesta 

que se interessariam pelas profissões técnicas ensinadas, ao mesmo tempo em que 

dava acesso a uma elite apenas interessada nos vestibulares” (CASTRO, 2008, p. 

121). Assim, uma escola apenas propedêutica, sem a integralidade com a área 

técnica já atenderia às demandas dessa população, não justificando a existência do 

ensino integrado, ou seja, tais situações demonstram algumas contradições entre o 

que se pensava efetivar e o que, de fato, se concretizou nessas escolas. 

Atualmente, a política de ingresso dos IFs (Lei nº 12.711/2012, Decreto n° 

9.034, de 20 de abril de 2017 e Portaria Normativa nº 09, de 05 de maio de 2017), 

sinaliza algumas conquistas nesse sentido, destinando 50% das vagas aos jovens 

que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas, de baixa renda e/ou 

negros, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência, divididas em 8 tipos de 

listas que combinam esses critérios de distribuição das vagas. 

Nesse sentido, as vagas da Lista 1 são para aqueles jovens que estudaram 

somente em escolas públicas e possuem baixa renda; Lista 2 são jovens que 

estudaram integralmente em escolas públicas, baixa renda e autodeclarados preto, 

pardos ou indígenas; Lista 3 para aqueles que estudaram somente em escolas 

públicas; Lista 4 para aqueles que estudaram somente em escolas públicas e 

autodeclarados preto, pardos ou indígenas; Lista 5 para jovens que estudaram 

integralmente em escolas públicas, baixa renda e pessoa com deficiência; Lista 6 

para jovens que estudaram integralmente em escolas públicas e pessoa com 

deficiência; Lista 7 para aqueles que estudaram somente em escolas públicas, baixa 

renda, autodeclarados preto, pardos ou indígenas e pessoa com deficiência; por fim, 
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a Lista 8 para aqueles que estudaram somente em escolas públicas, autodeclarados 

preto, pardos ou indígenas e pessoa com deficiência (BRASIL, 2017b).  

 

Quadro 2. Distribuição das vagas nos cursos dos Institutos Federais 
 

Total de 

vagas 

Ampla 

concorrência 

Lista 

1 

Lista 

2 

Lista  

3 

Lista  

4 

Lista 

5 

Lista  

6 

Lista  

7 

Lista  

8 

32 16 3 2 3 2 2 2 1 1 

35 17 3 3 3 3 2 2 1 1 

40 20 4 3 4 3 2 2 1 1 

80 40 10 5 10 5 3 3 2 2 

 

Fonte: Edital nº 744 (BRASIL, 2017b). 

 

Tal política de acesso demonstra preocupação com as desigualdades 

econômicas, raciais e sociais, vindo ao encontro do que se espera de uma 

instituição pública que valoriza os cidadãos e reconhece a educação como um 

direito de todos. Além dessa ação afirmativa, os IFs, por meio do Programa Nacional 

de Assistência Estudantil – PNAES (Decreto nº 7.234/2010), buscam subsidiar a 

permanência dos estudantes, diminuindo as taxas de retenção e auxiliando 

financeiramente os estudantes de baixa renda nas áreas de moradia, alimentação, 

transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio 

pedagógico/participação de estudantes com deficiência (BRASIL, 2010).  

Aparentemente as incoerências sobre o acesso ao ensino destinado apenas à 

elite da sociedade estão sendo superadas nos IFs, porém, não é possível afirmar 

que os jovens que ingressam no ensino médio integrado ao técnico, 

independentemente de renda, classe social ou raça, buscam efetivamente a 

inserção imediata no mercado de trabalho, se buscam essa inserção para financiar 

os estudos de graduação ou se tal procura pauta-se exclusivamente na preparação 

para vestibulares e ingresso no ensino superior gratuito.  

 

1.2.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 

IFSP 

Especificamente em São Paulo (SP), que é o foco do nosso estudo, o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP defende a missão de “[...] construir 

uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a formação 

integradora e para a produção do conhecimento” (SÃO PAULO, 2014a, p.19).  
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O IFSP oferta uma infinidade de cursos de formação (inicial/continuada), 

qualificação profissional, educação profissional de jovens e adultos (EJA), nível 

médio, graduação, licenciaturas, bacharelados e todos os níveis de pós-graduação, 

numa educação voltada para o ensino profissional articulando trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura, “[...] tentando estabelecer o diálogo entre os conhecimentos 

científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos e habilidades 

relacionadas ao trabalho” (SÃO PAULOa, p. 157), visando combater, ou ao menos, 

minimizar as desigualdades sociais do país.  

No estado de SP, a expansão foi significativamente maior entre os anos de 

2003 e 2010, com a criação de 18 campi. O cronograma de expansão previsto no 

PDI era que, até o final de 2015, o IFSP contasse com 56 unidades, o que não se 

concretizou.  

 

Figura 4. Mapa dos Campi do IFSP. 
 

                                  

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC/ Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE/ Pró-reitoria de Ensino - PRE, fevereiro 2016. 
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No panorama dos governos Lula e Dilma, além da intenção clara de expansão 

dos IFs, prevista no PDI, havia forte interesse na ampliação de vagas da educação 

profissional, principalmente dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, que 

propõem educação geral e profissional como indissociáveis, possibilitando ao aluno 

obter dois certificados simultaneamente: do Ensino Médio (formação básica) e do 

Ensino Técnico (formação específica), preparando os jovens para a inserção no 

mundo do trabalho (BRASIL, 2004).  

É possível, segundo Ramos (2010), que o crescente interesse dos governos 

Lula e Dilma pelo Ensino Médio estivesse pautado na crise do mesmo e na grande 

preocupação com essa etapa da educação, considerando os baixos escores nas 

avaliações de larga escala, com resultados longe do esperado, nas disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa, além do grande desinteresse dos alunos 

associado aos altos índices de evasão escolar. Grande parte dos estudantes 

valoriza o trabalho em detrimento da educação e, possivelmente, a formação com a 

perspectiva voltada também para a vida profissional, poderia reduzir os índices de 

evasão, pois “[...] corresponde ao reconhecimento das necessidades concretas dos 

jovens brasileiros, de se inserirem no mundo do trabalho” (RAMOS, 2010, p. 43).  

Podemos supor que, com as políticas de incentivo para o ensino profissional 

de forma integrada ao ensino médio na rede federal, a qualidade da educação seja 

melhorada, algo que parece estar acontecendo, ainda que tal referência se dê 

somente com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

2014/2015/5 e Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA 20156. 

Entretanto, essas notas ainda são consideradas baixas para o que se espera dos 

alunos concluintes da última etapa da educação básica segundo o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), especialmente nas 

áreas de Linguagens e Matemática. 

Aliado a isso, as expectativas desses programas de formação ainda se 

assentam na preparação da mão de obra para o mercado de trabalho, atendendo 

aos interesses econômicos. Isso parece estar explicitado na organização didática do 

IFSP, apoiando-se na Lei 11.892/2008 ao apontar como finalidade da educação 

                                                 
5 Portal INEP - ENEM por escola. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-por-escola 
Acesso em: 10 jan. 2017.  
6 Portal INPEP – Brasil no PISA 2015. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baix
a.pdf. Acesso em: 10 jan. 2017.  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-por-escola
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf
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profissional “[...] a atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” (SÃO 

PAULO, 2013a, p. 6).  

No IFSP, a modalidade de Ensino Técnico integrado ao Médio ganhou força 

com o parecer CNE/CEB nº 12/2011 e a aprovação pelo Conselho Superior 

(CONSUP) do IFSP, resultando no acordo de cooperação entre a rede federal e a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP). Isso se deu por meio da 

Resolução nº 564 de 26 de março de 20127, que tinha por objetivo a ampliação da 

oferta dessa modalidade de ensino. Tal acordo de cooperação era previsto na Lei nº 

11.741/2008, em seu art. 36º:  

 
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 
especializadas em educação profissional. (BRASIL, 2008a) 

 

Nessa parceria, inicialmente, foram ofertadas 1.600 vagas no ano de 2012 em 

21 campi e os alunos realizavam as disciplinas regulares (Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, 

Sociologia, Filosofia, Educação Física e Arte) nas escolas estaduais e as disciplinas 

técnicas eram cursadas nas escolas federais. Entretanto, houve críticas a esse 

acordo, pois, apesar de atender a função social a que se propunha o IFSP, “[...] para 

os mais críticos, isso foi entendido como abandono do Instituto do seu projeto de 

oferecimento de cursos integrados próprios e um descumprimento da lei de 

formação dos institutos” (SÃO PAULO, 2014a, p. 47).  

Essa visão de abandono do ensino na modalidade integrada, aos poucos foi 

perdendo força devido à proximidade do encerramento do acordo de cooperação 

com a SEE/SP que era previsto para até o final de 2016. A expansão do ensino na 

modalidade integrada iniciou-se a partir de 2015 com a ampliação do número de 

campi, ofertando cursos técnicos integrados ao Ensino Médio próprios da rede 

federal, com duração de três ou quatro anos. Antes, essa oferta era exclusividade de 

alguns poucos campi mais antigos do IFSP, São Paulo, Cubatão, Sertãozinho, 

Bragança Paulista, Salto e São João da Boa Vista. 

                                                 
7 Aprova o acordo de cooperação nº 002/11 celebrado entre o IFSP e a SEE/SP com vista a ampliar a 
oferta da Educação Profissional articulada ao Ensino Médio.  
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No ano de 2015, apenas 9 campi do IFSP ofertavam os cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio, com formação básica (disciplinas gerais e parte 

diversificada) e formação específica (disciplinas profissionalizantes/técnicas), 

ocorrendo de forma simultânea nos IFs. Em 2016, esse número avançou para 23, 

agora em 2017, já são 33 campi que disponibilizam 21 tipos diferentes de cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, sendo que apenas os campi de Ilha Solteira, 

São Miguel Paulista e Sorocaba ainda não ofertam essa modalidade de ensino.  

 

Gráfico 1. Expansão do ensino técnico integrado ao médio no IFSP (2014-2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados obtidos pelo cruzamento de informações no site do IFSP. 

 

A ampliação do número de campi, associada ao aumento expressivo da 

quantidade de vagas ofertadas a essa modalidade integrada (realizada 

exclusivamente pelos Institutos Federais), que para ingresso no primeiro semestre 

do ano de 2015 foram de 1.280 vagas, em 2016, o total de 2.138, 2017 pouco mais 

de 3.000 e em 2018 mais de 3.340 vagas8, comprova o grande interesse do governo 

no Ensino Técnico integrado ao Médio. Com o aumento de vagas e diversidade de 

cursos, também cresceu o interesse dos jovens pelo Ensino Médio na rede federal, 

que, para ingresso no ano de 2017 chegou a mais de 12 mil candidatos.  

A seleção dos alunos para ingresso nos cursos técnicos até 2016 ocorreu por 

meio de vestibular (processo seletivo por meio de empresa contratada por licitação). 

                                                 
8 Dados obtidos pelo cruzamento de informações candidato/vaga - 2015/2016. Disponível em: 
http://www.ifsp.edu.br/index.php/processo-seletivo/cursos-tecnicos.html 
 Acesso em: 10 jan. 2017. 
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No Ensino Superior, a forma de ingresso ainda ocorre pelo Sistema de Seleção 

Única (SISU), com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou 

processo seletivo interno caso as vagas não sejam totalmente preenchidas. Já os 

professores são contratados por meio de concurso público (docentes efetivos) ou 

processo seletivo (docentes substitutos). 

Diante desse quadro de ampliação de vagas, o governo federal abriu 

concurso público para o IFSP nos anos de 2014 e 2015, nomeando cerca de 500 

novos docentes para as mais diversas áreas do conhecimento do ensino básico e 

profissional9. 

Entretanto, não podemos deixar de apontar que, com a mudança de governo, 

há muitas dúvidas sobre as consequências positivas ou negativas nos IFs, visto que, 

com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241/206) que 

congela os gastos públicos, haverá um contingenciamento ainda maior de verbas e 

redução de repasses, situação que já vem ocorrendo desde 2016.  

De acordo com a portaria 1.291/13 (BRASIL, 2013), o Ministério da Educação 

(MEC) é responsável por alocar 

 
Art. 8º [...] os recursos destinados à manutenção de quadro de pessoal, 
estrutura organizacional e para as despesas correntes e de capital dos 
Institutos Federais, conforme parâmetros e orientações estabelecidos pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (p.10) 

 

Atualmente, o que acontece é que, em muitos campi, a verba que está 

chegando é muito aquém do necessário para o pagamento das despesas, dos 

auxílios aos alunos, das refeições, entre outras coisas. Outro impacto da crise no 

Brasil que afeta diretamente os IFs refere-se à organização dos processos seletivos 

para ingresso de alunos, pois não haverá mais licitação para contratação de 

empresas, visando à diminuição de gastos.  

Dessa forma, surgiram inúmeras discussões para que os campi organizem o 

processo seletivo, com verbas próprias, a realização de um sorteio para a seleção 

dos ingressantes ou a análise do desempenho/histórico escolar dos candidatos, 

prevalecendo, para ingresso no segundo semestre de 2017 e início de 2018, a 

análise do histórico10. Além disso, com a crescente escassez de verbas podemos 

                                                 
9 Dados obtidos no site do IFSP. Disponível em: http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html 
Acesso em: 10 jan. 2017.  
10 Edital nº 385/2017, de 29 de maio de 2017.   

http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html
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supor que não haverá mais concursos para a contratação de novos docentes, o que 

impactará diretamente na abertura de novos cursos nas unidades dos IFs.  

Esse fato vem preocupando gestores e docentes, visto que tal situação 

(ingresso por meio de análise do histórico escolar) pode gerar maior evasão dos 

cursos. Entretanto, mesmo em meio a essa crise econômica, falta de verbas e 

dificuldades que muitos campi vêm enfrentando, há expectativa de abertura de 

novas unidades e novos cursos no estado de SP, mediante o aproveitamento de fila 

dos concursos anteriores para contratação de novos docentes.  

Para implantação dos IFs, as prefeituras (por meio de seus governantes) 

devem fazer um projeto demonstrando os benefícios que a instituição pode trazer 

para a cidade e região. A portaria nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013 aponta em 

seu art. 3º inciso IV § 1º que “[...] a criação e o funcionamento de Campus, Campus 

avançado e Polo de Inovação estarão condicionados à autorização do Ministro de 

Estado da Educação” (BRASIL, 2013, p. 10). Além disso, a referida portaria também 

deixa claro que a implantação de novos campi se condiciona à capacidade da 

unidade a ser instalada, em relação ao quadro pessoal e estrutura organizacional, 

fora isso é preciso uma espécie de parceria em relação à cessão de terrenos para a 

construção da unidade, doação de prédios adequados ao funcionamento de uma 

instituição tecnológica ou acordos de cooperação.  

Os IFs devem atender as necessidades locais, dessa forma, os cursos 

técnicos/tecnológicos e superiores a serem ofertados são escolhidos por meio de 

audiência pública11, ou seja, deve ser realizado um levantamento de demanda por 

trabalhadores e a população participa dos debates, apontando os eixos tecnológicos 

e os cursos que melhor atendem às necessidades, já que o ensino profissional 

ofertado gera impactos à cidade como um todo.  

No site do MEC, é possível encontrar o Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos, que regulamenta a oferta deles no país. São 220 tipos que podem ser 

ofertados em diferentes regiões de todo o território nacional, segundo o Decreto 

5.154/2004, nas modalidades concomitante, subsequente e integrada. 

Os cursos se enquadram em 13 Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde (29 

cursos), Controle e Processos Industriais (25 cursos), Desenvolvimento Educacional 

                                                 
11 Portaria 1.091, de 17 de março de 2015. Disponível em: 
http://www.ifsp.edu.br/participa/P1091_regulamentoAudienciaPublicaIFSP.pdf.  Acesso em: 10 jan. 
2017.  

http://www.ifsp.edu.br/participa/P1091_regulamentoAudienciaPublicaIFSP.pdf
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e Social (10 cursos), Gestão e Negócios (17 cursos), Informação e Comunicação (9 

cursos), Infraestrutura (17 cursos), Militar (34 cursos), Produção Alimentícia (8 

cursos), Produção e Design (29 cursos), Produção Industrial (18 cursos), Recursos 

Naturais (15 cursos), Segurança (2 cursos) e Turismo, Hospitalidade e Lazer (7 

cursos) 12. 

Em relação ao ensino técnico integrado ao médio do IFSP, no Eixo 

Tecnológico Controle e Processos Industriais, há oferta de oito cursos: Automação 

Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Manutenção 

Automotiva, Mecânica e Mecatrônica. No Eixo Tecnológico Informação e 

Comunicação, há oferta de três cursos: Informática, Informática para internet e 

Redes de computadores. No Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, há oferta dos 

cursos de Administração e Logística. No Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e 

Lazer há oferta de dois cursos: Eventos e Lazer. No Eixo Tecnológico Produção 

Alimentícia, há oferta dos cursos de Agroindústria e Alimentos. No Eixo Tecnológico 

Produção Industrial, há oferta dos cursos de Açúcar e álcool e Química. No Eixo 

Tecnológico Recursos Naturais, há oferta do curso de Agropecuária. Por fim, no Eixo 

Tecnológico Infraestrutura, oferta-se o curso de Edificações e no Eixo Ambiente e 

Saúde o curso técnico em Meio ambiente. 

O curso técnico integrado ao médio mais disponibilizado no IFSP é o de 

Informática, presente em 17 campi, sendo que em Cubatão e São Paulo os cursos 

são ofertados para duas turmas: noturnas e vespertinas, outros dois campi ofertam o 

curso de informática mais voltado especificamente para a internet. Pode-se supor 

que tal oferta pauta-se no crescente desenvolvimento da computação e intensa 

utilização das tecnologias ligadas à informática nos mais diversos setores do 

mercado de trabalho, bem como a consciência de que essa área é de grande 

interesse dos jovens. Apesar disso, o Eixo Tecnológico com maior quantidade de 

cursos diferentes disponíveis no IFSP é o de Controle e Processos Industriais que 

“[...] compreende tecnologias associadas à infraestrutura e aos processos 

mecânicos, elétricos e eletroeletrônicos, em atividades produtivas” (BRASIL, 2016, 

p. 43). Outros cursos em destaque encontram-se nesse eixo mais ofertado, que são 

os de Mecânica, Automação Industrial e Mecatrônica, ofertados em seis unidades.  

                                                 
12 Dados obtidos no site do Ministério da Educação, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 
Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/cnct/eixos_tecnologicos.php. Acesso em 20 mar. 2016. 

http://pronatec.mec.gov.br/cnct/eixos_tecnologicos.php
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Os campi possuem total liberdade para a criação e extinção dos cursos, como 

aponta o art. 2º § 3o da Lei nº 11.892/08, “os Institutos Federais terão autonomia 

para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como 

para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos” (BRASIL, 2008b). A criação 

dos cursos sé dá inicialmente mediante a construção coletiva (docentes e 

pedagogos) do projeto pedagógico do curso (PPC), o qual deve conter, entre outras 

coisas, o conjunto de disciplinas da base comum, da parte diversificada, parte 

profissionalizante e projeto integrador. Além disso, devem ser definidos os objetivos, 

a legislação de referência e a organização curricular (inclusive com o número de 

aulas semanais e o plano de ensino dos componentes curriculares).  

O PPC é enviado inicialmente à Pró-reitoria de Ensino para análise e 

avaliação e só após a aprovação de abertura do curso pelo CONSUP e depois da 

publicação de uma resolução que aprova o projeto e autoriza a implantação, começa 

a funcionar efetivamente. Já a extinção dos cursos pode ocorrer caso haja baixa 

procura, altos índices de evasão, nota abaixo de 2,0 na avaliação do MEC (no caso 

dos cursos superiores) ou diante da revisão das necessidades locais (SÃO PAULO, 

2014a).  

A maioria dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, ofertados pelo 

IFSP, é de duração de três anos, durante os quais os alunos permanecem na 

instituição em tempo integral. Somente os campi de Araraquara (Informática e 

Mecânica), Campinas (Eletrônica), Campos do Jordão (Edificações e Informática), 

Cubatão (Eventos e Informática), Itapetininga (Eletromecânica e Informática), 

Jacareí (Informática), Piracicaba (Informática e Manutenção Automotiva), São João 

da Boa Vista (Eletrônica e Informática), São Paulo (Eletrônica, Eletrotécnica, 

Informática e Mecânica) e Sertãozinho (Automação Industrial e Química) 

disponibilizam o curso com duração de quatro anos, apenas no período da manhã 

ou da tarde e não de forma integral13. 

Algumas peculiaridades podem ser encontradas nos IFs, por exemplo, todos 

os professores são contratados para o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT). Nesse sentido, podem dar aulas nessas três modalidades de ensino 

(básico, técnico e tecnológico), além das licenciaturas e cursos de pós-graduação, 

atuando com as disciplinas correspondentes à sua área específica de formação. Um 

                                                 
13 Dados obtidos no site do IFSP. Disponível em: http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html. 
Acesso em: 10 jan. 2017.  

http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html
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professor de Educação Física, por exemplo, leciona esse componente no ensino 

técnico integrado ao médio, mas pode atuar com disciplinas relacionadas ao lazer, 

eventos, recreação, atividade física e saúde, ou outras correlatas a sua área de 

atuação que muitas vezes estão presentes nos cursos técnicos 

concomitante/subsequente, e, além disso, num curso de Pedagogia pode operar 

com possíveis componentes relacionados às atividades lúdicas ou corpo e 

movimento. 

Os docentes podem trabalhar em regime de 20h, 40h ou 40h/dedicação 

exclusiva, sendo que a maioria atua nessa última modalidade, compondo a carga 

horária com atividades de: i. Ensino; ii. Pesquisa e inovação, iii. Extensão; iv. 

Administração e representação; e v. Formação continuada. Todavia, há 

regulamentações internas nos campi que orientam a quantidade de horas a ser 

destinada, especialmente, à pesquisa e extensão. As aulas são atribuídas pelos 

coordenadores, sendo que o ensino (regência de aulas) é a prioridade do exercício 

docente e deve obedecer, segundo a resolução nº 109 de 201514, um mínimo de oito 

e máximo de 12 horas semanais.  

Pereira e Silva (2004) apontam que a carga horária dos docentes da rede 

federal é menor quando comparada às redes particular e estadual, além do salário 

ser mais alto. Como reflexo disso, podemos evidenciar que, enquanto a maioria dos 

docentes da rede federal possui apenas um emprego, os professores das demais 

redes, em busca de melhores salários, acumulam cargos e têm quantidades 

demasiadas de aulas durante a semana, o que obviamente compromete a qualidade 

de ensino. 

No quadro abaixo é possível perceber, quais outras atribuições, que não 

somente a regência de aulas, os docentes podem ter nos IFs, fato que os 

diferenciam das demais instituições educacionais. Ou seja, “a Rede Federal de 

Educação possibilita uma realidade de prática docente que, normalmente não é 

verificada nas escolas municipais e estaduais” (METZNER, 2017, p. 114) e que, de 

fato, contribui para a melhoria da qualidade de ensino, visto as múltiplas 

experiências, o incentivo à capacitação e especialmente a possibilidade de usufruir 

                                                 
14 Regulamenta a atribuição de atividades docentes do IFSP. Disponível em: 

http://files.lucianoifsp.com.br/200000650-
da5a1db522/Resol_109_Aprova_adreferendum_alteraes_regulamento_112.pdf.  

http://files.lucianoifsp.com.br/200000650-da5a1db522/Resol_109_Aprova_adreferendum_alteraes_regulamento_112.pdf
http://files.lucianoifsp.com.br/200000650-da5a1db522/Resol_109_Aprova_adreferendum_alteraes_regulamento_112.pdf
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da mesma quantidade de tempo dedicado às aulas, para a preparação/organização 

das mesmas.  

 

Quadro 3. Possibilidades de atividades para a composição da carga horária de 

trabalho docente no IFSP 
 

 

 

ENSINO 

- Regência de aulas; 
- Organização do ensino (preparação de aula); 
- Apoio ao ensino (reunião pedagógica, atendimento ao aluno, recuperação 
paralela, plantão para substituições, coordenação/supervisão/orientação de 
estágio, coordenação de projetos de ensino; orientação/supervisão de 
monitores/bolsistas e organização/acompanhamento de visitas técnicas). 

 

PESQUISA E 

INOVAÇÃO 

- Elaboração/submissão ou parecer de projetos; 
- Coordenação/participação em programa ou projeto; 
- Liderança ou participação em grupos de pesquisa; 
-Elaboração/submissão de pedido de patente, registro de software, 
desenho industrial ou projeto-piloto; 
- Participação em equipe editorial; 
- Organização ou participação em eventos científicos. 

 

 

EXTENSÃO 

- Elaboração e submissão de projetos de extensão; 
- Coordenação/participação em projeto social/cultural/esportivo; 
- Planejamento e organização de eventos; 
- Consultoria, assessoria, prestação de serviço, parecer e perícia 
institucional e transferência de tecnologia: 
- Orientação de aluno, bolsista ou não, em projeto de extensão; 

 

 

ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO 

- Exercício de cargo de direção, função gratificada e coordenação de curso; 
- Exercício de funções não gratificadas designadas por ato institucional; 
- Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos 
institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos; 
- Representação institucional do IFSP; 
- Representação na entidade sindical que legalmente representa a 
categoria. 

 

 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

- Estar matriculado em curso de qualquer nível e modalidade; 
- Estar matriculado em cursos livres ou de curta duração; 
- Participação em treinamento institucional e curso em serviço; 
- Participação em congresso/feira/seminário/workshop/mostra e eventos 
correlatos; 
- Participação em grupo de estudo autorizado institucionalmente; 
- Estar matriculado em disciplina isolada (mestrado/doutorado); 
- Estágio de pós-doutoramento. 

 

Fonte: Dados da Resolução nº 109/2015. Elaborado pela autora. 

 

Para os alunos, além das aulas, são disponibilizados horários de atendimento, 

em que os professores esclarecem possíveis dúvidas, complementando o processo 

de ensino e aprendizagem. Também são ofertadas aos alunos bolsas de monitoria, 

extensão e iniciação científica, previstas na Lei 11.892/2008, art. 5º que apontam a 

possibilidade de concessão de “[...] bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação 

e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas [...]” 

(BRASIL, 2008b), dessa forma, os alunos têm possibilidades de atuar em projetos 

de pesquisa/extensão como monitores/bolsistas de forma remunerada ou voluntária. 
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A infraestrutura, em grande parte dos campi, é favorável à aprendizagem, 

com disponibilidade de bibliotecas, laboratórios de informática, ciências e 

laboratórios específicos, de acordo com os cursos oferecidos pela instituição, como 

laboratórios de elétrica ou mecânica, por exemplo.  

 Nos IFs, são inúmeras as ações voltadas para a educação profissional, 

especialmente na modalidade integrada. Todavia, é importante salientar que nesse 

tipo de ensino, a parte profissional não se sobrepõe à educação básica e nem se 

subjuga a ela, o que se busca nesse caso é a formação humana, a formação integral 

do cidadão tanto para as futuras atividades profissionais quanto para o 

prosseguimento das atividades acadêmicas, para a atuação no mundo.  

 Especificamente em relação à Educação Física nos IFs, a trajetória histórica 

manteve estreitas relações com área profissional e o mundo do trabalho. 

Abordaremos, no próximo capítulo, os caminhos desse componente curricular nos 

IFs de diferentes estados, analisando as recentes perspectivas curriculares para a 

área no ensino médio propedêutico e profissional. 
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CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO PROPEDÊUTICO E 

PROFISSIONAL: CAMINHOS PERCORRIDOS E TENDÊNCIAS 

 

 

 

O Ensino Médio corresponde à última etapa da educação básica, sendo 

apresentado com o tempo de duração de três anos e voltado para: o 

aprofundamento das aprendizagens obtidas no ensino fundamental; a preparação 

para o trabalho e a formação humana (ética, autonomia e criticidade), segundo a 

LDB 9394/96, art. 35 (BRASIL, 1996). 

A Educação Física escolar, de acordo com Soares et al. (1992, p.50), é a área 

que “[...] tematiza formas de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, 

dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 

podemos chamar de cultura corporal”, que podem contribuir especialmente para a 

formação humana dos indivíduos. Entretanto, essa configuração da Educação Física 

se dá tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental, assim, podemos 

afirmar que há uma generalização ou uma ”[...] carência de uma sistematização 

adequada de conhecimentos da Educação Física no Ensino Médio” (MIRANDA; 

LARA; RINALDI, 2009, p. 629).  

No ensino profissional, atualmente, a Educação Física está presente no 

contexto do Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, já que não é obrigatória no 

ensino concomitante e subsequente. Na modalidade integrada, esse componente 

curricular é ofertado respaldado na aprovação da Lei 10.328/2001, que inseriu na 

LDB 9394/96 a obrigatoriedade desse componente curricular na educação básica. A 

LDB em seu art. 26 § 3º aponta que essa disciplina “[...] integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica [...]” 

(BRASIL, 1996), sendo facultativa em alguns casos específicos. No entanto, a 

aprovação da atual reforma do ensino médio pela Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017a), 

revoga a obrigatoriedade de oferta da Educação Física, apontando apenas Língua 

Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa como componentes indispensáveis nos 

três anos do Ensino Médio.  

A citada reforma do Ensino Médio também propõe a ampliação da carga 

horária e a divisão em itinerários formativos após um ano e meio de estudos, ou 
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seja, o aluno, após esse período, poderá optar por seguir os estudos em uma das 

seguintes áreas: i. Linguagens e suas tecnologias; ii. Matemática e suas tecnologias; 

iii. Ciências da Natureza e suas tecnologias; iv. Ciências Humanas e sociais 

aplicadas; e v. Formação técnica e profissional. Outros componentes curriculares 

(Química, Física, Biologia, História e Geografia) aparecem incorporados nos 

diferentes eixos formativos, enquanto que as disciplinas de Artes, Educação Física, 

Sociologia e Filosofia aparecem como “estudos e práticas” obrigatórias, terminologia 

esta que não deixa clara de que forma estarão configurados tais componentes nas 

aprendizagens escolares. Todavia, essa diferenciação de nomenclatura já é algo 

que causa questionamentos sobre o porquê dessas distinções e sobreposições 

entre as diferentes áreas de ensino, ou seja,  

 

Se a Educação Física está garantida no ensino básico, por que há um 
destaque para o ensino médio, enfatizando a obrigatoriedade de estudos e 
práticas? A inclusão da expressão “estudos e práticas” abre precedentes 
para que os conteúdos sejam contemplados em outras disciplinas 
escolares, projetos extracurriculares ou grupos de treinamento esportivo, 
sendo então descaracterizada como componente curricular. (METZNER et 
al., 2017, p. 108) 
 

  
Outros questionamentos ainda podem surgir, como, por exemplo: de que 

modo se deu a escolha de quais componentes seriam estudados e praticados ou 

obrigatórios? Por que esses e não outros?  Essas reestruturações realmente 

atendem as necessidades para a melhoria da qualidade do ensino? 

O que podemos cogitar é que, possivelmente, a legitimação conquistada por 

esses componentes curriculares (Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia) está 

ameaçada nesse novo cenário do Ensino Médio, ou seja, pode haver “[...] um 

retrocesso nas conquistas obtidas ao longo das últimas décadas”. (METZNER et al., 

2017, p. 109). 

Assim como o ensino profissional, o componente curricular Educação Física 

também enfrentou (e ainda enfrenta) momentos de desvalorização, sendo 

associado, muitas vezes, como pouco importante para formação dos alunos, já que 

carregou o estigma de mobilizar somente o corpo e não o intelecto, ou ainda agir 

apenas como diversão ou gasto de energia dos estudantes, sem nenhum potencial 

educativo (MOREIRA, SIMÕES, MARTINS, 2010).  

O referido componente curricular junto ao Ensino Médio, sendo ele 

profissionalizante ou não, aponta, como denunciam Mattos e Neira (2008, p.23), 



52 

 

 

para uma grave situação: “[...] o educando vem paulatinamente, afastando-se das 

quadras, do pátio, dos espaços de práticas motoras escolares”. Muitos alunos se 

recusam a participar das aulas, ficam sentados, grande parte não se veste 

adequadamente para a prática de exercícios e muitos pedem dispensa das aulas. 

Em contrapartida, nota-se que as práticas corporais fora da escola, em parques, 

clubes ou academias vêm atendendo aos anseios desses jovens, como o skate, os 

jogos esportivos, as aulas de dança e a musculação (RUFINO et al., 2017), ou seja, 

“[...] o jovem não tem se desinteressado pelos assuntos relacionados à cultura 

corporal de movimento, mas sim pelas experiências que a escola tem lhe 

proporcionado” (NARDON; DARIDO, 2017, p. 59).  

É possível que tal evasão ocorra porque o componente curricular não esteja 

atendendo às expectativas dos jovens (MATTOS; NEIRA, 2008) que, muitas vezes, 

estão preocupados com a inserção no mercado de trabalho e a preparação para os 

vestibulares, não se interessando por práticas já aprendidas e pouco desafiadoras.  

Segundo algumas pesquisas (DARIDO et al., 1999, VIANNA; LOVISOLO, 

2005, MARTINELLI et al., 2006) dentre os inúmeros fatores que contribuem para o 

distanciamento dos alunos do ensino médio das aulas de Educação Física estão a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento das aulas, o relacionamento 

professor-aluno, o conteúdo ensinado, a fragilidade avaliativa. Tal cenário, muitas 

vezes, repetitivo, gera a exclusão dos menos habilidosos, além disso, o fato do “[...] 

conteúdo das aulas serem apenas jogos, seguidos de intervalos longos (período em 

que o outro time está jogando), deixa a aula menos atrativa” (MARTINELLI et al., 

2006, p. 17). Ainda é possível afirmar que muitos jovens se deparam com o medo e 

a vergonha de cometerem erros ao realizar determinadas atividades, o que nos leva 

a crer que se “[...] por um lado, a ausência de competição faz a atividade pouco 

excitante, por outro, a experiência de não adquirir as habilidades esportivas 

esperadas levam a desistências” (VIANNA; LOVISOLO, 2005, p. 490).  

As relações com os colegas também influenciam (se eles participam ou não) 

e “[...] as roupas impróprias também foram citadas pelos professores como uma 

dificuldade para a prática das aulas de Educação Física” (DARIDO et al., p. 143, 

1999). Fora isso, outros fatores que contribuem para o que Souza Junior e Darido 

(2009) chamam de “cultura das dispensas”: são as aulas no contra turno, a falta de 

uma investigação mais criteriosa dos pedidos de dispensa, a falta de critérios 
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avaliativos do componente curricular tanto para os alunos regulares quanto para os 

dispensados. 

Dessa forma, para combater esse distanciamento dos jovens das aulas de 

Educação Física, o foco em práticas que se aproximassem mais das culturas 

juvenis, por meio de descobertas e reflexões críticas, possivelmente poderia 

envolver os estudantes gerando maior participação nas atividades (LIMA et al., 

2013). Ou seja, é preciso dialogar com a cultura desses jovens e valorizar “[...] os 

saberes e fazeres trazidos por eles que são construídos em outros espaços e 

tempos sociais” (LIMA et al., 2013, p. 2). Desconsiderar o contexto social desses 

jovens, [...] as características, anseios, necessidades e opiniões dos alunos desse 

nível de ensino (FERREIRA; RUFINO; DARIDO, 2017, p. 71) é afastar ainda mais os 

jovens das práticas da cultura corporal na escola.  

Na mesma direção de distanciamento, há inúmeros casos de evasão dos 

cursos de Ensino Médio, situações de desinteresse que também apontam para o 

mesmo problema de não atendimento dos anseios dessa população,  

 

[...] assim como o fracasso escolar leva ao abandono da escola, o fracasso 
esportivo, a não obtenção do desempenho esperado ou desejado e custos 
psicológicos ou fisiológicos altos, pode levar ao abandono da prática de 
atividades físicas na escola. (VIANNA e LOVISOLO, 2005, p. 487) 
 

 

Entre a busca de solucionar os problemas da qualidade de ensino e da 

evasão escolar, em relação à Educação Física, as possibilidades se assentam na 

diversificação dos conteúdos e maior aproximação ao universo dos jovens. Em 

relação ao ensino geral, “[...] o mundo do trabalho, seja como realidade no tempo 

presente, seja como projeto de futuro, tem intensa presença na vida dos jovens” 

(CORROCHANO, 2014, p. 206) e sob o ponto de vista que grande parte dos jovens 

valoriza o trabalho em detrimento da educação, especialmente pelo fator de 

independência financeira que a conquista de um emprego pode gerar, 

possivelmente, a formação com a perspectiva voltada também para a vida 

profissional (mas não só isso) poderia minimizar os índices de desinteresse.  

No Ensino Técnico integrado ao Médio da Rede Federal, em que são 

ofertadas, aos alunos, as disciplinas gerais e também as disciplinas técnicas, a 

Educação Física está vinculada às disciplinas gerais, e sua presença no contexto da 

rede federal de SP é algo relativamente recente, já que ganhou mais força a partir 
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de 2014 com a realização dos concursos para professores do Ensino Básico Técnico 

e Tecnológico. O quadro docente de professores de Educação Física do IFSP é 

composto atualmente por 43 servidores efetivos, sendo que a maior parte dos campi 

possui apenas um docente dessa área.  

O cenário recente da Educação Física na rede federal de ensino de São 

Paulo nos traz poucas informações das características e objetivos deste 

componente curricular nessas instituições. Entretanto, há alguns estudos sobre a 

Educação Física atrelada ao contexto do ensino profissional em outras regiões do 

país que nos permitem compreender os caminhos percorridos nessas instituições 

educacionais, como os retratados por Garíglio, CEFET-MG (1997, 1998, 2002, 2004, 

2006, 2010), Resende, Instituto Federal do Espírito Santo - IFES (2009), Gomes, 

Instituto Federal da Paraíba - IFPB (2010; 2013), Sampaio, IF da Bahia – IFBA 

(2010), Souza Filho, Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN (2011), 

Almeida, Instituto Federal do Mato Grosso - IFMT (2011, 2013), Silva, Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul – IFRS (2014), Boscatto e Darido, Instituto Federal de 

Santa Catarina – IFSC (2017).  

 

2.1 Trajetórias da Educação Física nos Institutos Federais  

As pesquisas de Garíglio (1997, 1998, 2002, 2004, 2006, 2010) apontam uma 

trajetória histórica de mudanças na Educação Física do CEFET-MG que, em muitos 

momentos, foi de valorização, diferente da situação de descaso encontrada em 

outras instituições escolares (BONSE, 2009, GUIMARÃES et al., 2001). Descaso 

esse retratado pela associação da disciplina apenas ao desenvolvimento motor, sem 

ligações com o desenvolvimento cognitivo e apenas área complementar de outras 

disciplinas (BONSE, 2009), bem como, pela não inserção nas discussões dos 

planejamentos pedagógicos escolares, o que, além de retratar certa indiferença com 

o componente, também desconsidera os saberes do docente responsável pela área 

(GUIMARÃES et al., 2001). 

No CEFET-MG, com grande influência das áreas militar, higienista e 

esportivista, o componente foi ganhando reconhecimento e obtendo legitimidade 

nessa instituição de ensino sendo “[...] intimamente associada à possibilidade de 

melhoria da performance no trabalho, principalmente pelo seu decantado poder de 

atuar sobre a saúde das pessoas” (GARÍGLIO, 1997, p. 125). 
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Nesse contexto, a Educação Física apresentava elevado número de aulas em 

comparação a outros componentes curriculares, o espaço construído era adequado 

e os materiais de ensino eram abundantes (GARÍGLIO, 1998). Essa valorização, 

segundo o mesmo autor, se dava pela associação à melhoria da saúde, ao 

desenvolvimento físico, aos momentos de descontração, mas, principalmente, pela 

visão disciplinadora e moralizante da Educação Física. 

 

Por ser uma escola profissionalizante, a formação de atitudes, de 
comportamento, da disciplina, enfim, dos valores, ganha posição de maior 
destaque porque essas dimensões formativas são tão importantes para a 
inserção “equilibrada” no mundo do trabalho quanto os conhecimentos de 
cunho científico e tecnológico. (GARÍGLIO, 2004, p. 119) 

 

Na década de 1960, com práticas que se aproximavam muito das atividades 

militaristas (padronização/repetição/adestramento/disciplina), as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento da aptidão física (ginástica) e às questões 

ergonômicas eram predominantes, ou seja, o principal foco era de melhorar a saúde 

para um melhor rendimento nas atividades laborais. Os objetivos tinham por foco a 

educação do trabalhador  

 

[...] atravessada pela preocupação com a educação do corpo, com os 
cuidados com a higiene, com a formação de hábitos alimentares 
“saudáveis” e rotinas para manutenção de um corpo forte e sadio. 
(GARÍGLIO, 2004, p. 30) 

 

Apesar de um suposto panorama de valorização, muitas vezes, ainda de 

acordo com Garíglio (2004), a Educação Física era vista como hora do descanso, do 

relaxamento ou da recuperação das energias, uma visão reducionista do 

componente curricular como atividade de descontração e melhoria da saúde, sem 

uma preocupação direta com a formação do cidadão ou ampliação de 

conhecimentos e experiências corporais.  

Na década de 1970, as mulheres passam a adentrar o CEFET-MG, as turmas 

passaram a ser divididas por gênero, os docentes, obrigatoriamente, eram do 

mesmo sexo das turmas e havia o predomínio do conteúdo: esporte para os 

meninos e do conteúdo: ginástica para as meninas, sem, no entanto, perder a 

relação com a área da saúde (GARÍGLIO, 1997). Essa época foi marcada pelo 

incentivo à prática esportiva, especialmente com foco na descoberta de talento e 

formação de equipes de treinamento para participação em competições. Dessa 
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forma, grandes incentivos do governo foram destinados com vistas à melhoria da 

infraestrutura da Educação Física, “[...] prioritariamente, pela construção de quadras 

poliesportivas, ginásios, piscinas com tamanho oficial, campos de futebol, pistas de 

atletismo, dentre outros incentivos [...]” (GARÍGLIO, 1997, p. 148). 

Alinhado a essa trajetória, o esporte passou a ser o principal conteúdo da 

Educação Física, no entanto, o esporte mais recreativo das aulas curriculares tinha 

menor importância diante do esporte desenvolvido nas atividades extracurriculares, 

nas turmas de treinamento, pois estes levavam os alunos às competições, 

possibilitando a conquista de medalhas e troféus e reconhecimento dos docentes 

dessas equipes esportivas vitoriosas. Outro conteúdo que teve ascensão no 

contexto do CEFET-MG foi a dança, porém, assumia mais uma característica 

competitiva do que de expressão corporal (GARÍGLIO, 1997). 

Tanto na perspectiva militarista quanto na esportivista, o que se buscava era 

uma legitimação da Educação Física, algo que de fato ocorreu no CEFET-MG, 

especialmente por conta dos docentes que divulgavam as atividades desenvolvidas 

por meio de apresentações, festivais e campeonatos. Dessa forma, a Educação 

Física “[...] ganhava mais repercussão frente ao contexto escolar do que as demais 

disciplinas restritas às salas de aula, oficinas e laboratórios” (GARÍGLIO, 1997, p. 

151). Assim,  

 
[...] a valorização dos conteúdos relacionados à educação para a saúde, a 
permanência dos testes físicos (cooper, exame biométrico), a manutenção 
do esporte como conteúdo hegemônico praticamente não foram 
modificados até o processo de substituição do corpo docente, via 
aposentadoria dos professores antigos. (GARÍGLIO, 2002, p. 74) 

 

De acordo com Garíglio (2010), até 2010 na concepção dos alunos do 

CEFET-MG, a Educação Física era encarada como possibilidade de lazer 

(descontração/descanso), mas também de aprendizagens sobre as manifestações 

corporais e relações afetivas. Já as perspectivas educacionais dos docentes de 

Educação Física desse mesmo contexto educacional profissional apontavam para 

outro rumo, que não se resumia apenas ao desenvolvimento da aptidão, da 

moralidade e momentos de descontração, mas sim de função socializadora, de 

desenvolvimento da sociabilidade (GARÍGLIO, 2010). 

Nesse contexto, a Educação Física passou a ser compreendida a partir “[...] 

do potencial que ela teria de poder intervir na formação de valores, na socialização, 



57 

 

 

ou seja, na formação geral dos alunos” (GARÍGLIO, 2010, p. 173). Os docentes 

passaram a compreender o componente curricular para além da aprendizagem de 

conteúdos específicos, atribuindo importância também às relações coletivas, às 

emoções, à comunicação. Dessa forma, a Educação Física passou a ser 

reconhecida como importante na formação do indivíduo, pois podia “[...] oferecer, 

aos discentes, práticas de ensino, vivências educativas e a transmissão de 

conteúdos capazes de ir além da formação tida como acadêmica” (GARÍGLIO, 2010, 

p. 175).  

Outro aspecto que apontou para a superação da concepção militarista de 

educação foi a possibilidade de valorização dos diálogos, discussões, relações mais 

próximas entre professor e aluno, uma relação de afetividade, algo inimaginável num 

modelo de ensino que priorizava a obediência hierárquica e disciplina. Entretanto, a 

Educação Física ainda mantinha estreitos laços com a formação do trabalhador, ao 

pensar que as diversas manifestações corporais, geralmente realizadas em grupo, 

acabavam por desenvolver a sociabilidade, sendo “[...] importantes ferramentas 

relacionais para a atuação profissional futura” (GARÍGLIO, 2002, 81).  

Os estudos de Resende (2009) demonstram que, no período de 1956 a 1961, 

não havia menção sobre a disciplina de Educação Física na organização curricular 

do IFES, que passou a ser obrigatória somente a partir de 1962.  O que ocorriam 

eram atividades recreativas, geralmente aos finais de semana para ocupação do 

tempo livre e com orientação de docentes de outras disciplinas 

 
A Educação Física não era obrigatória, mas sua presença era importante, 
pois tinha o objetivo de ocupar os alunos, para que não ficassem ociosos, 
evitando seu envolvimento em atos que poderiam deteriorar sua saúde e 
sua moral, comprometendo a vivência no coletivo. (RESENDE, 2009, p. 30)  

 
 

 Ainda, de acordo com Resende (2009), a Educação Física percorreu objetivos 

de ensino pautados pela tendência higienista, “[...] com objetivo de disciplinar os 

hábitos dos alunos visando a sua saúde” (RESENDE, 2009, p. 31), tendência 

militarista, com práticas que “[...] eram rígidas e visavam à formação do cidadão-

soldado [...] e predominavam as corridas e os exercícios localizados como o 

treinamento preparatório dos policiais” (RESENDE, 2009, p. 31) e a partir 1978 a 

tendência esportivista, com grande apoio em relação à participação de equipes de 

treinamento em jogos estudantis, professor atuando como treinador, e o esporte 
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como principal conteúdo nas aulas de Educação Física, que ocorriam fora do horário 

regular. 

Apenas após a promulgação da LDB 9.394/96, a Educação Física passa a ser 

privilegiada em vários aspectos, como a presença de grande quantidade de 

docentes, bastante material didático e boa infraestrutura. Todavia, a área enfrentou 

alguns retrocessos a partir de 2002, especialmente por conta da atuação de 

gestores que pouco valorizava a Educação Física, “situações como a proibição de 

utilizar o ginásio poliesportivo para as aulas de Educação Física, a não permissão 

para participar de jogos externos, o indeferimento para aquisição de material [...]” 

(RESENDE, 2009, 49). Tal situação começa a ser superada a partir do ano de 2007, 

especialmente pelo o apoio da nova gestão que, diferentemente da anterior, não 

desvalorizava a área.  

Gomes (2010), entrevistando docentes atuantes no IFPB entre 1945 e 1960, 

também indica uma trajetória crescente de valorização da Educação Física no 

contexto dessa instituição, considerando-a uma disciplina de muito prestígio. Essa 

afirmação também se deu a partir da constatação da grande quantidade de materiais 

e do bom espaço físico disponível para a realização das aulas, além de ser a “[...] 

disciplina que mais realizava atividade extraclasse apoiada pela instituição” 

(GOMES, 2010, p. 165). 

As atividades nas aulas de Educação Física mantinham relações com a 

saúde, a boa alimentação e a prevenção de vícios. As turmas eram divididas em 

relação às variáveis de peso, altura e idade, com o intuito de se manter uma 

homogeneidade. A Educação Física era prática educativa obrigatória, ministrada em 

três aulas semanais, divididas por gênero e apresentava, entre os conteúdos, a 

ginástica (método francês) e os esportes (basquetebol, futebol, voleibol e atletismo), 

sendo considerada importante, pois  

 

[...] colaborava para melhorar o comportamento dos alunos, estimulava os 
jovens à prática de esportes e oportunizava vivências sociabilizantes [...], 
também preparava os jovens para enfrentarem as lutas da vida. (GOMES, 
2010, p.167) 

 

Ainda de acordo com Gomes (2010), o contexto educacional da Educação 

Física no IFPB também sofreu influências das concepções higienista, militar e 

esportivista, sem, no entanto, fugir das conexões com a formação do trabalhador, 
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seja em relação à melhoria do desempenho no trabalho, ao disciplinamento corporal 

ou às questões de saúde. Essas influências que demarcaram a área foram  

 
[...] objeto de crítica em relação aos seus processos de legitimação escolar, 
sendo questionadas suas inter-relações com os setores médico e militar, e 
sendo criticado o processo de exploração do corpo na sociedade capitalista, 
apontando-se o esporte como aparato ideológico do Governo. (GOMES, 
2013, p. 20) 

 

Entre as décadas de 1980 e 1990, mesmo após as inúmeras críticas e 

perspectivas de mudança, a Educação Física no IFPB ainda se configurava no 

desenvolvimento dos conteúdos de condicionamento físico e esportivos, na prática 

de “modalidades desportivas por bimestre, perfazendo um total de quatro 

modalidades desportivas por ano e totalizando doze modalidades desportivas até o 

final dos três primeiros anos” (GOMES, 2013, p. 23).  Nos anos 2000, além das 

aulas no Ensino Médio, a Educação Física aparece na disciplina do ensino técnico, 

“Atividade Física e Qualidade de vida”, acenando para a concepção de promoção da 

saúde. O IFPB foi um dos primeiros IFs a ter essa perspectiva de Educação Física 

escolar e “[...] privilegiou a prevenção em saúde através de conteúdos da cultura 

corporal, que deu uma atenção especial à prática do lazer, do bem-estar e de uma 

melhor qualidade de vida” (GOMES, 2013, p. 24).  

Juarez Sampaio (2010), ao investigar o ensino da Educação Física no Ensino 

Médio integrado do campus de Santa Inês – IFBA, faz uma reflexão sobre a 

formação docente e o desafio de se estabelecer um currículo que realmente ocorra 

de forma integrada. Afirma que, para esse tipo de ensino, os docentes devem “[...] 

passar por uma política de capacitação específica” (SAMPAIO, 2010, p. 21), sendo 

que capacitação não é restrita aos professores de Educação Física, mas a todos os  

atuantes nesse contexto do Ensino Técnico integrado ao Médio, pois os licenciados 

tiveram formação para atuação específica no Ensino Fundamental e Médio 

propedêutico, enquanto o corpo docente da área técnica é majoritariamente 

constituído por bacharéis, ou seja, “[...] a formação dos professores para o Ensino 

Médio integrado deve estar inserida no campo mais amplo - o da educação 

profissional e tecnológica” (SAMPAIO, 2010, p. 21).  

Em relação ao currículo integrado, o autor aponta que “[...] a proposta do 

ensino integrado tem o desafio de superar a cultura separatista entre Ensino Médio e 

Ensino Técnico” (SAMPAIO, 2010, p. 64), e a Educação Física pode contribuir para 
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uma formação mais crítica desse futuro trabalhador, aproximando os conteúdos 

desenvolvidos nas aulas com o mundo do trabalho.  

Especificamente sobre o ensino da Educação Física, Sampaio (2010) 

percebeu no IFBA uma tendência em atender o que se propunha nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (formação humana; valorização das diferenças; reflexão e 

criticidade), além de grande preocupação em “[...] estabelecer o currículo para o 

Ensino Técnico Integrado, de forma que ele fosse integral e que seus componentes 

trabalhados relacionassem o mundo do trabalho [...]” (SAMPAIO, 2010, p. 64). 

Alinhado a uma busca de maior aproximação com a área técnica, os conteúdos de 

ensino versavam sobre temas como primeiros socorros, ergonomia, fatores que 

afetavam a capacidade de trabalho físico constante, dispêndio energético, do 

trabalho, do repouso e do lazer e a classificação de trabalho, no entanto, não se 

deixava de abordar outros conteúdos da cultura corporal (esporte, dança, ginástica, 

lutas, jogos e lazer).  

O componente curricular, para Sampaio (2010), não é secundarizado nesse 

campus do IFBA, pois, na visão dos alunos, a Educação Física é muito importante 

no processo formativo e de construção do conhecimento. Curiosamente, as escolhas 

dos discentes (3º ano do Ensino Médio) sobre os conteúdos apontavam preferência 

pelos componentes mais teóricos e que se aproximam um pouco mais da área da 

saúde (primeiros socorros; esportes (teoria/prática); sistemas do corpo humano; 

conteúdos sociopolíticos e nutrição). Nota-se, então, no IFBA, a busca por inter-

relações entre conteúdos relacionados ao ambiente de trabalho e às práticas 

corporais para atender as especificidades de um Ensino Técnico integrado ao 

Médio. 

Rogério Almeida (2011), ao investigar as características da Educação Física 

no IFMT (Campus de Cuiabá), identificou, por meio de análise documental, relatos 

de professores e de estudantes egressos que a Educação Física começou a fazer 

parte do programa de ensino da instituição profissional efetivamente desde 1945, 

percebendo uma trajetória de mudanças, desde a formação dos professores aos 

conteúdos trabalhados.  

O referido autor identificou que, na década de 40, a infraestrutura era precária 

e a marginalização da área ocorreu por um grande período. A Educação Física 

estava inserida na instituição como prática educativa (sem avaliação, apenas 

registro de frequência) e sem vínculo com o projeto pedagógico escolar, o que 
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revelava “[...] a menor importância dada às práticas educativas na formação dos 

alunos das escolas de ensino profissional, entre elas, a Educação Física [...]” 

(ALMEIDA, 2011, p. 55). 

Almeida (2011) identificou, ainda, que nessa época, os docentes eram 

instrutores militares e/ou do esporte de alto rendimento, o que refletia no predomínio 

do ensino de conteúdos como a ginástica (calistenia) - aptidão física e o treinamento 

de diferentes esportes (turmas esportivas para competições) até 1980. Nesse 

período, também se notava práticas excludentes de seleção de alunos por 

habilidade ou estatura para integrarem as modalidades esportivas, além de 

atividades avaliativas por meio de testes físicos (ALMEIDA, 2011). Outro fator a ser 

destacado é que as mulheres adentraram nesse universo do ensino profissional 

somente a partir de 1971, sendo a Educação Física dividida por gênero e os 

docentes só podiam ministrar aulas para o gênero ao qual pertencesse, fato 

semelhante ao retratado nos estudos de Garíglio (2004).  

Somente com a contratação de graduados em Educação Física, na década 

de 1980, foram percebidas mudanças em relação ao ensino desse componente no 

IFMT, ou seja, um deslocamento dos exercícios militares e das habilidades 

esportivas para a oferta de novas práticas como as danças e as lutas, e “[...] 

questões como saúde, educação, ampliação do conhecimento sobre o universo da 

cultura de movimento, cidadania [...]” (ALMEIDA, 2011, p. 94). Entretanto, a 

concepção esportivista de seleção dos mais habilidosos para as turmas de 

treinamento continuava, mas agora, abria possibilidade para que os que 

demonstravam pouca habilidade técnica também pudessem participar do 

treinamento na escola, nas turmas de iniciação esportiva. Além disso, “[...] começam 

a ser quebradas algumas barreiras típicas do regime militar, como a criação de 

turmas femininas em modalidades esportivas, até então, tipicamente masculinas [...]” 

(ALMEIDA, 2011, p. 96). 

No contexto do IFMT, as pesquisas realizadas até o ano de 2013, 

particularmente em relação aos conteúdos ensinados, demonstram que outras 

práticas corporais passaram a fazer parte do ensino, sinalizando que “[...] o 

conteúdo da Educação Física Escolar não poderia mais ser tratado de forma 

mecânica e simplista” [...] (ALMEIDA et al., 2013, p. 52) com a supervalorização do 

esporte em detrimento dos demais conteúdos. Além disso, as práticas docentes 
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indicavam uma maior preocupação da área com a formação do cidadão, superando 

o que se via antigamente de foco excessivo na aptidão física e formação de atletas. 

Souza Filho (2011), ao investigar a Educação Física no IFRN, aponta que, na 

década de 1960, essas aulas se configuravam por práticas relacionadas às 

atividades de ginástica (calistenia) e alguns esportes como futsal e basquete. As 

ginásticas, no entanto, perderam espaço na década de 1970, época em que a 

concepção esportivista focada nas turmas de treinamento e apoiada na formação de 

equipes para participação dos estudantes em eventos esportivos, tomou conta do 

processo de ensino do componente. Esse tipo de ideologia era fortemente 

propagado e “[...] se tornou uma cultura na instituição, de modo que outras 

possibilidades pedagógicas para a Educação Física não eram sequer cogitadas 

devido aos resultados alcançados nas competições locais” (SOUZA FILHO, 2011, p. 

51).  

Com a chegada de novos professores no IFRN, na década de 1990, houve 

um conflito de concepções, uma que defendia a Educação Física exclusivamente 

esportiva e outra que ampliava o leque de conteúdos, apontando para uma 

Educação Física “[...] contextualizada com as transformações políticas, sociais e 

com os novos pressupostos filosóficos e metodológicos para a área [...]” (SOUZA 

FILHO, 2011, p. 52). 

Sob essa orientação, a Educação Física no IFRN tem buscado superar a 

hegemonia do esporte como competição, apontando para uma transformação da 

prática educativa alicerçada na teoria crítica, se estruturando em três abordagens: 

“[...] Critico-Emancipatória (KUNZ, 1991; 1994); Crítico Superadora (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992) e Aulas abertas à experiência (HILDEBRANDT E LAGGING, 

1986)” (SOUZA FILHO, 2013, p. 0794).  

Souza Filho (2011) aponta que ainda é preciso aproximações com o projeto 

político pedagógico e com as orientações curriculares para o ensino médio, também 

sinalizando que a consolidação da Educação Física no IFRN só acontecerá a partir 

de ações efetivas do corpo docente respaldadas pela instituição educacional. Para o 

mesmo autor, é preciso dar voz a todos os envolvidos no contexto de ensino da 

Educação Física, para, assim, proporcionar experiências e aprendizagens 

significativas que respeitem a cultura local, mas que também ampliem os 

conhecimentos desses alunos, e que, além disso, os conscientize sobre a 
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importância das práticas corporais para as suas vidas, ou seja, da importância da 

Educação Física para a formação do cidadão. 

A pesquisa realizada por Silva (2014) sobre a Educação Física no currículo 

das escolas profissionalizantes IFRS, demonstrou que o trato pedagógico, 

inicialmente, era o mesmo destinado ao ensino propedêutico, mas que, no decorrer 

dos anos, foi se transformando no que o autor classificou como um processo de 

“mutação”: 

 
 

[...] o aparecimento de pequenas “mutações” nas características mais 
essenciais – de tradição propedêutica – dessa disciplina [...] parecem estar 
ocorrendo [...] a partir de uma aproximação da Educação Física com os 
conhecimentos anatômicos e fisiológicos do corpo humano, e/ou voltados à 
preocupação com a saúde do trabalhador em seu ambiente de trabalho 
(Primeiros socorros, Ergonomia e Educação Postural). (SILVA, 2014, p. 
133) 

 

Em suas análises, o autor percebeu que a Educação Física não se 

enquadrava nos currículos como disciplina da cultura geral nem da cultura técnica, 

sendo reconhecida como prática educativa (mesmo caso apresentado no IFMT) e 

nessa época havia forte influência da concepção militarista (exercícios físicos), mas 

também já se notava a divisão de futebol para os meninos e voleibol para as 

meninas (SILVA, 2014).  

Dentre as principais características e mudanças da disciplina no contexto do 

ensino profissional do RS, Silva (2014) sinalizou o reconhecimento da Educação 

Física como parte das disciplinas de cultura geral na década de 1970; a divisão das 

turmas por gênero que, posteriormente, foi superada, dando lugar às turmas mistas, 

entre o final de 1980 e início de 1990; a ausência de atribuição de notas, revertida 

tempos depois e superando a atribuição com base no desempenho em testes 

físicos; a ausência de estrutura própria para a prática da Educação Física, também 

superada após a construção e inauguração dos ginásios poliesportivos, na década 

de 1990 (o que impulsionou a criação de turmas de treinamento); e a “Educação 

física baseada na prática regular de atividades físicas com ênfase esportiva” (SILVA, 

2014, p. 94). 

Segundo Silva (2014), no primeiro plano de ensino de Educação Física 

encontrado (1974, Escola de Rio Grande - RS), os objetivos gerais, conteúdos, 

recursos didáticos e avaliação consistiam respectivamente em: 
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[...] criar no educando o interesse em manter-se fisicamente apto, 
procurando desenvolver-lhe resistência geral orgânica, resistência 
muscular, força, velocidade e potência muscular, flexibilidade, hábitos de 
postura e coordenação motora [...] conteúdos como o Atletismo e o 
Handebol [...] recursos auxiliares como blocos de partida, apitos, 
cronômetros, bolas de handebol, colchões, etc. [...] avaliação baseada no 
teste de cooper, atitude, comportamento, uniforme e assiduidade. (SILVA, 
2014, p. 94-95)  

 

 Tal documento revela, de acordo com Silva (2014), uma preocupação com a 

saúde, o desenvolvimento das capacidades físicas e o trabalho voltado para a 

prática esportiva, porém, sem preocupação com um ensino crítico, o que, aos 

poucos, vem sendo superado. Entretanto, em relação à avaliação, nota-se uma 

progressiva mudança de postura, pois os docentes não mais se utilizam de testes 

físicos para a atribuição de notas. Todavia, a assiduidade e o comportamento ainda 

são critérios de avaliação de muitos professores de Educação Física. 

Entre o período de obrigatoriedade do ensino profissionalizante (1991) e a 

divisão do ensino técnico e propedêutico (proibição da modalidade integrada, 1997), 

muitas instituições ofertavam o Ensino Médio regular e o ensino técnico para os 

mesmos alunos, porém, como cursos diferentes e não integrados. Assim, a 

Educação Física percorreu os currículos das instituições profissionais muito mais 

ligada à área propedêutica que à área técnica. Entretanto, algumas escolas optaram 

por manter apenas os cursos técnicos (cursados posteriormente ao ensino médio - 

subsequente), excluindo as aulas de Educação Física do currículo, o que fez com 

que o professor de Educação Física tivesse que se readequar a esse novo contexto. 

Silva (2014), então, identificou mais factualmente esse processo de mutação, 

apontando a realidade ocorrida em Porto Alegre – RS no início dos anos 2000, que 

“[...] como já havia professor específico da área, uma reorganização se deu ao 

enquadrar o docente para [...] lecionar disciplinas de Educação Postural e 

Ergonomia” (2014, p. 102). 

Esse panorama de aproximações com a área profissional parece não apontar 

para uma perda das principais características do ensino da Educação Física, no 

entanto, é inegável, com base nos estudos de Silva (2014), que esse processo de 

transformação e maior valorização das relações com o mundo do trabalho pode vir a 

ser cada vez mais prestigiado nos cursos técnicos integrados. 

Boscatto e Darido (2017) investigaram as atuais percepções dos docentes 

atuantes no ensino técnico integrado ao médio do IFSC, particularmente quanto à 
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finalidade da Educação Física e seus conteúdos de ensino. Os autores perceberam 

que a finalidade da Educação Física nessa rede de ensino se configura pautada em 

dois aspectos: “[...] a promoção de saúde e a compreensão crítica dos conteúdos de 

ensino” (BOSCATTO; DARIDO, 2017, p. 102), uma preocupação com a melhoria da 

qualidade de vida dos jovens, mas também com a formação desse cidadão numa 

perspectiva crítica, de reflexão sobre a realidade em que está inserido. De acordo 

com os mesmos autores: 

 
essa capacidade de compreender criticamente o contexto do qual os 
estudantes fazem parte deve ser transferida para a tomada de decisões 
condizentes com as finalidades da escola em uma sociedade democrática 
de direito. (BOSCATTO; DARIDO, 2017, p. 104) 

 

Sobre os conteúdos presentes nos planos de ensino dos docentes do IFSC, 

os autores fizeram a divisão das atividades mais presentes em três blocos: i. 

Práticas corporais relacionadas à saúde; ii. Esportes; iii. Demais componentes da 

cultura corporal. Os autores sinalizam que os conteúdos relacionados à saúde são 

os mais frequentes, demonstrando preocupação de que os docentes acabem se 

tornando “[...] profissionais da saúde, adotando modelos de aulas teóricas que 

abordam, sobretudo, os benefícios do exercício físico para a prevenção de doenças 

e o desempenho das profissões (BOSCATTO; DARIDO, 2017), o que iria na direção 

contrária da perspectiva da cultura corporal de movimento15. 

O esporte é tratado de duas maneiras no contexto do IFSC, como prática 

exclusiva (apenas turmas de treinamento) ou uma das possibilidades de conteúdo 

que deve ser trabalhado em todos os seus elementos: socioculturais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais (BOSCATTO; DARIDO, 2017). Os componentes da 

cultura corporal que menos aparecem nas aulas são o “[...] conteúdos das danças, 

do folclore, de jogos desportivos e às relações entre a mídia e Educação Física” 

(BOSCATTO; DARIDO, 2017, p. 107).  

As perspectivas defendidas pela Educação Física no ensino técnico integrado 

ao médio pouco diferem da trajetória histórica desse componente no ensino 

propedêutico, com grande influência higienista, de ênfase na saúde e “[...] papel 

fundamental na formação de homens e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação” 

                                                 
15 Compreendendo que as diversas práticas corporais foram se construindo em certos contextos 
históricos e culturais, possuindo sentidos próprios. Deste modo, a Educação Física se encarrega de 
introduzir os sujeitos nessa gama de atividades corporais, na cultura corporal de movimento 
(BRACHT, 2010b). 
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(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001, p. 17), militarista, com o objetivo de treinar e 

preparar os jovens para a atuação em possíveis guerras, colaborando [...] no 

processo de “seleção natural, eliminando os fracos e premiando os fortes [...]” 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001, p. 18), e esportivista, pautada na supervalorização 

dos atletas, considerados heróis, onde “a Educação Física é sinônimo de desporto” 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001 p. 20), subordinando-se às atividades esportivas de 

alta performance. Porém, evidenciamos outras semelhanças e diferenças entre o 

ensino da rede federal dos diferentes estados, como retrata o quadro 4: 

 

Quadro 4. Caracterização da Educação Física na rede federal de diferentes 
estados 
 
 

INSTITUIÇÃO PRINCIPAIS APONTAMENTOS 
 

 

 

CEFET-MG 

 

Grande influência da área militar (padronização/adestramento) e esportivista 

(formação de equipes/descoberta de talentos); 

Aulas divididas por gênero; 

Valorizada por conta das relações com a saúde (performance no trabalho), 

disciplina e moralidade; 

Desvalorizada por ser muitas vezes vista como componente recreativo, sem 

importância para a formação do cidadão; 

Retomada da valorização, agora por conta da sua função socializadora. 

 

 

 

IFES 

 

Atividades recreativas aos finais de semana (ocupação do tempo livre); 

Predominância da tendência higienista, militarista, e/ou esportivista, em 

determinadas épocas; 

Valorização da Educação Física somente após a promulgação da LDB 9394/96 

(grande quantidade de aulas, docentes e materiais); 

Enfrentamento de retrocessos por conta da concepção dos gestores (proibição 

de utilização do ginásio e negativas para compra de materiais); 

Retomada da valorização por conta da troca de gestores, os quais reconheciam 

a importância da Educação Física na escola.  

 

 

 

 

IFPB 

 

Disciplina de muito prestígio (bom espaço físico, grande quantidade de materiais 

e atividades extraclasse); 

3 aulas semanais, divididas por gênero; 

Prática educativa obrigatória; 

Atividades relacionadas à saúde, boa alimentação, prevenção de vícios, 

ginástica e esportes; 

Influência higienista, milistarista e esportivista, em conexão com a formação do 

trabalhador; 

A Educação Física aparece também no ensino técnico por meio da disciplina 

“Atividade Física e Qualidade de vida” (voltada para a promoção da saúde). 

 

 

IFBA 

 

 

 

Tendência em atender os PCNs; 

Preocupação em estabelecer um currículo que seja de fato integrado; 

Inter-relações entre os conteúdos específicos da Educação Física (jogos. 

esportes, lutas, danças e ginásticas), e aqueles que se aproximam do mundo do 

trabalho (primeiros socorros, ergonomia, dispêndio energético); 

Os alunos apontam que a Educação Física é importante para o processo 

formativo e a construção do conhecimento. 
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IFMT 

 

 

 

Infraestrutura precária e marginalização da área; 

Influência militarista e esportivista, os docentes eram instrutores militares; 

A Educação Física era uma prática educativa (sem avaliação, somente registro 

de frequência); 

Práticas excludentes de seleção por estatura ou habilidade;  

Aulas divididas por gênero; 

Aulas de iniciação esportiva (para os pouco habilidosos); 

Superação do foco exclusivo na aptidão física e formação de atletas, sinalizando 

para a preocupação com a formação do cidadão. 

 

 

IFRN 

 

Conteúdos: ginástica, futsal e basquete (década de 1960); 

Grande influência da concepção esportivista (década de 1970), esporte como 

conteúdo principal, muito valorizado pelos bons resultados nas competições; 

Conflito de concepções: esportiva x cidadã (década de 1990); 

Prática educativa alicerçada nas abordagens crítico superadora, crítico-

emancipatória e aulas abertas; 

Ensino pautado nas teorias críticas, com o desejo de aproximar-se mais das 

teorias pós-críticas. 

 

 

 

IFRS 

 

No currículo das escolas profissionalizantes o conteúdo era o mesmo das 

escolas propedêuticas, se transformando ao longo dos anos (mutação); 

A Educação Física era uma prática educativa (não pertencia à cultura geral nem 

a cultura técnica); 

Influência higienista, militarista e esportivista; 

Mudanças: Educação Física como parte da cultura geral, aulas com turmas 

mistas, superação da avaliação focada exclusivamente no desempenho (testes 

físicos) e melhoria das condições de infraestrutura (construção de ginásios); 

Readequação da Educação Física no contexto de proibição dos cursos 

integrados (processo de mutação), inserida nas disciplinas de “Educação 

Postural e Ergonomia” dos cursos técnicos. 

 

 

IFSC 

 

Objetivos da Educação Física pautados em dois aspectos: promoção da saúde x 

formação crítica; 

Atividades mais presentes: i. práticas corporais relacionadas à saúde; ii. 

esportes; iii. demais componentes da cultura corporal. 

Os jogos e as danças são os conteúdos que menos aparecem nas práticas 

educativas. 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Garíglio (1997, 1998, 2002, 2004, 2006, 2010), Resende (2009), 
Gomes (2010; 2013), Sampaio (2010), Souza Filho (2011), Almeida, (2011, 2013), Silva (2014) e Boscatto 
e Darido (2017).  

 

Entre momentos de desvalorização e valorização, de prática educativa a 

componente obrigatório, de aulas divididas por gênero a aulas mistas, de falta de 

materiais à construção de ginásios, de foco no desempenho ao foco na socialização, 

a Educação Física foi se transformando e agora parece buscar caminhos para que 

gestores, alunos e docentes das outras áreas de ensino, reconheçam sua 

importância para a formação do cidadão nessas instituições. 

De acordo com os autores com os quais dialogamos neste capítulo, a 

principal diferença encontrada entre o Ensino Médio Técnico e o Ensino Médio 
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Propedêutico está numa maior aproximação com o mundo do trabalho nos cursos 

integrados, entretanto, há uma preocupação dos docentes em como essa relação 

pode ser feita de modo a garantir uma especificidade para a Educação Física 

enquanto componente curricular. Nas proposições de Silva, Silva e Molina Neto 

(2016): 

 
A capacidade crítica e a autonomia do estudante a serem desenvolvidas 
pela Educação Física nos IFs vão além do mero “exercitar-se”, ou de 
fornecer “dicas” técnicas sobre como manter o corpo saudável, ou 
produtivo, ao gosto do mercado de trabalho, como se fôssemos 
exclusivamente profissionais da saúde e não docentes de Educação Física. 
(p. 333) 

 

Num ensino técnico, não se pode negar essa aproximação com o mundo do 

trabalho, todavia, a Educação Física não pode ser refém dessa perspectiva 

restringindo-se aos conteúdos de ginástica laboral, primeiros socorros, saúde do 

trabalhador, ergonomia. Tal situação refletiria a mesma subordinação a que se 

submeteu a área durante a concepção esportivista e o ensino restrito dos gestos 

técnicos dos esportes: voleibol, handebol, futsal e basquetebol.  

A especificidade da Educação Física deve ser preservada, pois, além desses 

conteúdos, os diferentes jogos, as diferentes lutas, as diferentes ginásticas, as 

diferentes danças, os diferentes esportes e práticas corporais de aventura, são tão 

importantes quanto a aproximação com o mundo do trabalho, seja no ensino técnico 

integrado ao médio seja no ensino propedêutico.  

Dessa forma, temos aí duas possíveis vertentes para a Educação Física no 

ensino integrado dos IFs, uma que se aproxima da área técnica mantendo a 

especificidade da área e outra de subordinação à promoção da saúde nas relações 

com o mundo do trabalho. Contudo, o que de fato poderá determinar como se 

configurará o ensino da Educação Física nesse contexto é a elaboração de 

currículos, referenciais, orientações e/ou diretrizes, a partir de teorias curriculares, 

das concepções dos docentes da instituição e das convicções do tipo de sujeito que 

se quer formar.  

A maioria dos IFs ainda não possui orientações nesse sentido (vigente 

apenas no IFRN), o que aponta a necessidade de ampliar as discussões sobre o 

ensino da Educação Física no contexto dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio. Todavia, proposições já elaboradas podem auxiliar a construção de uma 

proposta para o ensino da área na modalidade integrada na rede federal.  
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A partir desses apontamentos, a seguir analisaremos as perspectivas 

curriculares e os principais pontos (concepções, objetivos, conteúdos, estratégias de 

ensino e avaliação) das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), do 

Currículo de SP (2012) e da Proposta de trabalho de Educação Física do IFRN 

(2011).  

 

2.2 Proposições curriculares para a Educação Física no ensino médio 

(propedêutico e profissional) 

Alguns documentos de apoio aos professores do ensino médio foram 

construídos no decorrer dos anos pelos governos federais, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs, 2000), PCN+ Ensino Médio (2002) e Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006) e mais recentemente, embora ainda sem a 

publicação para o Ensino Médio, a BNCC (2017). 

As esferas estaduais também se mobilizaram nos últimos anos para construir 

os currículos da Educação Básica e, atualmente têm avançado, significativamente, a 

construção de orientações, diretrizes ou currículos pelos estados e municípios, que 

visam orientar a prática docente apontando as tendências da Educação Física no 

ambiente escolar. Hoje, grande parte dos estados já conta com um currículo próprio 

para sua rede de ensino, como é o caso do Paraná (2008), Espírito Santo (2009), 

Pernambuco (2010), Rio de Janeiro (2010), Rio Grande do Sul (2009), São Paulo 

(2010), Sergipe (2011), Santa Catarina (2014), o mesmo acontecendo com o Distrito 

Federal (2013). 

Diferentemente do que ocorre nas redes estaduais e municipais e, apesar da 

grande expansão dos IFs, a mobilização em relação à construção de orientações ou 

propostas curriculares parece não ter força nesse contexto de ensino, visto que 

apenas o IFRN tem uma proposta de trabalho nesse sentido. No entanto, a 

Educação Física como componente curricular demanda “[...] identificar e sistematizar 

quais são os elementos que compõem a cultural corporal, que podem se articular 

com as exigências de uma formação integrada à educação profissional técnica” 

(BOSCATTO, 2017, p. 62), ou seja, essa necessidade de sistematização se mostra 

tanto no ensino propedêutico quanto no ensino profissional. 

 Grande parte dos currículos existentes destinados à Educação Física pauta-

se nas Ciências Humanas, considerando aspectos como “[...] ’sociedade’, ‘cultura’, 

‘classes sociais’ [...]” (BETTI et al., 2010, p. 110) e não somente nos aspectos 
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biológicos que, historicamente, marcaram o desenvolvimento desse conteúdo na 

escola. Ou seja,  

 

em todas essas propostas, guardadas as diferenças e especificidades de 
cada uma, notam-se duas características, a saber, uma concepção de 
Educação Física que podemos chamar de ‘culturalista’ e certo consenso em 
torno dos conteúdos ‘clássicos’ da área, definidos como jogo, esporte, 
ginástica, luta e atividade rítmica/dança. (BETTI et al., 2010, p. 110)  

 

Esse modo de pensar a Educação Física na escola busca romper com 

concepções que historicamente determinaram o desenvolvimento desse conteúdo e 

que, muitas vezes, iam ao encontro das finalidades de “um corpo saudável, ágil e 

disciplinado exigido pela nova sociedade capitalista” (SOARES et al. 1992, p.34). 

Além disso, também contribui para superar outras concepções que focavam apenas 

na diversão e no desenvolvimento motor do indivíduo, como se houvesse uma 

separação entre corpo e mente, o que acarretou por secundarizar a área em 

questão.  

Curiosamente, ao se buscar a superação dessas práticas de ensino 

repetitivas e as inúmeras situações de exclusão apoiadas no alto rendimento, surge 

outro modelo de ensino também bastante questionado: o espontaneísta. Darido e 

Souza Junior (2010) apontam que, embora tal modelo não tenha sido defendido por 

docentes e acadêmicos, “infelizmente é bastante representativo no contexto 

escolar” (p. 14), fruto provavelmente “[...] de interpretações inadequadas e 

das condições de formação e trabalho do professor” (p.14). Conhecido como 

“rola bola”, nesse tipo de ensino espontaneísta, o professor apenas disponibiliza a 

bola para alguns alunos jogarem o que quiserem, enquanto os que não desejam 

participar, ficam sentados conversando, sem interferência do educador. Essa prática 

tem muitas críticas, especialmente porque “[...] desconsidera a importância dos 

procedimentos pedagógicos dos professores” (DARIDO; SOUZA JUNIOR, 2010, p. 

14), o que Bracht (2010a) classificou como “desinvestimento pedagógico”.  

Esse conjunto de fatores apontava para a necessidade de sistematização dos 

conteúdos e a consolidação de uma identidade da Educação Física na escola, que 

não se subordinasse ao esporte, ao treinamento militar ou tão somente à saúde dos 

trabalhadores. Para além de uma visão biológica da área, uma compreensão de que 

 
[...] o fundamental nesse caso é aprender/compreender o objeto/conteúdo 
da Educação Física como uma dimensão da cultura (e não mais da 
natureza no sentido de submetida apenas às suas leis próprias). Isso vai 
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ampliar em muito o conteúdo de ensino da Educação Física como disciplina 
escolar e indicar também uma mudança de sentido, de função para sua 
presença na escola. (BRACHT, 2010b, p. 2-3) 

 

Essa preocupação com a dimensão histórico-cultural ganhou mais visibilidade 

com a publicação do livro “Metodologia da Educação Física”, conhecido na área por 

Coletivo de Autores (1992), obra que debateu questões sobre a inserção do 

componente no currículo com foco na aptidão física, o “[...] exercício de atividades 

corporais que lhe permitam atingir o máximo rendimento de sua capacidade física” 

(SOARES et al., 1992, p. 24) ou reflexão sobre a cultura corporal, reflexões sobre as 

representações corporais construídas histórica e culturalmente: “jogos, danças, 

lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros” 

(SOARES et al., 1992, p. 26), situando e confrontando tais perspectivas. Neste 

sentido, as recentes construções curriculares da área de Educação Física apontam 

para uma tendência de visão mais crítica e preocupação com a formação do 

cidadão.  

Acreditamos ser importante analisar as recentes proposições curriculares, 

visto que tais documentos servem de referência para a elaboração de novos 

currículos, e  

 
em meio às adversidades enfrentadas pelos professores no exercício da 
docência, as propostas curriculares podem justificar-se como importantes 
elementos norteadores e de organização do processo de ensino-
aprendizagem, que podem contribuir com a melhoria da qualidade das 
práticas pedagógicas. (BOSCATTO, 2017, p. 55) 

 

Como as proposições curriculares tiveram grande expansão nas redes 

educacionais, optamos, nesta pesquisa, pela análise dos objetivos, concepções, 

conteúdos desenvolvidos e estratégias do componente Educação Física, apenas 

dos seguintes documentos: Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(2006), por ser a publicação de referência nacional mais recente que norteia o 

ensino brasileiro; Currículo do estado de São Paulo (2012), por ser o referencial 

mais presente nos planos de ensino dos diferentes campi do IFSP, além de se tratar 

de um documento bastante utilizado pelos docentes participantes dessa pesquisa; e 

Proposta de Trabalho do Componente Curricular Educação Física, cursos técnicos 

integrados de nível médio, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN 

(2011), por ser o único documento sistematizado referente à Educação Física entre 

os diversos IFs. 
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Não podemos deixar de ressaltar que possivelmente esses currículos sofrerão 

alterações com a publicação do documento final da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o ensino médio, no qual os conteúdos a serem ensinados e 

as disciplinas ofertadas deverão seguir o que está estabelecido nessas diretrizes. 

Esse documento será a “referência nacional para a formulação dos currículos dos 

sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das propostas pedagógicas das instituições escolares [...]” (BRASIL, 2017b, p.8).  

O Ensino Médio, que fazia parte da primeira e segunda versão, não consta na 

terceira por conta da reforma dessa etapa da educação (Lei 13.415/2017), assim, a 

Educação Física aparece nas proposições da BNCC, apenas na educação infantil e 

no ensino fundamental (anos iniciais e finais), apresentando as unidades temáticas 

(brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças e práticas corporais de aventura), 

os objetos de conhecimento dentro de tais temas e as habilidades a serem 

desenvolvidas (BRASIL, 2017b). Entretanto, até o momento não sabemos de que 

forma a Educação Física aparecerá na Base Nacional específica para o ensino 

médio, ainda em construção.  

 

2.2.1 Orientações Curriculares para o Ensino Médio  

Elaborada em 2006, com a participação da comunidade acadêmica e escolar, 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) se consolidam na divisão 

de áreas proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) reunindo três 

volumes: i. Linguagens códigos e suas tecnologias; ii. Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e iii. Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

As OCEM retomam as discussões iniciadas nos PCNs, aprofundando e 

esclarecendo algumas dúvidas dos docentes e das unidades escolares, [...] “além de 

apresentar indicativos que pudessem oferecer alternativas pedagógicas para a 

organização do processo de ensino e aprendizagem” (RUFINO et al., 2017, p. 99). 

 Esse documento traz em seu conteúdo, entre outras coisas, reflexões acerca 

da Educação Física como componente curricular obrigatório e sobre o lugar da 

Educação Física nas escolas de Ensino Médio, deixando claro não ter pretensões de 

indicar ou prescrever o que os docentes devem realizar em sua prática pedagógica. 

Aponta ainda que as inúmeras discussões e produções da área ao longo dos anos 

levaram à superação desse tipo de material prescritivo que “[...] tinha por objeto a 
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determinação de práticas padronizadas e direcionamento do fazer pedagógico” 

(BRASIL, 2006, p. 213). 

 Em relação à legalidade da Educação Física, apoia-se na LDB 9394/96 

(obrigatoriedade do ensino do componente inserido pela Lei 10.328/2001) e faz 

críticas ao decreto-lei 10.793/03 (uma reedição do decreto nº 69.450/1971)16, que 

apresentava a Educação Física como optativa para determinados grupos: maiores 

de 30 anos, que trabalham por mais de 6h diárias, que estejam no serviço militar e 

também àqueles que possuem filhos. 

 O documento reconhece os desafios da educação no Ensino Médio, de 

entender e compreender os jovens e suas diferentes “[...] visões de mundo, valores, 

sentimentos, emoções, comportamentos, projetos de mundo bastante peculiares” 

(BRASIL, 2006, p. 220). Há ainda o reconhecimento de que é difícil atender os 

anseios desses jovens no ambiente escolar, pois os conflitos se dão especialmente 

por conta das ações controladoras das escolas e das metodologias de ensino em 

que os alunos passam horas sentados na frente da lousa (BRASIL, 2006). 

No sentido contrário dessa inflexibilidade, os saberes da Educação Física 

“nos remetem justamente a pensar que existe uma variedade de formas de aprender 

e intervir na realidade social que deve ser valorizada na escola numa perspectiva 

mais ampliada de formação” (BRASIL, 2006, p. 219), o que pode refletir em uma 

sensação de maior liberdade quando o componente curricular é abordado. Assim, 

“[...] as manifestações de rua, as festas, as práticas de esporte, constituem lugares 

de formação e produção de cultura pelos jovens, que precisam ser reconhecidos e 

trabalhados dentro da escola” (BRASIL, 2006, p. 222). Nesse sentido, a Educação 

Física pode buscar formas de se aproximar da realidade desses jovens, por meio 

desses diversos conteúdos de ensino, discutindo valores e significados, 

oportunizando aprendizagens que de fato possam contribuir para sua formação.  

As OCEM deixam clara a intenção de valorizar as experiências que os alunos 

trazem, porém, não buscam apenas reproduzir tais práticas, mas repensá-las e 

discuti-las a partir de uma perspectiva considerada mais crítica, especialmente em 

suas relações mercadológicas e com as mídias opondo-se ao “[...] discurso da 

competição de mercado, aos modismos acerca do corpo e às práticas prontas e 

vendidas” (BRASIL, 2006, p. 223).  

                                                 
16 Decreto que apontava, entre outras coisas, em quais circunstâncias era facultativa a participação 
nas atividades físicas programadas, art. 6º.  



74 

 

 

Entre os objetivos apontados nas OCEM, apresentam-se: oportunizar a 

vivência do maior número de práticas corporais; estabelecer relações sociais com as 

vivências realizadas; preparar para uma participação política mais efetiva nos temas 

relacionados às práticas corporais; e adquirir plena “autonomia na vivência, criação, 

elaboração e organização dessas práticas corporais, assim como uma postura 

crítica quando esses estiverem no papel de espectadores da mesma” (BRASIL, 

2006, p. 224).  

 Sobre os conteúdos a serem desenvolvidos, as OCEM apontam que estes 

“são constituídos a partir de uma multiplicidade de práticas corporais produzidas no 

interior de contextos culturais diferenciados” (BRASIL, 2006, p. 226). Com base 

nisso, reforça não ser um guia de orientações ou sequências pedagógicas, pois não 

seria adequado para um país com uma diversidade cultural tão grande direcionar os 

conteúdos sem reflexões por parte de todos os envolvidos, ou seja, “a ideia é 

justamente abrir possibilidades e não nos restringirmos a uma indicação a nível 

nacional” (BRASIL, 2006, p. 227).  

Esse pensamento encontra apoio nas ideias de Daolio (1996), que propõe 

para o ensino médio “[...] o trabalho com temas de estudo e aplicação, que poderão 

ser eleitos pelo professor juntamente com os alunos e desenvolvidos tanto na teoria 

quanto na prática [...]” (p.42), sendo que as características locais (bairro, cidade, 

comunidade) influenciam as escolhas do que realmente é significativo aprender.  

 Apesar dessas afirmações, as OCEM destacam alguns assuntos 

considerados importantes para aprendizagem dos alunos, aliando temas da 

comunidade escolar (gerais) com temas específicos da Educação Física, como 

demonstra o quadro abaixo:  

 

Quadro 5. Conteúdos e temas da Educação Física nas Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio 
 

TEMAS DA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

TEMAS ESPECÍFICOS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS 

 

Identidade juvenil;  
Gênero e sexualidade;  
Produções culturais e artísticas; 
Cultura juvenil e indústria cultural; 
O corpo e a indústria cultural;  
O aluno no mundo do trabalho; 
Saúde e bem-estar físico; 
Organização de tempos e 
espaços sociais de trabalho e 
lazer; Organização de tempos e 

 

Performance corporal e identidades 
juvenis; Possibilidades de vivência 
crítica e emancipada do lazer;  
Mitos e verdades sobre os corpos 
masculino e feminino na sociedade 
atual;  
Exercício físico x saúde;  
O corpo e a expressão artística e 
cultural;  
O corpo no mundo dos símbolos e como 

 

Esporte; 
Ginástica; 
Jogos; 
Lutas; 
Danças. 
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espaços escolares;  
Cultura juvenil e meio ambiente; 
Escola e relações étnicas;  
Cultura juvenil e participação 
política; 
Cultura juvenil e organização 
comunitária. 

produção da cultura;  
Práticas corporais e autonomia; 
Condicionamento e esforço físicos;  
Práticas corporais e espaços públicos; 
Práticas corporais e eventos públicos;  
O corpo no mundo da produção 
estética;   
Práticas corporais e organização 
comunitária; 
Construção cultural das ideias de beleza 
e saúde. 

 

Fonte: Orientações Curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 228). 

 

Esses temas podem articular com os conteúdos tradicionais da área e 

contemplar mais de um desses assuntos, sempre com foco na formação cidadã 

desses alunos do Ensino Médio (BRASIL, 2006).  Ou seja, esses temas mais amplos 

permitem a seleção de atividades diversas para o desenvolvimento dos conteúdos 

dentro das possibilidades práticas e críticas. Assim, as ginásticas, os jogos, as lutas 

e as danças, “como saberes construídos pela humanidade, podem ser palco de 

abordagem dos mais diferentes temas: gênero, práticas corporais em espaços 

públicos, entre outros” (BRASIL, 2006, p. 229). 

As estratégias de ensino devem se articular a esses temas e conteúdos, 

sendo que as metodologias devem ser diversificadas, além das práticas corporais, a 

pesquisa, aulas-oficinas, aulas-laboratórios, diferentes recursos que possam 

contribuir para a formação do aluno crítico e autônomo (BRASIL, 2006), práticas 

estas que se associam ao processo avaliativo. 

As OCEM oferecem alguns elementos básicos para a organização do trabalho 

escolar tendo como foco principal a formação cidadã. Aponta caminhos, mas de 

forma mais flexível tenta respeitar as diversidades locais, estimular diálogos e 

preservar a autonomia docente no desenvolvimento das aulas nas instituições 

escolares, visando “a produção de uma Educação Física a partir da escola” 

(BRASIL, 2006p. 232).  

 

2.2.2 Currículo do estado de São Paulo 

O estado de São Paulo (SP), visando unificar o ensino na rede estadual, 

elaborou uma proposta curricular em 2008, que foi oficializada como currículo no 

ano de 2010. Direciona-se ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, envolvendo 

um conjunto de materiais para todos os componentes curriculares (cadernos do 

professor e do aluno) com o objetivo de “[...] apoiar o trabalho realizado nas escolas 
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estaduais e contribuir para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos” 

(SÃO PAULO, 2012, p. 09). 

Os cadernos do professor apresentam orientações sobre os conteúdos que 

serão ensinados (divididos em bimestres), competências e habilidades a serem 

atingidas pelos alunos, situações de aprendizagem, atividades avaliativas e de 

recuperação, além de sugestões de artigos e sites para ampliação do conhecimento 

dos docentes. Já os cadernos do aluno são compostos por textos relacionados aos 

conteúdos, imagens e algumas atividades de múltipla escolha, pesquisa, questões 

dissertativas, análise de imagem, lição de casa, caça-palavras, além de sugestões 

de sites, vídeos e filmes. 

No que tange à Educação Física, o currículo apresenta a concepção 

denominada culturalista, buscando romper com modelos que priorizavam a aptidão 

física/treinamento físico, esporte e alto rendimento/perfeição técnica, além do 

cenário que apontava para práticas nas quais o professor pouco interferia e os 

alunos jogavam o que escolhiam e que se refletia quase sempre em práticas 

esportivas de futsal e voleibol ou jogos de queimada.  

As concepções de Se-movimentar e Cultura de Movimento, utilizadas pela 

SEE/SP, são as bases teóricas desse currículo, sendo que o Se-movimentar refere-

se ao 

 
[...] conjunto de significados/sentidos, símbolos e códigos que se produzem 
e reproduzem dinamicamente nos jogos, nos esportes, nas danças e 
atividades rítmicas, nas lutas, nas ginásticas etc., os quais influenciam, 
delimitam, dinamizam e/ou constrangem o Se-Movimentar dos sujeitos, 
base de nosso diálogo expressivo com o mundo e com os outros. (SÃO 
PAULO, 2012, p. 225) 

 

Já a concepção de Cultura de Movimento “trata da cultura relacionada aos 

aspectos corporais, que se expressa de diversas formas, entre as quais os jogos, as 

ginásticas, as danças e atividades rítmicas, as lutas e os esportes” (SÃO PAULO, 

2012, p. 224).  

Os objetivos da Educação Física no Ensino Médio partem da premissa de 

fazer com que os alunos compreendam as diferentes práticas corporais (esportes, 

ginásticas, lutas, jogos e atividades rítmicas) como fenômenos socioculturais, 

ampliando conhecimentos, possibilidades e experiências, com foco principal na 

formação de sujeitos que sejam capazes de reflexões e ações críticas e autocríticas 

(SÃO PAULO, 2012). 
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A partir das concepções de Se-movimentar e Cultura de movimento, o 

currículo buscou uma transformação na ação educativa dos professores de 

Educação Física. Com conteúdos diversificados, o currículo relaciona a cultura às 

diferentes práticas corporais, com aulas práticas e teóricas, sem, no entanto, fugir 

das práticas características da Educação Física, apontadas como eixos de 

conteúdos (jogos, atividades rítmicas, lutas, ginásticas e esportes) que são 

atrelados, muitas vezes, a eixos temáticos (corpo saúde e beleza, organismo 

humano e movimento, contemporaneidade, mídias, lazer e trabalho), sendo estas 

principais estratégias de ensino desse Currículo.  

Os eixos temáticos podem ser definidos como tópicos/assuntos “atuais e 

relevantes na sociedade” (SÃO PAULO, 2012, p. 228), semelhantes aos temas 

transversais trazidos pelos PCNs (1997), que visavam abordar questões do 

cotidiano, numa perspectiva de interdisciplinaridade e de forma crítica, e aos temas 

da comunidade, trazido pelas OCEM (2006). 

  

Quadro 6. Conteúdos do componente Educação Física no ensino médio do 
Currículo de São Paulo 
 
 

Ano/série              Eixos de conteúdo Eixos temáticos 

 

 

 

 

1º ano  

 

Esporte – basquetebol 
(sistemas de jogo e táticas);  
Atividades rítmicas, ritmo vital e 
ritmo como organização 
expressiva do movimento; 
Esporte - ginástica artística (GA) 
e ginástica rítmica (GR); 
Esporte – Rúgbi e Futebol 
Americano (sistemas de jogo e 
táticas); 
Ginástica – aeróbica, localizada 
e outras; 
Luta – princípios orientadores, 
regras e técnicas. 
 

 

Corpo, saúde e beleza - padrões e estereótipos de 
beleza corporal; 
Corpo, saúde e beleza - corpo e beleza em 
diferentes períodos históricos; 
Corpo, saúde e beleza – conceitos de atividade 
física, exercício físico e saúde; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2º ano 

 
Ginástica – aeróbica, localizada 
e outras; 
Esporte – tênis; 
Esporte – tchoukball (popular 
em outros países); 
Ginástica alternativa – 
alongamento, relaxamento. 

 

Corpo, saúde e beleza – capacidades físicas, 
conceitos e avaliação; 
Mídias – significados/sentidos nos discursos das 
mídias, papel das mídias na definição de modelos 
hegemônicos de beleza corporal; 
Corpo, saúde e beleza – efeitos fisiológicos, 
morfológicos e psicossociais do treinamento físico; 
Contemporaneidade – corpo, cultura de 
movimento, diferença e preconceito; 
Corpo, saúde e beleza - Fatores de risco à saúde: 
sedentarismo, alimentação, dietas e suplementos 
alimentares, fumo, álcool, drogas, doping e 
anabolizantes, estresse e repouso; 
Mídias – a transformação do esporte em 
espetáculo televisivo;  
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3º ano  

Luta – boxe; 
Atividade rítmica - 
manifestações rítmicas ligadas à 
cultura jovem: hip-hop, street 
dance; 
Atividade rítmica – 
representação da cultura 
nacional – o samba; 
Esporte, ginástica, luta e 
atividade rítmica - organização 
de eventos esportivos e/ou 
festivais (apresentações) de 
ginástica, luta e/ou dança.  
 

Corpo, saúde e beleza – princípios do treinamento 
físico; 
Contemporaneidade - corpo, cultura de movimento, 
diferença e preconceito; 
Lazer e trabalho - o lazer como direito do cidadão e 
dever do Estado; 
Contemporaneidade - esporte e cultura de 
movimento na contemporaneidade A virtualização 
do corpo na contemporaneidade; 
Lazer e trabalho - espaços, equipamentos e 
políticas públicas de lazer, o lazer na comunidade 
escolar e em seu entorno: espaços, tempos, 
interesses e estratégias de intervenção Corpo, 
saúde e beleza - estratégias de intervenção para 
promoção da atividade física e do exercício físico 
na comunidade escolar. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos Cadernos do professor: educação física ensino médio do 

Currículo de São Paulo. (SÃO PAULO, 2014b). 

 

Neira (2011) faz um alerta em relação à grande parte dos conteúdos 

propostos no currículo sequer fazer parte das aprendizagens dos cursos de 

licenciatura, apontando possíveis dificuldades dos docentes em pôr em prática 

algumas ações propostas. Barros (2014) também aponta a insatisfação dos 

professores em relação à falta de capacitação para o trabalho com os “novos 

conteúdos”, além de descontentamentos em relação:  

 

a) à inadequação de alguns conteúdos para determinados anos de ensino; 
b) excesso de conteúdos a serem desenvolvidos em alguns bimestres; c) 
falta de condições materiais para a implantação dos conteúdos. (BARROS, 
2014, p. 17) 

 

Sobre as vantagens apontadas pelos docentes, Ladeira et al. (2008) 

ressaltam o direcionamento dado pelo material, organizando o trabalho escolar e 

facilitando as práticas pedagógicas. Apesar desses benefícios, existia forte 

reivindicação para que houvesse maior participação desses docentes na elaboração 

desse documento (LADEIRA et al., 2008).   

É inegável que tal currículo, em seu documento, supera a tradição da 

Educação Física com o futsal para os meninos e o voleibol para as meninas, 

propondo uma diversidade de atividades práticas e teóricas, ampliando as 

experiências dos alunos. Entretanto, em alguns momentos, a concepção esportivista 

ainda tem predominância, pois, no Currículo de SP, o esporte é o principal conteúdo, 

mesmo quando se trata de lutas ou ginásticas essa perspectiva mais esportivizada 

ainda prevalece.  
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Também podemos identificar uma diminuição das atividades práticas no 

Ensino Médio em detrimento a questões de cunho mais teórico, algo que vai à 

contramão do que se espera da disciplina, que é um equilíbrio entre teoria e prática. 

De acordo com Ramos (2017, p. 85), há uma “diminuição das práticas motrizes à 

medida que avançam os anos do Ensino Médio, a saber: 1ª série = 51, 2ª série = 22 

e 3ª série= 18”. Exemplo disso é que alguns dos conteúdos de cunho mais práticos 

trabalhados no Ensino Médio são mais problematizados a partir de questões 

históricas e culturais, fazendo uso, na maioria das vezes, de pesquisas e pouco 

conduzindo a experimentações/vivências. 

A visão do ensino médio como período de preparação para a entrada no 

vestibular pode ter relação com a diminuição das ações práticas (associadas ao 

desenvolvimento motor) e aumento das atividades teóricas por serem mais 

valorizadas e relacionadas ao desenvolvimento do pensamento (atividades 

intelectuais). Tal apontamento pode justificar a menor aparição das práticas 

corporais mais ativas, especificamente no 3º ano do Ensino Médio. Rufino et al. 

(2017) ressaltam que: 

 
Se por um lado, a Educação Física no Ensino Médio não deve transformar-
se em um componente curricular unicamente teórico, situação que pode ser 
decorrente da sua inserção em exame como o ENEM, por outro lado essa 
exigência evidencia que novas configurações são necessárias para esse 
componente curricular nesse nível de ensino. (p. 104) 

 

Apesar dessa configuração mais teórica, a busca por inter-relações com eixos 

temáticos que possam levar a problematizações e uma formação mais crítica vai ao 

encontro dos objetivos do Currículo de SP para a Educação Física no Ensino Médio. 

Entretanto, as atividades mais práticas também levam a problematizações, 

desenvolvimento da autonomia e criticidade, dessa forma, em nosso entendimento, 

as atividades teóricas e práticas poderiam ser mais equilibradas no Ensino Médio. 

As metodologias de ensino presentes no Currículo de SP, mais 

especificamente nos cadernos do professor e do aluno, são diversificadas e 

priorizam a leitura de pequenos textos, análise de imagens, resolução de exercícios 

e atividades práticas como: jogos, jogos esportivos, fundamentos técnicos e táticos, 

coreografias, organização de festivais e campeonatos esportivos (SÃO PAULO, 

2014b). 
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O currículo também aponta formas diversificadas de avaliação e recuperação 

de acordo com o conteúdo a ser trabalhado, como pesquisas, atividade-síntese, 

apreciação e análise de filmes, resolução de situações problema, produção textual, 

escrita de letras de música, atividades em grupo (elaboração de estratégias de jogo), 

elaboração de coreografias, discussões, análise crítica de textos, resolução de 

exercícios (múltipla escolha e dissertativo) e autoavaliação (SÃO PAULO, 2014b).  

 Em termos de sistematização e diversificação de conteúdos, discussões de 

temas da sociedade, situações de ensino, aprendizagem e avaliativas, o currículo de 

SP traz inúmeras atividades que, de fato, orientam os docentes em sua prática 

pedagógica, oportunizando o mesmo aprendizado a todos os alunos da rede, 

entretanto, os conteúdos fixos, assim como os caminhos a serem percorridos 

metodologicamente para o ensino dos mesmos, em muitos casos, pode tirar a 

autonomia e/ou limitar a criatividade docente no planejamento e desenvolvimento 

das aulas, bem como não refletir as necessidades específicas de cada instituição.  

Não negamos aqui a importância do currículo escolar, entretanto, alertamos 

que a falta de diálogo com os professores, bem como a desatenção frente às 

diferentes realidades sociais, pode comprometer as reais intenções expressas 

nesses documentos, algo que pode e deve ser revisto em reformulações futuras. 

 

2.2.3 Proposta de Trabalho do componente curricular Educação Física: 

cursos técnicos integrados de nível médio do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte - IFRN 

 Publicada no ano de 2011 e produzida por uma comissão de elaboração 

composta por 11 professores de Educação Física do IFRN, a referida proposta tem a 

finalidade de organização e sistematização desse componente curricular no ensino 

técnico integrado ao médio, além de auxiliar na elaboração dos PPCs e 

planejamento das aulas. 

 O documento apresenta: a concepção teórica de Educação Física, a 

proposição metodológica (consolidação do componente, objetivos), uma proposta de 

conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas e avaliação da aprendizagem (critérios). 

 A concepção de Educação Física na presente proposta assenta-se na cultura 

corporal de movimento numa perspectiva crítica e de desenvolvimento da 

autonomia, sugerindo ações didático-pedagógicas apoiadas em três 
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abordagens/concepções: crítico-emancipatória, crítico superadora e de aulas 

abertas (RIO GRANDE DO NORTE, 2011).  

A abordagem crítico-emancipatória, fundamentada nos estudos de Kunz 

(1991; 1994), aponta para uma formação crítica e reflexiva, por meio da “[...] 

tematização dos elementos da cultura do movimento, de forma a desenvolver nos 

alunos a capacidade de analisar e agir criticamente nessa esfera” (BRACHT, 1999). 

Tal compreensão de ensino não se reflete em uma eliminação do trabalho com os 

conteúdos específicos da área, nem se reduz apenas a aulas teóricas. Ou seja, 

 
[...] não se elimina o interesse do movimento que é específico do esporte, 
da aprendizagem motora, da dança, ou das atividades lúdicas enquanto 
conteúdo específico da área, porém, coloca-se o estabelecimento dos 
objetivos para desenvolver a competência da autonomia [...]. (KUNZ, 1994, 
p. 101) 

 

A abordagem crítico superadora se fundamenta nos pressupostos de Soares 

et al. (1992), aproximando “[...] o aluno da percepção da totalidade das suas 

atividades, uma vez que lhe permite articular uma ação (o que faz), com o 

pensamento sobre ela (o que pensa) e com o sentido que dela tem (o que sente)” (p. 

62-63).  

Já a Concepção de Aulas Abertas se fundamenta nos estudos de Hildedrandt 

e Laging (1986), sendo o aluno “ponto de partida e, ao mesmo tempo, o ponto 

central das reflexões didáticas” (1986, p.18), participando das escolhas referentes 

aos objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação.  

 Os objetivos gerais da proposta do IFRN para a Educação Física no ensino 

técnico integrado ao médio são que 

 
[...] os alunos possam compreender, entre outros aspectos, o contexto da 
Educação Física Escolar não apenas pelo viés do esporte de rendimento, 
mas sim como uma prática pedagógica que pode favorecer a compreensão 
da importância do envolvimento ativo, crítico e reflexivo nas diferentes 
expressões da cultura corporal. (RIO GRANDE DO NORTE, 2011, p. 11). 

 

Já os objetivos específicos pautam-se em compreender como se dá o 

funcionamento do próprio corpo, conhecer e vivenciar diferentes práticas corporais, 

realizando reflexões, avaliações e análises críticas (relações corpo x mídia), 

vivenciar atividades cooperativas (colaborar, democratizar, dialogar), desenvolver a 

autonomia (escolher, elaborar, modificar/adaptar) e desenvolver valores éticos (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2011).  
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Em relação aos conteúdos, é possível notar que há diversidade de práticas a 

serem trabalhadas, contemplando esporte, jogo, danças, lutas e ginástica. A 

proposta do IFRN, apesar de direcionar alguns assuntos mínimos a serem 

abordados, dentro desses conteúdos, mantém certa abertura para a escolha do que 

pode ser trabalhado dentro dessas temáticas, permitindo evoluções e 

ressignificações. Um exemplo disso é que a proposta aponta que, no 2º ano, devem 

ser desenvolvidos os conteúdos de esportes, lutas e danças, embora não direcione 

qual será o esporte, a luta ou a dança a ser abordada, uma característica dessa 

proposta que visa respeitar as diversidades regionais e planejar junto com os 

discentes o que será abordado nas aulas. 

No quadro a seguir, constam os conteúdos da Educação Física propostos 

para cada ano, como elaborado no IFRN: 

 

Quadro 7. Conteúdos da Educação Física na proposta de trabalho do IFRN 
 

ANO CONTEÚDOS 

 
1º Ensino 

Médio 

Cultura de movimento (conceitos e contexto da Educação Física no Ensino Médio); 
Jogo (conceitos, tipos, criações e ressignificações, brinquedos e brincadeiras); 
Ginástica (conceitos, origem, evolução, tipos, exercícios físicos e saúde). 
  

 
2º Ensino 

Médio 

Esporte (histórico, evolução, tipos, técnica e tática, doping, esporte e suas relações 
com a mídia, as tecnologias, política e economia); 
Lutas (aspectos históricos e socioculturais, movimentos básicos, sentidos e 
significados filosóficos); 
Danças (história, tipos, manifestações culturais, dança e consciência corporal).  

 
 

3º/4º ano 
EM 17 

Qualidade de vida, saúde e trabalho (conceitos, qualidade de vida e saúde no 
trabalho, ginástica laboral); 
Práticas corporais e lazer (atividades físicas regulares e benefícios para a saúde, 
relações entre trabalho, atividade física e lazer); 
Programa de atividade física e autonomia (conceitos e tipos de ginástica, esporte e 
participação); 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Proposta de Trabalho da disciplina de Educação Física nos 
Cursos Técnicos de Nível Médio (IFRN, 2011). 

 

 A proposta presente no IFRN é constituída pelos conteúdos específicos da 

área e mantém as aproximações com o mundo do trabalho, especificamente nos 

últimos anos do Ensino Médio. Os conteúdos se aproximam dos objetivos propostos 

de criticidade (aspectos históricos, socioculturais, políticos) e reflexão 

(ressignificações) das práticas corporais.  

Em relação à metodologia de ensino, a proposta também aponta um processo 

colaborativo de construção “considerando a estreita relação entre aluno-professor-

                                                 
17 Alguns cursos de ensino médio integrado ao técnico da rede federal possuem 4 anos de duração. 
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conhecimento” (RIO GRANDE DO NORTE, 2011, p. 9). No entanto, aponta algumas 

estratégias como: leituras, palestras, seminários, filmes, debates de notícias e 

reportagens jornalísticas, práticas corporais significativas (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2011). Quanto aos procedimentos democráticos visando à elaboração 

conjunta das estratégias de ensino, os alunos participam ativamente das escolhas 

dos temas das palestras, dos textos e filmes, por exemplo, socializando 

informações, refletindo e contribuindo mais ativamente para seu processo de 

aprendizagem. 

O documento, certamente, atinge seu objetivo principal de superação do viés 

esportivo que demarcou a área da Educação Física, porém, Souza Filho (2013) 

aponta que “a proposta ainda carece de uma concepção curricular que possa 

fundamentar as ações pedagógicas como base para a identidade pedagógica da 

Educação Física nos cursos técnicos integrados do IFRN” (p. 794) e que, 

atualmente, a proposta pauta-se nas teorias críticas, mas as perspectivas dos 

docentes são de futuramente estabelecer o ensino desse componente no IFRN 

tendo como fundamento principal as teorias pós-críticas.  

Nas proposições curriculares aqui analisadas (OCEM, o Currículo de SP e a 

proposta de trabalho do IFRN), é possível apontar a superação da seletividade de 

atletas esportivos, do foco exclusivo no desenvolvimento físico, das perspectivas 

higienista, militarista, esportivista e espontaneísta, além disso, todas sinalizam uma 

perspectiva considerada mais crítica de ensino. Contudo, para evidenciamos, de 

fato, a superação da concepção tradicional, o real significado dessa visão de ensino 

e aprendizagem pautada pela criticidade e a atual tendência das proposições 

curriculares acenarem para as teorias críticas ou pós-críticas, é preciso entender 

quais as visões de educação e perspectivas dessas teorias no contexto escolar para 

a formação do cidadão.   

Neste capítulo, analisamos as proposições curriculares em seu teor de 

objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, sem, no entanto, nos aprofundarmos 

nessas teorias. Agora avançaremos para o entendimento da caracterização das 

teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, bem como suas influências nas 

construções curriculares, na Educação Física escolar e na prática pedagógica dos 

docentes dessa área. 
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CAPÍTULO 3 

TEORIAS CURRICULARES E SUAS INFLUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

 

 

 

No ambiente escolar, os professores se deparam com diversos 

questionamentos, inquietações e dúvidas relacionadas ao conhecimento a ser 

ensinado aos alunos. Pensar em objetivos a serem alcançados, experiências 

educacionais, organização de conteúdos, estruturação das aulas, formas de 

avaliação e como justificar tais escolhas sempre foi um grande desafio para os 

educadores das diversas áreas escolares. 

Como vimos, a construção de currículos escolares é cada vez mais comum 

nas esferas municipais e estaduais e, de certa forma, auxiliam o professor a sanar 

possíveis dúvidas, elaborar e desenvolver suas aulas. O grande problema é que 

nem sempre os docentes participam dessa elaboração, o que influencia diretamente 

no entendimento que o educador terá sobre esse material. 

As primeiras concepções sobre currículo correspondiam a um “plano de 

estudos proposto e imposto pela escola aos professores” (SACRISTÁN, 2013, p. 

17), o que deveria ser ensinado pelo professor e aprendido pelo aluno. Outros 

termos utilizados para definição de currículo remetiam a uma “classificação do 

conhecimento”, “organização de segmentos”, “escolaridade organizada 

sequencialmente” (SACRISTÁN, 2013, p. 17), ou seja, um documento com 

sistematização de conteúdos e sugestões metodológicas. Mas o currículo é também 

um território eminentemente em disputa, seja ela teórica e/ou política, além de ser 

um território de luta para os envolvidos no processo educativo, docentes e discentes 

que buscam ter vez e voz nas construções curriculares (ARROYO, 2011). 

Ao se propor um currículo, são colocadas intenções, concepções de 

educação e de aluno que se quer formar, atendendo aos anseios da comunidade, 

mas também a interesses próprios dos que o constroem. O currículo “é selecionado 

e organizado ao redor de um conjunto de princípios e valores que vem de algum 

lugar, que representam determinadas visões de normalidade e desvio [...]” (APPLE, 

2006, p. 103). Por isso, é muitas vezes motivo de discussões e contradições, 

dependendo da forma em que é elaborado, pode atender aos interesses sociais, à 
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“construção de sociedades verdadeiramente democráticas, capazes de articular a 

afirmação da igualdade e o reconhecimento das diferenças” (CANDAU, 2014, p. 24). 

Ao mesmo tempo, se as diferenças socioculturais não são levadas em consideração, 

o currículo pode contribuir para a desigualdade e/ou reforçá-la, sendo reproduzido 

um “como o currículo da mídia, [...], currículo da prisão” (MOREIRA; CANDAU, 2007, 

p. 18), ou como um “mecanismo de controle social” (APPLE, 2006, p. 103).  

Compreender o conceito de Currículo, bem como sua função dentro do 

contexto escolar torna-se importante para perceber de que forma tal cenário pode 

influenciar as experiências a serem vividas no ambiente educativo, como pode 

auxiliar os professores, atender às expectativas de aprendizagem de maneira ampla, 

sem exclusão ou seletividade, e qual sua importância e influência na esfera escolar, 

em especial, para nós, nas aulas de Educação Física.  

Neste capítulo, abordaremos as teorias curriculares que fundamentam a 

elaboração dos currículos escolares e suas influências nas práticas escolares na 

Educação Física.  

 

3.1 As teorias sobre currículo  

A influência direta do currículo no trabalho docente e também na 

aprendizagem dos alunos nos traz indagações e reflexões sobre os fatores que 

condicionam o desenvolvimento das aulas dos professores e o ensino destinado aos 

educandos. Compartilhamos do mesmo pensamento de Silva (2015) ao 

entendermos que “o currículo é sempre resultado de uma seleção: de um universo 

mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai 

constituir, precisamente, o currículo” (SILVA, 2015, p. 15), sendo as concepções de 

quem o constrói o que de fato o direcionará. 

Essas concepções curriculares baseiam-se em teorias sobre currículo, que 

“[...] se convertem em referenciais ordenadores das concepções sobre a realidade” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 38). O conhecimento a ser ensinado é o centro da discussão 

curricular, a partir daí são elencados os conteúdos considerados essenciais 

utilizando diferentes critérios para selecionar tais conhecimentos. Além disso, outro 

aspecto importante que também é alvo de discussões e reflexões é o tipo de 

cidadão que se quer formar, já que as “[...] teorias do currículo deduzem o tipo de 

conhecimento considerado importante justamente a partir de descrições sobre o tipo 

de pessoa que elas consideram ideal” (SILVA, 2015, p. 15). 
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As vertentes teóricas são as bases que sustentam o currículo e vão 

referenciar os pensamentos norteadores e as ações a serem efetivadas e, apesar da 

compreensão de que o currículo é muito mais direcionado às aprendizagens dos 

alunos, não podemos deixar de identificar que os docentes também são 

destinatários dessas proposições. Essas teorias curriculares  

 

[...] desempenham várias funções: são modelos que selecionam temas e 
perspectivas; costumam influir nos formatos que o currículo adota antes de 
ser consumido e interpretado pelos professores, tendo, assim, um valor 
formativo profissional para eles; determinam o sentido da profissionalidade 
do professorado ao ressaltar certas funções; finalmente, oferecem uma 
cobertura de racionalidade às práticas escolares. (SACRISTÁN, 2000, p. 
37) 

 

A partir dessas concepções, direcionam-se, especialmente, os objetivos a 

serem atingidos no contexto escolar. Entre eles, podemos encontrar as teorias 

tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas (SILVA, 2015), que, com 

base em suas concepções e interesses, podem acenar para a conformação, para a 

revolução ou para a aceitação/respeito às questões de identidade e diferença.  

 

3.1.1 Teorias tradicionais  

 As primeiras aproximações do que hoje chamamos de currículo surgiram a 

partir das mudanças econômicas impostas pela industrialização e urbanização, e do 

aumento no número de imigrantes com seus diferentes costumes e valores, 

considerados inadequados no contexto social americano (MOREIRA; SILVA, 2013). 

Nesse sentido, a escola passou a ser vista como possível transmissora das “crenças 

e comportamentos dignos de serem adotados” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 16) e o 

currículo instrumentalizava essa pretensão de controle social sendo essencial no 

contexto escolar, especialmente em relação a selecionar “[...] as atividades 

pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o pensamento 

do aluno se desviassem de metas e padrões predefinidos” (MOREIRA; SILVA, 2013, 

p. 15). 

 As primeiras ideias sobre as construções curriculares foram as de Dewey 

(1902), considerado mais progressista (democrático), e Bobbitt (1918) e Tyler 

(1949), considerados mais tecnocráticos (técnicas e métodos, racionalização). 

Apesar de apoiarem vertentes distintas, esses estudiosos enquadram-se no 

pensamento das teorias tradicionais.  
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Num embate entre o modelo educacional proposto por Bobbitt (1918) e o 

modelo proposto por Dewey (1902), prevaleceu o modelo de Bobbitt como maior 

influenciador do campo de construção curricular, algo que tomou mais força ainda 

com os estudos sobre currículo de Tyler (1949). O primeiro concebe “[...] currículo 

visto como um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e 

rigorosamente especificados e medidos” (SILVA, 2015, p. 12), enquanto o segundo, 

“[...] mais preocupado com a construção da democracia do que com o 

funcionamento da economia” (SILVA, 2015, p.23), sinalizando para a valorização 

das experiências e para a importância do pensamento reflexivo.  

 Esse modelo tradicional tem como principal característica a conformação com 

a realidade, apresentando uma passividade e neutralidade em relação à educação, 

muitas vezes imposta pela classe dominante, sem de fato questioná-la, são “[...] 

teorias de aceitação, ajuste e adaptação” (SILVA, 2015, p. 30). Assentada num tipo 

de ensino de transmissão de conteúdos “[...] de uma cultura incontestada e unitária 

[...]” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 36), no qual o professor é centralizador e o aluno 

apenas recebe as informações com estreitas relações com “as categorias de 

controle social e eficiência social” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 17). 

 Bobitt (1918), com um pensamento mais conservador, tinha a visão de escola 

como indústria, que deveria seguir os mesmos moldes de uma empresa, baseada no 

taylorismo18. Esse modelo focava na padronização, imposição de regras, no trabalho 

repetitivo e na produção em massa. Assim, na teoria tradicional, de forma 

semelhante, a escola deveria padronizar o ensino no qual o conhecimento era algo 

dado ao aluno num ensino por meio de repetições e memorizações para 

aprendizagens consideradas essenciais para trabalhar quando se tornasse adulto. 

 Nesse sentido, o currículo servia como instrumento regulador responsável por 

formar um modelo de jovens que atendesse aos interesses da indústria. A maior 

preocupação de Bobbitt era com a eficiência laboral, era preciso “mapear quais eram 

as habilidades necessárias para as diversas ocupações” (SILVA, 2015, p.23) para, a 

partir daí, construir um currículo que contemplasse as aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento dessas habilidades. Ou seja,  

 
 

                                                 
18 Pautado no conceito de eficiência produtiva, no qual se produz mais em menos tempo e com 
menos esforço. 
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[...] especificar precisamente que resultados pretendia obter, que pudesse 
estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e formas de 
mensuração que permitissem saber com precisão se eles foram 
alcançados. (SILVA, 2015, p. 23) 

 

Nesse pensamento de escola como indústria, além da eficiência, organização, 

e desenvolvimento, utilizava-se o conceito de padrões de aprendizagem, nos quais 

os alunos deveriam se enquadrar, como a realização de um determinado número de 

contas de adição por minuto (SILVA, 2015), assim como na fábrica se tem um 

padrão de produção por hora/dia/semana, aproximando-se ainda mais do conceito 

de eficiência (maior produção em menor tempo), base do taylorismo.  

A consolidação desse modelo curricular deu-se com a publicação do livro 

“Basic principles of curriculum and instruction” de Ralph Tyler (1949), que apontava 

a educação como “um processo que consiste em modificar os padrões de 

comportamento das pessoas” (TYLER, 1976, p. 5). Dessa forma, os objetivos 

educacionais aparecem como algo essencial no contexto escolar, pois, a partir 

dessa intenção, todas as demais atividades, como a seleção dos conteúdos, a 

metodologia e a avaliação, giram em torno da função de alcançar os objetivos 

traçados para o tipo de pessoa que se quer formar (TYLER, 1976). Nesse contexto, 

a finalidade era a formação de um cidadão apto a realizar as atividades profissionais 

ao se tornar adulto, obedecendo aos interesses mercantis.   

Assim, a construção de um currículo deveria surgir a partir de reflexões que 

levassem em consideração os objetivos a atingir, as experiências a serem 

vivenciadas que possibilitariam atingir esses propósitos, a organização dessas 

experiências e, por fim, uma análise que mostrasse que os objetivos inicialmente 

propostos realmente foram atingidos. Entretanto, Tyler aponta as dificuldades de se 

pensar em objetivos educacionais salientando que diversas fontes devem ser 

utilizadas para a seleção dessas intenções, tais como: conhecer a realidade da 

escola e os alunos que lá estão; os estudos da vida contemporânea; as sugestões 

de especialistas das diversas disciplinas; o uso da filosofia e da psicologia da 

aprendizagem (TYLER, 1976).  

As diversas fontes de estudos propostas por Tyler para a seleção de objetivos 

deixava claro que “[...] nenhuma fonte isolada de informação é adequada a fornecer 

uma base para decisões amplas e criteriosas sobre os objetivos da escola” (TYLER, 
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1976, p. 5), nem devem obedecer apenas os juízos de valor dos responsáveis por 

sua elaboração.  

Essa atenção para as diferentes realidades das escolas é algo importante a 

ser destacado nos estudos de Tyler e muitas vezes não é levado em conta quando 

se pensa num currículo unificado, entretanto, contraditoriamente, o autor, ao falar 

em objetivos educacionais, os aponta a partir de modelagens comportamentais, 

numa visão utilitarista da educação. 

A redução da educação a essa visão utilitária impulsionou reestruturações em 

relação às disciplinas que faziam parte do currículo, ao “treinamento” de professores 

e aos objetivos, que passam a dar ênfase nas ações de investigação e pensamento 

indutivo (MOREIRA; SILVA, 2013). Entretanto, essa reestruturação pouco contribuiu 

diante do que se esperava para a melhoria da qualidade educacional, sendo 

neutralizada pelos inúmeros problemas sociais de “[...] racismo, desemprego, 

violência urbana, crime, delinquência, condições precárias de moradia [...]” 

(MOREIRA; SILVA, 2013, p. 20), problemas estes que não se aproximavam da 

idealização de democracia e justiça, nem foram evitados/erradicados por meio desse 

modelo de ensino que sequer questionava os padrões educacionais existentes. 

Nesse sentido, os valores das teorias tradicionais passam a ser fortemente 

contestados, especialmente pelo seu “[...] caráter instrumental, apolítico e ateórico 

[...]” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 21), abrindo espaço para o aparecimento de outras 

concepções que buscavam dar novo conceito ao campo curricular. 

 

3.1.2 Teorias críticas  

As teorias críticas, diferentemente das tradicionais, não apresentam 

passividade e conformismo em relação aos modelos educacionais, nem tampouco 

se prendem a questões técnicas e métodos, “[...] são teorias de desconfiança, 

questionamento e transformação radical” (SILVA, 2015, p. 30). São ainda, teorias 

conscientes das relações de poder existentes nos modelos educacionais, que “[...] 

postulam não ser possível compreender a educação senão a partir dos seus 

condicionantes sociais” (SAVIANI, 1999, p. 27). 

As teorias críticas discutem as classes sociais apontando que os currículos 

escolares muitas vezes não atendem aos interesses da classe oprimida, mas, sim, 

da classe dominante, reforçando a desigualdade social. Dessa forma, nessa teoria, 

“[...] o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas 
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desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz” (SILVA, 

2015, p. 30). 

Os estudos de Bourdieu e Passeron (1975) e Althusser (1983), pautados 

respectivamente pela sociologia crítica e filosofia marxista, contestam, de diferentes 

formas, as influências dos modelos educativos especialmente em relação à 

reprodução/manutenção das desigualdades de classes (dominante/dominada) que 

muitas vezes tem o conhecimento como único meio de ascensão social. 

Segundo Silva (2015), os estudos de Bourdieu e Passeron eram pautados na 

sociologia crítica e apontavam para uma visão de reprodução das desigualdades na 

escola com base no conceito de “capital cultural”. Nesse sentido, a cultura da classe 

dominante mais prestigiada e valorizada compõe o currículo como sendo a cultura 

desejável, correta. Já as demais culturas ficam subjugadas e ocultas como algo 

natural quando se considera a cultura dominante como a soberana. Isso no 

ambiente escolar, num currículo voltado para as classes dominantes, acaba por 

excluir as demais classes, que não têm sua cultura valorizada e enfrentam maiores 

dificuldades na escola (evasão/reprovação) por não terem acesso anterior à cultura 

oferecida pela escola. Segundo Apple (2006 p. 101), uma 

 
[...] das maneiras pelas quais as escolas são usadas para 
propósitos hegemônicos está no ensino de valores culturais e 
econômicos e de propensões supostamente “compartilhadas por 
todos” e que, ao mesmo tempo, “garantem” que apenas um número 
determinado de alunos seja selecionado para níveis mais altos de 
educação [...]. 

 

Esse contexto retrata a divisão de classes em relação à educação já citada 

anteriormente, nas quais o prosseguimento dos estudos (ensino superior) muitas 

vezes era restrito à elite, direcionando os pobres ao mercado de trabalho. Nesse 

sentido, a escola atua como reprodutora dessas desigualdades sociais já existentes 

(SILVA, 2015). 

Silva (2015) aponta ainda que os estudos de Althusser (1983) reforçavam as 

ideias das teorias críticas, de questionamento de reprodução das desigualdades, 

apontando que algumas instituições são responsáveis para a manutenção do 

capitalismo e divisão de classes sem contestação, atuando como “aparelhos 

ideológicos”, pois esses modelos não se sustentariam de outra forma. Essas 

instituições são a religião, a mídia, a família e, especialmente, a escola, pois se 

inserem num contexto em que a maioria da população permanece por um longo 
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tempo e, dependendo de suas convicções e conteúdos escolares, pode, por 

exemplo, reforçar que as classes menos favorecidas estão subordinadas às ações 

de servir e obedecer, enquanto que a classe dominante se ocupa das ações de 

comandar e controlar (SILVA, 2015). Ou seja, para Althusser, economia e escola 

mantinham estreitas relações refletindo “a dominação do capitalismo sobre a 

educação e o currículo, contribuindo para a reprodução das desigualdades de 

classe” (SILVA, 2015, p. 38).  

Apple (2006), no mesmo sentido de reprodução ideológica, aponta que os 

currículos serviam às estruturas econômicas e políticas, sendo coadjuvantes das 

desigualdades. Assim, “as políticas educacionais e culturais, e a visão de como as 

comunidades deveriam operar, e de quem deveria ter poder, serviam como 

mecanismo de controle social” (APPLE, 2006, p. 103). 

Nesse conceito de currículo como mecanismo de controle social e reprodutor 

das desigualdades, o autor aponta ainda que as escolas exercem esse controle por 

meio das regras e rotinas educacionais, mas também pelo conhecimento ali 

distribuído, conhecimento este que é determinado pelo currículo (APPLE, 2006). 

As teorias críticas, então, buscam refletir sobre as relações implicadas na 

elaboração de currículos, relações entre os modelos de produção e a educação, 

relações culturais, sociais e o papel do currículo transmissão de valores, crenças, e 

reprodução das desigualdades. Pois,  

 

[...] o currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite 
visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 
individuais e sociais particulares. [...] ele tem uma história, vinculada às 
formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da 
educação. (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 14) 

 

No Brasil, Paulo Freire, com a publicação do livro “Pedagogia do Oprimido” 

em 1974, fomentou discussões relacionadas à teoria curricular crítica. Freire 

criticava o modelo tradicional de educação, o qual chamava de “educação bancária”, 

em que o professor era narrador ativo de conteúdos (depositante) e o aluno era 

concebido como um depósito passivo de informações (depositários) a serem 

arquivadas e guardadas, sem nenhum questionamento (FREIRE, 2002). 

Confrontando esse modelo bancário, o autor sinalizava para a importância de 

uma “educação problematizadora”, mais reflexiva, criativa e transformadora, sem 

desvalorização das culturas populares e baseando-se numa relação dialógica entre 
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professor e aluno em que ambos ensinam e aprendem (FREIRE, 2002). 

Questionava então  

 
[...] o currículo padrão, o currículo de transferência é uma forma mecânica e 
autoritária de pensar sobre como organizar um programa, que implica, 
acima de tudo, numa tremenda falta de confiança na criatividade dos 
estudantes e na capacidade dos professores! Porque, em última análise, 
quando certos centros de poder estabelecem o que deve ser feito em 
classe, sua maneira autoritária nega o exercício da criatividade entre 
professores e estudantes. O centro, acima de tudo, está comandando e 
manipulando, à distância, as atividades dos educadores e dos educandos. 
(FREIRE; SHOR, 2008, p. 97) 

 

Ainda, neste sentido dos questionamentos e possibilidades, referência para a 

teoria crítica, Goodson (2013) ressalta que os conhecimentos específicos que fazem 

parte de um currículo não devem ser considerados saberes únicos e imutáveis, que 

é preciso repensar o currículo, reconhecendo que ele é passível de modificações, 

adotando “[...] o conceito de currículo como construção social” (GOODSON, 2013, p. 

67). Além disso, aponta que são necessárias reflexões constantes sobre o porquê 

das escolhas efetivadas (objetivos, conteúdos, metodologia de ensino) e não outras 

e o dever de reconhecer que determinadas preferências significam a renúncia de 

outros elementos que poderiam constituir o currículo, o que implica diretamente no 

tipo de cidadão a ser formado (GOODSON, 2013).  

Sacristán (2013) reforça os pensamentos de Goodson ao apontar que o 

currículo  

 
[...] não é algo neutro, universal e imóvel, mas um território controverso e 
mesmo conflituoso a respeito do qual se tomam decisões, são feitas opções 
e se age de acordo com orientações que não são as únicas possíveis. 
(SACRISTÁN, 2013, p. 23) 

 

Essa possibilidade de reflexão e questionamentos em torno da elaboração 

dos currículos escolares e seleção de conhecimentos não era algo possível na teoria 

tradicional e, mesmo em relação à teoria crítica, é preciso certo cuidado, pois 

podemos nos vincular “[...] a formas prévias de reprodução, mesmo quando nos 

tornamos criadores de novas formas” (GOODSON, 2013, p. 18). 

Saviani (1999) aponta que algumas teorias críticas apresentam-se de modo 

reprodutivista, pois não apontam propostas pedagógicas, “[...] se empenham tão 

somente de explicar o mecanismo de funcionamento da escola tal como está 

constituída” (p. 40), apenas discutem as classes sociais. Assim, ressalta que, ao 
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identificarmos que as classes dominantes querem manter os padrões existentes de 

divisão de classes e modelos educacionais, preservando seus domínios, o currículo 

“só poderá ser formulado do ponto de vista dos interesses dominados” (SAVIANI, 

1999, p.41). Buscam-se, então, alternativas que viabilizem a articulação da escola 

aos interesses dessas classes subjugadas e que valorize a cultura popular, ou seja, 

as teorias críticas devem agir no sentido de “[...] entender a favor de quem o 

currículo trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor dos grupos e classes oprimidas” 

(MOREIRA; SILVA, 2013, p. 23). 

Todavia, “[...] o caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos de 

adaptação acionados periodicamente a partir dos interesses dominantes podem ser 

confundidos com os anseios da classe dominada” (SAVIANI, 1999, p. 41). Essas 

discussões abrem espaço para outra teorização curricular que busca superar a 

prevalência da cultura dominante nos currículos, abrindo espaço também para a 

valorização e o respeito à diversidade em seus inúmeros aspectos. 

 

3.1.3 - Teorias pós-críticas  

As teorias pós-críticas surgem apoiadas nas teorias críticas, porém buscam 

ampliar algumas discussões respaldando-se no multiculturalismo, “[...] movimento 

legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados [...] para terem suas 

formas culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional” (SILVA, 2015, p. 

85). Dialogam com o senso comum, valorizando-o e respeitando as diferentes 

culturas, além de refletir de que forma se dão as negações e valorizações culturais, 

propondo “[...] práticas educacionais, currículos e pedagogias que apontam para a 

diferença, a abertura, a transgressão, a subversão, a multiplicação de sentidos” 

(NEIRA; NUNES, 2009, p. 138). 

Nesse sentido de reconhecimento de diversidades, uma cultura não se 

sobrepõe à outra, nem há possibilidade de estabelecimento de critérios que possam 

subjugar uma cultura à outra, pois todos são seres humanos. Ou seja,  

 

[...] os diferentes grupos culturais se tornariam igualados por sua comum 
humanidade. [...] É em nome dessa humanidade comum que esse tipo de 
multiculturalismo apela para o respeito, a tolerância e a convivência pacífica 
entre as diferentes culturas. Deve-se tolerar e respeitar a diferença porque 
sob a aparente diferença há uma mesma humanidade. (SILVA, 2015, p. 86)  
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O multiculturalismo apresenta diversas vertentes e “constituem sistemas 

abertos, compostos por linhas variadas que, além de tomar emprestado argumentos 

de diferentes enfoques, criam outros” (NEIRA, NUNES, 2009, p. 138). De acordo 

com Silva (2015), há uma tendência multiculturalista crítica que se divide em 

concepção pós-estruturalista, com uma visão de que a diferença é produzida por 

meio do discurso e concepção materialista, pautada no entendimento de que as 

estruturas institucionais são produtoras de desigualdades. Dentro da vertente crítica, 

tais concepções convergem no reconhecimento das diferenças divergindo da forma 

em que ela se dá ou pode ser combatida. Nesse sentido, a concepção pós-

estruturalista passa a ser mais criticada, pelo entendimento, por exemplo, de que 

não se elimina o racismo “[...] simplesmente através do combate a expressões 

linguísticas racistas, mas deve incluir também o combate à discriminação racial no 

emprego, na educação, na saúde” (SILVA, 2015, p. 87).  Essas concepções, porém, 

se complementam. 

O referido autor aponta ainda a existência de outra vertente multiculturalista 

mais alinhada ao liberalismo, propondo “[...] um currículo multiculturalista baseado 

nas ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa” (SILVA, 2015, p. 88). 

Essa concepção é criticada, pois, ao se propor os conceitos de tolerância e respeito, 

supõe-se certa superioridade de algo que já está posto, é considerado ideal. Dessa 

forma, “[...] as diferenças culturais são vistas como fixas, como já definitivamente 

estabelecidas, restando apenas ‘respeitá-las’” (SILVA, 2015, p. 88). 

Em linhas gerais, o multiculturalismo destaca que a escola é uma instituição 

homogênea e monocultural, que “[...] sempre teve dificuldade em lidar com a 

pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 

confortável com a homogeneização e a padronização” (MOREIRA; CANDAU, 2003, 

p. 16). Assim, sinaliza para a importância de se romper com esse panorama, 

sabendo que “[...] abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento 

de culturas constitui o grande desafio” (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 16). 

Esse desafio se insere ao se tentar trazer para a escola discussões sobre 

gênero, violência contra a mulher, sexualidade, homofobia, questões étnico raciais, 

intolerância religiosa, entre inúmeros outros temas que, na visão de conservadores 

“[...] representam um ataque aos valores da nacionalidade, da família, da herança 

cultural comum” (SILVA, 2015, p. 89) e até mesmo fragmentação da “[...] cultura 
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nacional única e comum, com implicações políticas regressivas” (SILVA, 2015, p. 

89).  

 Essa desconstrução do que é considerado cultura ideal em contraposição às 

culturas esquecidas é o primeiro trabalho a ser feito, questionando o porquê dessas 

culturas adentrarem o currículo e não outras, quais conflitos históricos e culturais 

contribuíram para que dentro da diversidade sociocultural, apenas algumas práticas 

fossem consideradas desejáveis e passíveis de adentrarem o contexto escolar.  

São inúmeras as problematizações possíveis presentes na sociedade “[...] 

visibilizadas especialmente pelos movimentos sociais que denunciam injustiças, 

desigualdades e discriminações, reivindicando igualdade de acesso a bens e 

serviços e reconhecimento político e cultural” (CANDAU, 2012, p. 236) e que 

permitem a conversão desses temas em conteúdos educativos, infelizmente ainda 

pouco abordados no ambiente escolar. 

 A Constituição Federal (1988) aponta o direito à educação e à igualdade de 

todos perante a lei, entretanto, essa igualdade é reprimida quando se enfrenta 

situações de desigualdade e discriminação. Sendo assim, a perspectiva 

multiculturalista reconhece esses conflitos e a “urgência de se trabalhar as questões 

relativas ao reconhecimento e à valorização das diferenças culturais nos contextos 

escolares” (CANDAU, 2012, p. 237), num processo de desconstrução e 

reconstrução das relações sociais. 

Assim, para as teorias pós-críticas, muito mais que trabalhar essas questões 

por meio de discussões, impulsionando reflexões e possíveis mudanças de atitude, 

somente em alguns momentos pontuais, é preciso vivenciá-las, compreendê-las e 

buscar um combate efetivo às diferentes formas de discriminação das diversas 

classes em detrimento de outras. A inserção dessas práticas nos currículos, seja 

como objetivos, expectativas de aprendizagem ou conteúdos escolares é uma 

alternativa viável para suprimir tais discriminações. No entanto, isso depende das 

concepções dos responsáveis pela sua elaboração.  

As principais diferenças entre as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas 

apresentam-se nas relações de conformação com a realidade ou combate às 

desigualdades sociais. Sendo essas teorias, as bases que sustentam os currículos, 

acabam influenciando, mínima ou profundamente, às ações pedagógicas dos 

professores nas instituições escolares. 
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3.2 Concepções/abordagens teóricas que influenciam os currículos na 

Educação Física escolar 

As teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas exercem forte 

influência no ensino da Educação Física sendo “[...] expressas em suas diversas 

conjunturas no que concerne a formas de selecionar, organizar e sistematizar os 

saberes específicos da área” (ROCHA et al., 2015, p. 179).  

Em consonância com a teoria tradicional, numa vertente acrítica, 

obrigatoriamente prática e com forte influência das instituições médicas e militares 

(BRACHT, 1999), podemos citar as perspectivas higienista, militarista e esportivista 

no ensino da Educação Física, servindo “[...] para os educadores regularem, 

classificarem e controlarem os estudantes” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 112). Tais 

concepções apontavam dentre seus objetivos o melhor rendimento, a disciplina e a 

submissão, mantendo estreita relação com os objetivos econômicos, respaldados 

pelo princípio de que “[...] numa sociedade baseada na produção, o corpo visado é o 

corpo produtivo, eficiente, disciplinado e moldado para o trabalho” (GOMES; 

BRACHT; ALMEIDA, 2013, p. 3).  

As relações com o mundo do trabalho eram forte argumento de legitimação 

da Educação Física nos currículos escolares, apresentando-se “[...] como elemento 

central de geração de sentido para a prática [...]” (GOMES; BRACHT; ALMEIDA, 

2013, p. 3). Essas relações com o mundo do trabalho se estabeleciam na concepção 

higienista pelo foco no desenvolvimento da aptidão física com intenção de manter 

uma boa saúde corporal e melhor preparar os indivíduos para as atividades laborais. 

Na concepção militarista pelo foco no “[...] homem disciplinado, obediente, submisso, 

profundo respeitador da hierarquia social” (SOARES et al., 1992, p. 36) e preparado 

para a proteção da pátria (em casos de guerra), o que certamente correspondia “[...] 

às demandas para a formação do trabalhador, [...] a prática mecânica, repetitiva e 

irrefletida dos movimentos caíam como uma luva no processo de adestramento e 

disciplinamento do corpo” (GOMES, 2010, p. 171). E, na concepção esportivista, as 

práticas esportivas eram utilizadas como ferramentas de obediência, disciplinadora e 

de submissão dos corpos (SAMPAIO, 2010, p. 27), selecionando os mais talentosos 

e formando atletas.  

Todas essas concepções “[...] fundamentaram-se na instrumentalidade 

técnica e prescritiva do currículo” (ROCHA et al., 2015, p. 179), e na visão utilitária 

da educação que, em dado momento histórico, privilegiou apenas os conteúdos 
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ginásticos para obtenção de corpos saudáveis e fortes e, em outro, priorizou o 

esporte, com foco principal na competição e formação de atletas de alto nível. Nesse 

sentido, os currículos são fragmentados, disseminam práticas hegemônicas e 

destina “[...] pouco ou nenhum espaço para as práticas oriundas dos grupos 

posicionados em desvantagem na geografia do poder” (NEIRA, 2016, p. 69). Nesse 

sentido, desconsidera outros conhecimentos, refletindo uma das principais 

características das teorias tradicionais de reprodução da realidade sem de fato 

confrontá-la.  

Ao entendermos que “[...] todas as teorias pedagógicas e educacionais são 

também teorias do currículo” (SILVA, 2015, p. 21), podemos ainda mencionar, outras 

concepções teóricas que influenciam ou influenciaram a Educação Física na escola 

“[...] todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista” 

(DARIDO, 2003, p. 14), entre as quais destacamos as abordagens 

desenvolvimentista, construtivista, psicomotora e da saúde renovada, caracterizadas 

no quadro abaixo. 

 

Quadro 8. Principais características das abordagens desenvolvimentista, 

construtivista, psicomotora e saúde renovada. 
 
 

 

 

ABORDAGEM 

 

OBJETIVOS 

 

CONTEÚDOS 
PRINCIPAIS 

AUTORES 

 
 

 

Desenvolvimentista 

 

 

Desenvolvimento de 

habilidades motoras 

 

Habilidades de 

locomoção, equilíbrio, 

manipulação e 

coordenação 

 

TANI, G.; MANOEL, 

E. J.; KOKUBUN, E.; 

PROENÇA, J. E.  

(1988) 
 

 
 

Construtivista 

 

Construção do 

conhecimento por meio 

da interação com o 

mundo 
 

 

Brincadeiras populares, 

jogo simbólico, jogo de 

regras 

 
 

FREIRE, J. B. (1989) 

 

 
Psicomotora 

 

 

Reeducação 

psicomotora levando a 

tomada de consciência 

do próprio corpo 
 

 

Consciência corporal, 

lateralidade e 

coordenação/ Exercícios 

 
 

LE BOUCH, J. 

(1986) 

 

 

 

Saúde Renovada 

 

 

Desenvolver atitudes, 

habilidades e hábitos, 

que estimulem uma vida 

mais ativa fisicamente, 

para assim melhorar a 

saúde 
 

 

Estilo de vida ativo / 

Conhecimento sobre as 

relações entre 

exercícios físicos e 

saúde 

 

GUEDES, D. P. 

(1996) 

NAHAS, M. V. (1997) 

 

Fonte: Adaptado de Darido (2003, p. 11-21). 
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Mais especificamente sob a influência do pensamento crítico de superação do 

senso comum e do ensino tradicional (aptidão física e esportiva), “[...] a Educação 

Física escolar sofre questionamentos referentes à sua relevância na formação de 

cidadãos críticos, autônomos e emancipatórios” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 183). 

Nessa perspectiva formativa, as principais abordagens que influenciam o currículo 

da área são a crítico superadora (SOARES et al., 1992) e a crítico emancipatória 

(KUNZ, 1991; 1994).  

A abordagem crítico superadora “[...] utiliza o discurso da justiça social como 

ponto de apoio [...]” (DARIDO, 2003 p. 8), propondo uma leitura da realidade, 

interpretação (resultante da perspectiva de quem julga) e reflexão pedagógica 

(representando interesses de determinada classe social), para se direcionar os 

objetivos a serem alcançados (SOARES et al., 1992).  

 Já a abordagem crítico emancipatória propõe, por meio de descobertas nas 

experiências de movimento, representação/exposição das aprendizagens e 

questionamento, indicando uma “reflexão crítica emancipatória dos alunos” 

(DARIDO, 2003, p. 21) e idealizando uma formação de reflexão-ação, numa 

educação de um sujeito que seja crítico e autônomo para intervir na realidade em 

que está inserido (KUNZ, 1994).  

Assim, as teorias críticas no contexto da Educação Física escolar, além de 

tratar dos conteúdos da cultura corporal de movimento passam a refletir “[...] a 

importância de integrar elementos sociais e culturais ao discurso curricular, 

buscando a formação de cidadãos críticos” (ROCHA et al., 2015, p. 183), ou seja, as 

relações estabelecidas entre as práticas corporais e as questões políticas, sociais, 

econômicas, adentram as situações de ensino e aprendizagem. Notamos, então, 

que diferentemente do que ocorre na teoria tradicional em relação à passividade do 

aluno e à aceitação da verdade única sobre o que lhe é ensinado nas teorias 

críticas, o questionamento é constante e os alunos passam a participar mais 

ativamente do seu processo de ensino e aprendizagem. 

As teorias pós-críticas, assim como as críticas, “[...] também reconhecem a 

presença da cultura, raça, gênero e etnia como elementos a serem considerados na 

seleção dos saberes que devem compor os currículos [...] (ROCHA et al., 2015, p. 

179). Dessa forma, tais questões, atreladas às práticas corporais adentram o 

ambiente educacional da área que, por muito tempo, ficou restrito aos 

conhecimentos de ginástica, aptidão física e esporte. Assim, a principal 
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característica passa a ser a “tematização de todas as variedades das manifestações 

culturais não dominantes. (NEIRA; NUNES, 2009).  

As teorias pós-críticas exigem investigação e reflexões sobre a exclusão de 

determinadas práticas corporais no ambiente escolar e, por exemplo, “[...] temas 

controversos e fontes de informação que consideram os conflitos a partir de 

perspectivas alternativas e divergentes” (NEIRA, 2011, p. 26). Mais que discutir 

sobre gênero, diversidade, cultura, raça, etnia e intolerância religiosa, apontam que 

nessa perspectiva é preciso compreender “[...] as razões da opressão, construção 

das desigualdades, diferenças e estereótipos” (NEIRA, 2016, p. 79), e por que essas 

questões são tão conflitantes no mundo em que vivemos, ou seja, todas essas 

indagações devem ocorrer nas aulas de Educação Física.  

No entanto, nesse tipo de perspectiva, não há conteúdos pré-estabelecidos, 

os jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças são temas, e prioriza-se “[...] 

procedimentos democráticos para a definição dos temas e atividades de ensino” 

(NEIRA, 2016, p. 71). Assim, os conteúdos vão emergir a partir das 

problematizações nas aulas sugeridas pelos próprios alunos, “[...] todos constroem 

práticas e saberes, todos escrevem o currículo” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 241).  

Por exemplo, ao se trabalhar com o tema capoeira, podem surgir 

questionamentos sobre preconceito de etnia, violência, entre outros. Nesse sentido, 

a capoeira é o tema a ser estudado, preconceito étnico e violência se enquadram 

nos conteúdos de ensino e aprendizagem. As danças são outro exemplo, as 

quadrilhas, mais que a aprendizagem de passos, pode despertar curiosidades sobre 

certas caricaturizações e associações com os moradores da zona rural (NEIRA; 

NUNES, 2009). Essas associações entre as práticas corporais, culturas dominantes 

e dominadas são a base da teoria pós-crítica nas aulas de Educação Física. 

Podemos afirmar que as recentes construções curriculares buscam romper 

com a visão tradicional de alienação, obediência e adestramento, focada, 

exclusivamente, na repetição acrítica e no esporte de rendimento, ou seja, no 

contexto atual “tem havido certa tendência a vincular currículo e construção da 

cidadania e do cidadão” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 43). 

As construções curriculares aqui analisadas (OCEM, Currículo de SP e 

Proposta de trabalho do IFRN) aproximam-se das teorias críticas em relação aos 

objetivos relacionados à cidadania, à maior diversidade de conteúdos e à 

preocupação em desenvolver metodologias diferenciadas de ensino, trabalhando 
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temas que podem levar a debates e reflexões. Todavia, muitos desses temas são 

abordados sem o devido questionamento das relações de poder, hierarquização de 

conteúdos e exclusão das manifestações das minorias, por exemplo, o que pode 

levar mais ao conformismo que à formação crítica (NEIRA, 2011), algo muito 

priorizado nas teorias pós-críticas. Como exemplo de proposição curricular pautada 

na teoria pós-crítica, podemos citar a concepção de Educação Física retratada na 

proposta curricular do SESI/SP, que segue uma perspectiva cultural fundamentada 

“[...] especificamente nas produções advindas dos estudos culturais e 

multiculturalismo crítico” (SÃO PAULO, 2013b, p. 29), buscando dialogar com a 

diversidade cultural e compreendendo “[...] todas as manifestações da cultura 

corporal como dignas de respeito e passíveis de serem estudadas” (SÃO PAULO, 

2013b, p. 29). 

Embora as teorias curriculares orientem a elaboração dos currículos 

escolares, muitas produções não deixam declarada  

 

[...] a fundamentação em uma determinada teoria curricular, tal destaque 
denota mais que o mero desejo de definição, revela a complexidade dessa 
escolha frente ao processo de construção curricular da Educação Física 
escolar, e para a forma de apropriação dos saberes escolares aos quais os 
alunos terão acesso. (ROCHA et al., 2015, p. 188)  

 

 Ainda nesse sentido, levando em conta a não participação dos docentes em 

muitas construções curriculares e relacionando essas teorias com as práticas 

pedagógicas escolares, concordamos com ROCHA et al. (2015) ao ressaltar que  

 

[...] a utilização das teorias curriculares nem sempre são intencionais, [...], 
na maioria das vezes, os professores, em suas produções ou mesmo 
práticas pedagógicas, não perscrutam as teorias curriculares que estão 
inspirando suas elaborações e/ou norteando a condução do processo 
ensino-aprendizagem junto aos alunos. (p. 189)  

 

Essa falta de diálogo mais aprofundado com os docentes atuantes na escola 

(para elaboração de currículos) pode se refletir numa não apropriação significativa 

de como efetivamente se dá a sistematização curricular, especialmente quais teorias 

fundamentam essas diretrizes, as reais intencionalidades desses documentos. Ou 

seja, há uma distância entre o currículo prescrito (oficial), o currículo modelado pelos 

professores (o que eles interpretam), e o currículo em ação (prática real) 

(SACRISTÁN, 2000). Ainda nesse sentido, considerando as diversas possibilidades 
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de cada indivíduo aprender e dos docentes ensinarem determinados conteúdos, “[...] 

as relações entre professores, aluno, currículo e escola impõem uma convivência 

tensiva e contraditória entre o sujeito que aprende e o professor que se organiza e 

prepara as condições para ensinar” (FRANCO, 2012, p. 151).  

O currículo prescrito, em muitos momentos, não consegue prever essas 

múltiplas faces da ação educativa e pode ser “deixado de lado” se 

 

[...] no processo da prática pedagógica o professor se reconhece como 
sujeito que produz, mobiliza, ressignifica saberes e a sua própria prática, em 
oposição a uma perspectiva que defende que o mesmo simplesmente 
“aplica” saberes e conhecimentos acadêmico-científicos, produzidos 
necessariamente por outros. (ALMEIDA JUNIOR; OLIVEIRA, 2007, p. 25) 

 

Ou seja, os docentes, ao refletirem, readequarem situações de aprendizagem 

e metodologias de ensino podem não se basear nas proposições curriculares, mas, 

sim, em suas perspectivas educacionais e experiências. No “[...] contínuo processo 

de diálogo como o que faz, por que faz e como deve fazer” (FRANCO, 2012, p. 170), 

e, nesse movimento de construções, desconstruções e recomeços, as práticas 

pedagógicas não necessariamente se sujeitam a alguma teoria curricular. O debate 

acadêmico pode não ter a repercussão que se espera nas práticas docentes, diante 

da “[...] militância de outros possíveis modelos escolares, portadores de outras 

racionalidades, outras formas de pensar seus tempos e seus espaços, que 

despertem outras sensibilidades a partir dos sujeitos envolvidos” (ALMEIDA 

JUNIOR; OLIVEIRA, 2007, p. 21).  

Ainda podemos encontrar docentes que trabalham na perspectiva 

tradicional19, na perspectiva espontaneísta20 e que, independentemente do que 

apontam os currículos, vão seguir nessa concepção. Entretanto, em relação às 

abordagens pedagógicas (que também podem ser concebidas como metodologias 

de ensino), alguns docentes parecem sinalizar para o entendimento de que é 

possível a utilização de diferentes abordagens de acordo com o conteúdo a ser 

trabalhado e/ou objetivo a ser alcançado. Sanches Neto e Betti (2008) 

compreendem que 

 
 

[...] uma convergência entre as diversas tendências, tanto em relação às 
áreas de estudos científicos como às abordagens para a Educação Física 

                                                 
19 Desenvolvimento de habilidades por meio de exercícios de repetição e foco no rendimento. 
20 Apenas disponibilizando os materiais para que os alunos joguem o que quiserem, sem intervenção. 
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Escolar, é uma condição necessária para o avanço da prática pedagógica 
na Educação Física. (p. 20) 

 

Há inúmeras formas de se entender a Educação Física, inúmeras 

possibilidades de ensino, concepções teóricas que dão suporte às situações de 

ensino e aprendizagem, assim, na prática pedagógica, os docentes podem buscar 

diferentes caminhos para alcançar os objetivos propostos, sem, necessariamente, 

seguir uma abordagem de ensino exclusiva. A partir do que se propõe, pode - se 

referenciar em diferentes concepções ou teorias, porém, deve-se ter claro que é 

necessária a busca de “[...] uma atuação pedagógica comprometida com a ruptura 

de práticas excludentes [...]” (NUNES, 2016, p. 16), em que “[...] a educação deve 

ser o instrumento por excelência de humanização dos homens em sua convivência 

social” (FRANCO, 2012, p.168). 

Para superar os aparentes descompassos entre a concepção docente e as 

intencionalidades propostas pelos documentos curriculares, ouvir os professores, 

que enfrentam inúmeros desafios e acumulam diversas experiências exitosas é de 

suma importância para que os currículos, de fato, atinjam os objetivos propostos, 

além de tornar o currículo mais flexível a possíveis adaptações de acordo com cada 

contexto escolar, pois as práticas pedagógicas dos docentes buscam responder às 

necessidades dessa comunidade específica.  

Nesta pesquisa, buscamos alternativas para conhecer melhor a realidade dos 

IFs de SP por meio da análise de documentos e entrevistas, para, a partir daí, iniciar 

discussões de forma dialogada com os docentes sobre as proposições de 

orientações curriculares para esse contexto de ensino. Nesse processo investigativo 

constatamos que os professores entrevistados demonstraram maior inclinação para 

autilização de referenciais pautados nas teorias críticas.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

 

4.1 Abordagem da pesquisa 

Considerando o objetivo deste trabalho, que é analisar o ensino da Educação 

Física no IFSP e, reconhecendo tal cenário como um fenômeno ainda pouco 

explorado nas produções acadêmicas brasileiras, a expectativa investigativa foi 

identificar as recorrências dos dados e estabelecer as relações entre eles. 

A abordagem investigativa, de natureza qualitativa, assentou-se na pesquisa 

descritivo-interpretativa. Como destacam Lüdke e André (1986), tal tipo de 

investigação se caracteriza por:  

 

[...] num primeiro momento, a organização de todo o material, dividindo-o 
em partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele 
tendências e padrões relevantes. Num segundo momento,  essas 
tendências e padrões são reavaliados, buscando-se relações e inferências 
num nível de abstração mais elevado. (p. 45)  

 

Diante disso, foram descritas e interpretadas as perspectivas mais recorrentes 

nos planos de ensino dos campi com ensino técnico integrado ao médio e nas falas 

dos docentes participantes dessa pesquisa 

  

4.2 Contextos da pesquisa, participantes e técnicas de coletas de dados 

O IFSP conta com 36 campi instalados no estado de São Paulo, sendo que, 

no momento atual, 33 deles possuem ensino técnico integrado ao médio, ofertando 

21 cursos diferentes. Como alguns campi possuem mais de um professor de 

Educação Física, o IFSP atualmente conta com 43 dessa área. 

Quando iniciamos a pesquisa, havia 30 docentes efetivos de Educação Física 

junto ao IFSP, quadro que se expandiu após novas nomeações. Estabelecemos 

contato com todos os docentes efetivos naquele momento através do e-mail 

institucional e do grupo dos professores de Educação Física do IFSP em redes 

sociais. Destes, 15 deram retorno e se disponibilizaram a participar da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), em 

atendimento aos preceitos éticos das pesquisas com seres humanos. Cumpre 

lembrar que a referida pesquisa foi autorizada a ser desenvolvida pelo Comitê de 
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Ética de Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências/UNESP/Bauru 

(Anexo 1). 

Dos 15 professores que aceitaram participar da pesquisa, cinco são mulheres e 

dez são homens. Em termos da formação acadêmica do grupo: cinco são doutores; 

sete são mestres, sendo que desses, dois estão com o doutorado em andamento; 

três são especialistas, dois deles com mestrado em andamento. Sobre a faixa etária, 

a idade média dos professores entrevistados é de 34 anos e a média de tempo de 

atuação com o ensino médio é de 2,6 anos, conforme quadro 9: 

 

Quadro 9. Perfil dos docentes entrevistados 

 
Nome21 

 

 
Idade 

Instituição 
Formação/ 

ano 

 
Titulação 

 
Área 

Experiência no 
Ensino Médio 

Ano de 
ingresso 
no IFSP 

 
Mara 

34 
anos 

Particular/ 
2003 

Mestre/ 
Doutorando  

Corporeidade e 
lazer/ Estudos do 

lazer 

 
1 ano (IFSP) 

 
2014 

Clara 34 
anos 

Pública/ 
2005 

 
Mestre 

 
Educação Física 

2 anos (estado e 
IFSP) 

2015 

 
 
Jorge 

 
33 

anos 

 
Particular/ 

2007 

 
Especialista
/ Mestrando  

Fisiologia do 
exercício/ 

Desenvolvimento 
humano e 

tecnologias 

 
 

Não tem 

 
2016 

 
Raul 

 
30 

anos 

 
Particular/ 

2008 

 
Doutor 

 
Educação Física 

6 anos (estado, 
Paula Souza e 

IFSP) 

2015 

Félix 30 
anos 

Pública/ 
2007 

Doutor Educação Não tem 2016 

 
Joaquina 

29 
anos 

Particular/ 
2006 

 
Especialista 

Educação 
Especial e 
Inclusiva 

6 meses (IFSP) 2016 

Peterson 43 
anos 

Pública/ 
1996 

Mestre Ciências da 
Motricidade 

1 ano (IFSP) 2015 

Pablo 33 
anos 

Pública/ 
2005 

Mestre Ciências da 
Motricidade 

1 ano (IFSP) 2015 

Joana 32 
anos 

Particular/ 
2005 

Mestre Educação Física 6 meses (IFSP) 2016 

 
Tomaz 

31 
anos 

Pública/ 
2008 

Especialista 
/mestrando 

Educação Física 
e Saúde/ 
Educação 

6 anos (estado e 
IFSP) 

2016 

Fred 42 
anos 

Particular/ 
1995 

Mestre Educação Física 2 anos (IFSP) 2014 

Matheus 30 
anos 

Pública/ 
2007 

Doutor Educação Física 2 anos (IFSP) 2014 

 
Diego 

49 
anos 

Particular/ 
1997 

Doutor Desenvolvimento 
humano e 

tecnologias 

7 anos (rede 
privada e IFSP) 

2015 

Ivo 37 
anos 

Pública/ 
2002 

Doutor Educação 6 anos (estado e 
IFSP) 

2016 

Maria 34 
anos 

Pública/ 
2004 

Mestre/ 
doutorando 

Educação Física/ 
Educação  

5 anos (IF) 2011 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                 
21 Identificados por nomes fictícios. 
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Como técnicas de coletas, utilizamos a análise documental e a entrevista 

semiestrututrada. De acordo com Lüdke e André (1986), a análise documental é 

uma “técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema” (p. 38). 

Os documentos analisados foram os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), 

mais especificamente os planos de ensino (número de aulas, objetivos, conteúdos, 

metodologia, avaliação e bibliografia) de 33 campi do IFSP que possuem cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio. Os planos foram analisados em 2016 e os 

campi foram identificados de forma aleatória com as seguintes siglas: C1, C2, C3, 

C4... C33. 

A escolha pelo tipo de entrevista de característica semiestruturada como 

técnica de coleta de dados deu-se pela possibilidade de ajustá-la às demandas do 

trabalho, pois partiu de um esquema prévio, porém flexível, permitindo adaptações, 

se necessário (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A entrevista, mais do que uma simples 

conversa, busca informações “[...] uma vez que se insere como meio de coleta dos 

fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam 

uma determinada realidade que está sendo focalizada” (MINAYO, 2002, p. 57). 

Nesse caso, ouvir os docentes, suas percepções e experiências no contexto 

educacional, foi o foco das entrevistas realizadas. 

Tais entrevistas foram realizadas individualmente com a utilização do Skype, 

um software que permite conversas por voz e vídeo em tempo real com a utilização 

de conexão à internet.  Antes da gravação, os participantes puderam compreender 

mais precisamente do que se tratava a pesquisa, bem como inteirar-se do conteúdo 

a ser abordado durante a entrevista. O tempo médio de duração da conversação foi 

de 30 minutos e as entrevistas foram realizadas entre o último trimestre de 2016 e 

fevereiro de 2017.  

O roteiro da entrevista envolveu as seguintes questões: 

DADOS 

1. Nome:  

2. Idade:  

3. Campus em que trabalha: 

4. Titulação:  
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FORMAÇÃO EDUCACIONAL E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

1. Instituição de formação (graduação/mestrado/doutorado):  

2. Ano em que se formou:  

3. Tempo de atuação como profissional na Educação Física? Em quais locais? 

4. Se já atuou na educação infantil, ensino fundamental ou médio como professor 

de Educação Física, por quanto tempo? 

5. Ano de ingresso no IFSP:  

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS  

1. Pra você qual o papel ou os objetivos da Educação Física no Ensino Médio? 

2. Existem diferenças ou não entre a Educação Física no Ensino Técnico Integrado 

ao Médio e a Educação Física no Ensino Médio Regular? Por quê? 

3. Em sua opinião, quais conteúdos devem ser trabalhados nas aulas de Educação 

Física no Ensino Médio? Por quê?  

4. Como você desenvolve suas aulas? Explique como é a estrutura, como são 

organizadas e dê exemplos de atividades. 

5. O que é avaliar para você? Quais tipos de avaliação você faz com os alunos nas 

aulas de Educação Física? 

6. Quais as referências (bibliográficas) que orientam a elaboração das suas aulas? 

7. Dessas concepções gerais apresentadas por você, todas elas influenciam ou não 

as suas práticas? 

SOBRE O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) 

1. Participou da elaboração do plano de ensino de Educação Física que consta no 

PPC do seu campus?    

Se sim, de que forma foi realizada a elaboração? 

Se não, o que achou disso? Já propôs mudanças? Quais? Por quê? 

2. Qual análise você faz da parte de Educação Física do PPC do seu campus? 

Comente. 

PERSPECTIVAS E DIFICULDADES 

1. Tem algo que você queira relatar sobre dificuldades enfrentadas, outras situações 

ou perspectivas em seu contexto de trabalho? 

 

4.3. Análise dos dados 

A análise dos dados permitiu que fossem construídas duas categorias de 

análise com subcategorias que apresentavam características comuns, permitindo 
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“[...] agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de 

abranger tudo isso” (GOMES, 2002, p. 70).  

Inicialmente foram analisados os planos de ensino e, posteriormente, as 

entrevistas. Depois disso, foram retomados apenas os dados que se apresentaram 

em relação aos objetivos e conteúdos da Educação Física no contexto do ensino 

técnico integrado, no plano de ensino dos 33 campi e na perspectiva dos docentes, 

para a análise comparativa de expressões e palavras mais recorrentes. 

Posteriormente, no mesmo sentido, investigamos o que retratavam a metodologia, a 

avaliação e a bibliografia. Outras questões, que fizeram parte apenas da análise das 

entrevistas, (diferenças entre o ensino propedêutico e integrado, participação na 

elaboração do plano de ensino, contratempos e expectativas) foram retomadas 

numa análise que nos permitiu enquadrar as falas dos docentes nas situações de 

desafios e possibilidades. 

Nessa análise, das ideias e expressões mais recorrentes, tanto nos planos 

quanto nas falas docentes e sistematização dos conceitos mais presentes, originou-

se o capítulo 5 desta dissertação, apresentação e discussão dos resultados, e as 

seguintes categorias:  

1. O que dizem os planos de ensino versus o que pensam os docentes, 

dividida nas subcategorias i. Objetivos e conteúdos da Educação Física no Ensino 

Médio do IFSP e ii. Metodologias de ensino e avaliação em Educação Física no 

Ensino Médio do IFSP. 

2. Desafios e possibilidades no ensino da Educação Física no IFSP, dividida 

nas subcategorias: i. Quantidade de aulas por ano escolar; ii. Insuficiência de 

materiais e infraestrutura inadequada; iii. Adversidades e perspectivas nas 

aproximações entre o Ensino Técnico e o Propedêutico, subcategoria esta que 

retrata os obstáculos encontrados e os esforços empreendidos na tentativa de 

manter vínculos com a área profissional nesse modelo de ensino integrado. 

A construção da orientação curricular foi referenciada a partir da análise das 

perspectivas evidenciadas pelos docentes na entrevista. Tal documento foi 

inicialmente elaborado pela pesquisadora e enviado aos 15 docentes participantes 

da pesquisa, para que dessem as sugestões que julgassem necessárias. Desse 

compartilhamento e troca de informações consolidaram-se nossas orientações 

curriculares de Educação Física para o ensino médio no IFSP.  
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Nesta etapa, os dados coletados foram lidos e analisados com base nos 

objetivos do estudo e na revisão de literatura realizada, momento no qual 

estabelecemos relações entre eles e produzimos as reflexões da pesquisa. 

Como já vimos, no contexto do IFSP, para abertura de novos cursos, é 

necessária a construção dos projetos pedagógicos que fornecem informações 

detalhadas do que se pretende desenvolver, além de incluir os planos de ensino das 

disciplinas (entre elas a Educação Física), todavia, nem sempre os docentes 

especialistas da área estão envolvidos nesse processo. 

Em nossa pesquisa, dos 15 docentes entrevistados, 10 apontaram a não 

participação na elaboração do plano de ensino de Educação Física que consta no 

PPC do campus em que trabalha. Apenas três docentes manifestaram terem 

participado efetivamente dessa construção, por se efetivarem pouco tempo antes do 

envio da versão final para avaliação. Outros dois participaram parcialmente pelo 

pouco tempo disponível que tiveram para as adequações.  

A análise dos planos dos 33 campi, inicialmente, nos permitiu perceber que a 

construção desse material baseou-se em fontes como: o Currículo de SP, os PCNs, 

as OCEM, a BNCC e o PPC de IFs de outros estados. Identificamos 18 campi que 

apresentaram estreitas semelhanças com as proposições do Currículo de SP, 

especialmente em relação aos objetivos, conteúdos e composição das ementas. Os 

eixos temáticos e eixos de conteúdo correspondentes ao currículo de SP se fizeram 

presentes nos planos de ensino do IFSP de nove campi, por meio de conceitos 

como: esporte coletivo já conhecido, esporte coletivo não conhecido (importância da 

técnica e tática); corpo, saúde e beleza; ginástica – práticas 

contemporâneas/processo histórico, modismos e tendências; contemporaneidade – 

corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito (SÃO PAULO, 2012).  

Também foi possível identificar recortes das competências e habilidades do 

currículo de SP expressas nos objetivos de três campi. No primeiro deles: 

“reconhecer e analisar as técnicas da ginástica rítmica; realizar e combinar 

diferentes movimentos que constituem a ginástica rítmica” (SÃO PAULO, 2012, p. 

249). No segundo: compreender os sistemas de jogo e “tático de modalidades 
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esportivas coletivas já conhecidas e não conhecidas pelos alunos” e reconhecer e 

valorizar as “táticas no desempenho esportivo e na apreciação do esporte como 

espetáculo” (SÃO PAULO, 2012, p. 248). E no terceiro: “reconhecer a importância 

do ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança” (SÃO PAULO, 2012, p. 249). 

Encontramos ainda, planos baseados em alguns trechos de documentos já 

existentes em outros campi do IFSP e também de outros estados como o Instituto 

Federal de Goiás (IFG) e o IFRN. Este foi o caso de três unidades, que expressaram 

fragmentos presentes nos objetivos do curso técnico em panificação integrado ao 

Ensino Médio do IFG22. Outro campus apresentou um plano de ensino idêntico, 

desde a ementa até as referências, do curso técnico de nível médio em 

administração do IFRN23.  

 

Gráfico 2. Referenciais presentes nos planos de ensino de Educação Física 

dos diferentes campi do IFSP 

 

 
Fonte: Projetos Pedagógicos dos cursos técnicos integrado ao ensino médio do IFSP. 

 

                                                 
22 Projeto pedagógico do curso técnico em panificação integrado ao ensino médio. IFG, 2014. 
Disponível em: http://w2.ifg.edu.br/aparecida/images/arquivos/projetos/ppc_panificacao-
proeja_aparecida-2014.pdf. Acesso em 30 out. 2016. 
23 Projeto pedagógico do curso técnico de nível médio em administração na forma integrada – IFRN. 
Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/campus/novacruz/arquivos/projeto-pedagogico-tec-integrado-
em-administracao-1. Acesso em: 30 out. 2016.  
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http://portal.ifrn.edu.br/campus/novacruz/arquivos/projeto-pedagogico-tec-integrado-em-administracao-1


110 

 

 

As semelhanças entre os PPCs dos vários campi parecem se fazer presentes, 

possivelmente, pela facilidade de acesso, por parte dos professores, a esses 

documentos, especialmente ao Currículo de SP. Outro fator que pode contribuir com 

o uso dessas fontes é a falta de um documento institucional orientador para 

elaboração dos planos de ensino de Educação Física na rede federal de SP e, como 

já sinalizado, a não participação do especialista da área na construção dos planos 

de ensino. Não negamos a importância de se utilizar outros documentos como 

referenciais para elaboração dos planos, contudo, o que vimos foram fragmentos 

textuais desses documentos espalhados nos planos de ensino, muitas vezes de 

forma confusa e desconexa. 

A realidade local do campus, o contexto em que a Educação Física está 

inserida e a percepção dos alunos acerca da área são elementos fundamentais para 

iniciar a elaboração desses planos. A ausência dos docentes de Educação Física 

nos campi, ocasionado pela contratação posterior à aprovação de abertura do curso, 

dificulta essa discussão mais aprofundada e pode gerar alguns obstáculos no 

decorrer da prática pedagógica docente, evidenciando distanciamentos entre a 

Educação Física e o IFSP. Há ainda a diversidade entre os vários campi que acaba 

por interpor um desalinhamento entre o que a instituição está propondo, o que se 

espera da área inserida nessa modalidade de ensino técnico integrado ao médio e 

as percepções/expectativas dos docentes.  

É nesse confronto de perspectivas que se situa a primeira categoria 

denominada no que dizem os planos de ensino versus o que pensam os docentes, 

em relação: aos objetivos da Educação Física no Ensino Médio; aos conteúdos que 

devem fazer parte dessa conjuntura; às metodologias de ensino; à compreensão de 

avaliação e aos critérios avaliativos. 

Posteriormente, a categoria intitulada desafios e possibilidades, buscou 

expressar os enfrentamentos dos docentes nesse novo cenário, especialmente em 

relação: ao papel da Educação Física no Ensino Técnico integrado ao Médio: às 

diferenças e semelhanças com o Ensino Propedêutico: aos obstáculos entre as 

aproximações com a área técnica; às perspectivas para os próximos anos. 

 

5.1 O que dizem os planos de ensino versus o que pensam os docentes 

Os planos de ensino que compunham o PPC dos diferentes campi, pré-

requisito necessário para a abertura de novos cursos, estruturavam-se da seguinte 
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forma: identificação (curso, componente, carga horária e ano escolar), ementa, 

objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, bibliografia básica e bibliografia 

complementar. Alinhado aos planos de ensino, as entrevistas realizadas com os 

docentes versaram também sobre os componentes que constituíam tais os planos, 

especificamente para investigar as percepções docentes acerca desses elementos. 

 

5.1.1 Objetivos e conteúdos da Educação Física no ensino médio do IFSP 

Tanto nos planos de ensino quanto no ponto de vista dos docentes, foi 

possível identificar majoritariamente inclinações para as perspectivas de formação 

crítica e promoção da saúde enquanto objetivos da Educação Física. Dessa forma, 

analisamos mais profundamente como se apresentaram tais perspectivas, 

relacionando os planos de ensino com as falas dos docentes. 

Acerca dos indícios que evidenciaram os objetivos voltados à formação 

crítica, presente em 22 campi, identificamos, entre outras, as seguintes intenções 

expressas nos planos de ensino: “construir o conhecimento de forma crítica e 

reflexiva” (C18 e C32); utilizar os conhecimentos de forma autônoma (C18); adotar 

uma “postura crítica, consciente e ativa” (C27, C13, C14); formar um “sujeito crítico e 

construtivo na sociedade em que vive” (C7, C24 e C28); “desenvolver a cidadania” 

(C1, C6, C7, C20, C24, C26 e C28); “respeito à diversidade/diferença” (C1, C8, C20, 

C26); “compreender a escola como espaço democrático” (C1, C20, C26). 

Apesar do atual direcionamento da área para uma preocupação com a 

formação crítica (SOARES et al., 1992; BRACHT, 1999; KUNZ, 1994; BETTI; 

ZULIANI, 2002), e do número expressivo no IFSP de planos de ensino baseados 

neste tipo de formação (22), em alguns campi (6) encontramos contradições entre o 

que estava expresso como objetivo da Educação Física e os conteúdos para 

desenvolvimento de tais finalidades.  

Como exemplo podemos citar os campi C6, C7, C24 e C28, que para atingir os 

objetivos de desenvolver nos alunos “[...] respeito, socialização e cidadania, 

aprimorando sua formação global, além de subsidiá-los de vivências para torná-los 

críticos e construtivos na sociedade em que vivem”, se utilizavam dos seguintes 

conteúdos: 1) Orientações gerais: roupas, nutrição e higiene; 2) Capacidades 

Físicas Metabólicas e Neuromotoras; 3) Esportes: basquetebol, voleibol, handebol, 

futsal, futebol de campo, atletismo. Tais conteúdos parecem se aproximar mais das 

finalidades voltadas para a aptidão física e desenvolvimento de habilidades 
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esportivas, que segundo Ghiraldelli Júnior (2001) se assenta nas perspectivas 

higienista (hábitos higiênicos) e esportivista (prioridade no desenvolvimento do 

conteúdo esporte), evidenciando uma divergência entre o que se propunha como 

objetivo e o conteúdo anunciado. Esses mesmos conteúdos compõem os planos de 

ensino da disciplina optativa de esportes dos campi C1, C6, C10 e C17. 

Obviamente nos pautamos apenas no que estava escrito e não podemos 

afirmar, de fato, se essa perspectiva de formação crítica ocorria ou não, pois não 

observamos as aulas. Além do que está expresso nos planos, há o currículo oculto 

“constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte 

do currículo oficial, explícito, contribuem de forma implícita para aprendizagens 

sociais relevantes” (SILVA, 2015, p. 78).  

Sob o ponto de vista da maioria dos docentes, os objetivos da Educação 

Física no Ensino Médio, assim como grande parte dos planos de ensino (22), 

também mantinham estreitas relações com a formação do cidadão crítico: 13 

professores sinalizam tal finalidade especialmente em relação à problematização de 

questões sociais, ou conhecimentos críticos24, ligados às práticas da cultura 

corporal, sem, no entanto, desconsiderar a vivência prática das diversas 

manifestações corporais.  

A formação do cidadão como finalidade da Educação Física é evidenciada 

pelos docentes ao se atribuir a responsabilidade de  

 

Dar acesso aos alunos a essa parcela da cultura corporal de movimento 

que envolve tanto a parte da vivência, quanto a parte de problematizar 

questões sociais que perpassam essas práticas (gênero, questões de etnia, 

classe social) relação com o lazer e com o mundo do trabalho. (Clara) 

 

Trazer os diversos aspectos das manifestações da cultura para os [sic] 

alunos debaterem, aspectos culturais, econômicos, políticos, sociais, todos 

esses aspectos que vão permeando as práticas corporais, em busca de 

uma formação crítica e do desenvolvimento da autonomia. (Raul) 

 

Os docentes apontaram que, no ensino médio, discussões e debates 

deveriam sempre estar presentes para a formação humana, para a construção do 

senso crítico e da autonomia desses jovens, problematizações estas que não se 

                                                 
24 Contextualizações, problematizações que levem os alunos a refletir e analisar a realidade, a buscar 

soluções de melhorias e reivindicá-las (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). 
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resumem a aulas teóricas, podendo também ser trabalhadas em diversas situações 

práticas.  

Um dos docentes da rede federal de São Paulo, mesmo não participando da 

presente pesquisa, demonstrou perspectiva semelhante a dos docentes aqui 

entrevistados e a maioria dos planos de ensino analisados, sinalizando para a 

valorização da formação crítica. Afirmamos tal fato com base no evento realizado no 

campus de Cubatão, “I Semana da Educação Física”, que pode nos remeter a essa 

perspectiva crítica. Tal evento não se pautou apenas na realização de jogos 

interclasses, característico de muitas escolas que, especialmente, por meio de 

competições de futsal e voleibol buscam envolver os alunos em atividades físicas e 

“selecionar” a melhor sala da escola nessas modalidades esportivas. 

 

Figura 5. Atividades da I Semana da Educação Física – IFSP Campus Cubatão 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do folder da I Semana de Educação Física do IFSP – Campus 
Cubatão. Disponível em: >http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias-81/2456-i-semana-da-educacao-
fisica-ifsp-cubatao-2017>.  Acesso em: 07 dez. 2017 

 

http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias-81/2456-i-semana-da-educacao-fisica-ifsp-cubatao-2017
http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias-81/2456-i-semana-da-educacao-fisica-ifsp-cubatao-2017
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Ou seja, num entendimento de que a Educação Física não se resume aos 

jogos interclasses, o evento realizado no campus Cubatão, para além desse tipo de 

competição, retratou diferentes esportes, jogos e danças por meio de oficinas de 

aprendizagem. E na perspectiva de formação crítica, problematizou discussões, por 

meio de mesa-redonda, de diversas práticas da cultura corporal associadas a 

questões importantes como imagens de corpo, gênero, culturas negras, violência e 

outros elementos que podem contribuir para a cidadania. 

Nesse mesmo sentido, tanto os planos de ensino de diversos campi do IFSP, 

quanto os docentes entrevistados, atribuíram à Educação Física “[...] a 

responsabilidade de formar um cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante 

das novas formas da cultura corporal de movimento” (BETTI; ZULIANI, 2002, p. 75). 

Essa visão de Educação Física, de uma perspectiva de ensino crítico25 na formação 

do cidadão, como já vimos, vem sendo defendida por estudiosos da área, Soares et 

al.,(1992), Kunz (1994), Neira (2009), e permeiam atualmente a construção de 

diversas propostas nacionais e currículos estaduais, pautadas especialmente nas 

teorias críticas. 

Na concepção de formação crítica do cidadão, os PCNs, por exemplo, trazem 

como finalidade da Educação Física “[...] a inclusão do aluno na cultura corporal de 

movimentos, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas" (BRASIL, 

1998b, p.19). As OCEM assinalam que a Educação Física no Ensino Médio, por 

meio dos seus saberes, contribui para a preparação dos “[...] jovens para uma 

participação politica mais efetiva, no que se refere à organização dos espaços e 

recursos públicos” para as diversas práticas corporais. O Currículo de SP aponta 

que a Educação Física deve valorizar o “[...] repertório de conhecimentos que os 

alunos já possuem sobre diferentes manifestações corporais e de movimento e 

buscar ampliá-lo, aprofundá-lo e qualificá-lo criticamente” (SÃO PAULO, 2012, p. 

224). Já a BNCC indica que a Educação Física deve assegurar, entre outras coisas, 

o desenvolvimento da “[...] autonomia para apropriação e utilização da cultura 

corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua 

participação de forma confiante e autoral na sociedade” (BRASIL, 2017b, p. 211). 

                                                 
25 Ensino crítico aqui entendido na perspectiva de ler a realidade, se conscientizar, interpretar, refletir 
(SOARES et al., 1992), questionar essa realidade e buscar intervenções e transformações (KUNZ, 
1994). 
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Acerca dos indícios que evidenciaram os objetivos formativos voltados para a 

promoção da saúde, presentes em 11 campi, os seguintes termos e objetivos 

apresentaram-se planos de ensino: “indicar aspectos relacionados às atividades 

físicas e nutricionais para a promoção da saúde e bem-estar” (C3 e C19); “entender 

os conceitos básicos de epidemiologia da atividade física, das doenças crônicas não 

transmissíveis e sua aplicação na Educação Física e no cotidiano dos alunos; 

compreender os conceitos de atividade física e exercício físico como prevenção e 

reabilitação da saúde” (C5); “oportunidade de gozar de boa saúde física e mental” 

(C6); “aprimorar o condicionamento físico” (C7); “valorizar a atividade física como um 

meio de socialização, saúde e lazer” (C8); “entender sobre a diferença entre esporte 

e atividade física e a sua relação com a saúde; informar sobre uma alimentação 

mais adequada e os riscos da obesidade e distúrbios alimentares” (C11); “identificar 

aspectos referentes à participação da alimentação e do exercício no 

desenvolvimento e controle da obesidade” (C17).  

À Educação Física é atribuída a finalidade de fazer com que os alunos, desde 

cedo, se tornem fisicamente ativos, mantendo esses hábitos saudáveis também na 

idade adulta. Perspectiva esta, defendida por Guedes e Guedes (1996) e Nahas 

(1997). 

Ainda na perspectiva de promoção da saúde, apenas dois docentes 

aproximaram os objetivos da Educação Física dessa finalidade. Um dos docentes, 

numa perspectiva de saúde de um modo mais geral, compreende que o objetivo  

desse componente na escola é: 

 
Fazer com que os adolescentes sejam mais ativos fisicamente, 

compreendam a necessidade de se exercitar, de cuidarem do próprio corpo, 

do exercício físico e do esporte dentro do contexto da sociedade atual, [...] o 

esporte é um grande fator motivacional (para a prática de atividades físicas). 

(Tomaz) 

 

Nesse sentido, a preocupação com os crescentes índices de sedentarismo e 

obesidade traz para a Educação Física a tarefa de contribuir para a reversão desse 

quadro incentivando a prática regular de atividades físicas. O outro docente, além 

desse cenário de adoção de hábitos saudáveis, demonstrou uma perspectiva de 

saúde aliada à formação crítica do cidadão ao compreender que os objetivos da 

Educação Física são de: 
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Proporcionar suporte para que o adolescente do Ensino Médio consiga, ao 

longo de sua vida, adotar práticas corporais, sejam esportes, ginásticas, 

atividade física de forma geral, promover a atividade física e 

comportamentos saudáveis nos adolescentes. Além disso, tem como função 

o senso crítico frente às diferentes práticas corporais. (Matheus) 

 

Nos PCNs, também podemos encontrar as finalidades voltadas para a 

formação cidadã sem desvincular-se das questões de aptidão e saúde, salientando 

que  

 

[...] se pretende prestar serviços à educação social dos alunos e contribuir 
para uma vida produtiva, criativa e bem sucedida, a Educação Física 
encontra, na orientação pela educação da saúde, um meio de concretização 
das suas pretensões. (BRASIL, 2000, p. 34) 
 

No Currículo de SP, evidenciamos que, de forma secundária, os objetivos 

voltados à saúde também aparecem, considerando as situações de aprendizagem 

pautadas no eixo temático corpo, saúde e beleza e as habilidades e competências a 

serem desenvolvidas nessas temáticas, como, por exemplo: “identificar e 

reconhecer, em seus próprios hábitos de vida, os fatores de risco para as doenças 

hipocinéticas” (SÃO PAULO, 2012, p. 254). Nas OCEM (2006), no mesmo sentido, 

podemos identificar como temas, saúde e bem-estar físico, exercício físico x saúde, 

por exemplo.  

As concepções acerca das finalidades da Educação física mais presentes nos 

documentos da área (formação do cidadão crítico x saúde), parecem expor o que de 

fato acontece na área, ou seja, um enfrentamento entre as concepções que se 

coloca em disputa “[...] o biológico e o social [...]” (CARVALHO, 2005, p. 98). 

Fensterseifer e Silva (2008) apontam que muitas pessoas compreendem a 

Educação Física como “salvadora do corpo”, que por meio da atuação dos docentes, 

“missionários do suor”, com a utilização da “evangelização aeróbica”, seria capaz de 

corrigir diversos pecados, como a gula e o sedentarismo, “[...] de onde emergem 

todos os males menores como: colesterol; diabetes; a flacidez; a “barriguinha” etc.” 

(FENSTERSEIFER; SILVA, 2008, p. 57). Ou seja, há uma aceitação das relações 

entre Educação Física e saúde no ambiente escolar e, de acordo com Oliveira, 

Gomes e Bracht (2014, p. 69), “uma das razões para isso pode ser a hegemonia do 

entendimento de saúde ancorado ou associado ao conceito de atividade física”. 

Para os que defendem como objetivo da Educação Física a formação do 

cidadão por meio de práticas corporais e reflexões críticas, os principais 
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questionamentos pautam-se na seguinte indagação: Qual perspectiva de saúde vem 

sendo desenvolvida nas aulas de Educação Física?  

Assim, é preciso compreender quais perspectivas de saúde transpassaram a 

Educação Física escolar, e as recentes tendências de aproximação da área com 

enfoque educacional, situando os pensamentos que se aproximam da concepção 

tradicional/biológica e aqueles que tentam superá-la, estreitando vínculos com a 

concepção social. 

As primeiras relações da Educação Física com a área da saúde foram 

pautadas no adestramento corporal e na melhoria da aptidão física, regidas 

especialmente pelas tendências higienista, militarista e esportivista. Nessa época, 

“[...] as atenções da Educação Física estiveram voltadas para uma determinada 

saúde!” (CARVALHO, 2005, p. 99), ou seja, a biológica, em que o foco principal era 

o rendimento corporal.  

Num inicial movimento de superação da perspectiva tradicional e foco na 

promoção da saúde, surge a abordagem denominada por Darido (2003) de Saúde 

Renovada, pois “[...] incorpora princípios e cuidados já consagrados em outras 

abordagens com enfoque mais sociocultural” (p. 18). Contudo, tal perspectiva, de 

acordo com Guedes e Guedes (1996) e Nahas (1997), visa estimular uma vida mais 

ativa fisicamente e, apesar da associação ao enfoque sociocultural, tal relação se dá 

apenas na inclusão de todos os alunos nas aulas, sem seleção dos mais aptos ou 

habilidosos, num ensino que supera a exclusividade de aprendizagem dos esportes 

(vôlei, basquete, futsal e handebol), sugerindo o ensino de exercícios e conceitos 

relacionados à atividade física e saúde, ou seja, “[...] a Educação Física é entendida 

nessa perspectiva como uma atividade diretamente fomentadora de saúde” 

(BRACHT, 2013, p. 179).  

Mesmo com o ponto de vista de promover hábitos saudáveis e estimular a 

prática de exercícios, podemos considerar que a Saúde Renovada ainda tem traços 

de uma perspectiva tradicional que não problematiza criticamente as variáveis 

sociais, pois reduz “[...] o processo saúde-doença a uma relação causal determinada 

biologicamente, que desconsidera a história da sociedade e tende a responsabilizar 

única e exclusivamente, o indivíduo pela sua condição de vida” (CARVALHO, 2005, 

p. 102). Sob este ponto de vista, o indivíduo é culpado por sua condição sedentária 

e por todas as doenças que pode adquirir em decorrência da inatividade física, bem 

como, é o único responsável por sua “salvação”, na medida em que passa a assumir 
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uma postura considerada mais saudável, numa “[...] ideia de que a atividade física 

gera saúde automaticamente” (MEZARROBA, 2012, p. 231). 

Com base na ideia de culpabilização do sujeito, Palma (2001) destaca a 

fragilidade de se pensar e defender a saúde isolada dos problemas sociais mais 

amplos: 

 
a) Não há uma política pública instituída, b) somente alguns poucos podem 
ser beneficiados, c) a intervenção localiza-se na realização de uma única 
ação (praticar atividade física), esquecendo-se de outros diversos outros 
fatores (sociais, econômicos, culturais, educacionais, etc.). (PALMA, 2001, 
p. 31).  

 

Num contexto de violência urbana, poluição do ar, baixas condições 

socioeconômicas que influenciam na alimentação inadequada e moradia 

inapropriada, condições de trabalho extenuantes, dentre outros, “[...] é muito 

contraditório afirmar que atividade física geraria saúde” (MEZARROBA, 2012, p. 

235). 

Alinhada ao reconhecimento e valorização das questões relacionadas aos 

diversos contextos sociais e se contrapondo à culpabilização do indivíduo, 

deslocando suas atenções para a comunidade em geral, está a perspectiva da 

saúde coletiva que também vem adentrando o ambiente da Educação Física 

escolar. Para Carvalho (2005): 

 
[...] toma como objeto as necessidades sociais de saúde, com o intuito de 
construir possibilidades interpretativas e explicativas dos fenômenos 
relativos ao processo saúde-doença, visando ampliar significados e formas 
de intervenção. (p. 103) 

 

Essas relações evidenciam outros aspectos que precisam ser 

problematizadas e fragilizam uma defesa pura e simples da manutenção e busca 

pela saúde por meio exclusivamente da atividade física. Oliveira, Gomes e Bracht 

(2014) nos dão pistas para outro modo de operar com a questão da defesa da saúde 

na Educação Física escolar, ao defenderem que se trata de: 

 

[...] permitir, no processo educativo, às crianças e jovens realizar 
experiências positivas no campo do movimento, jogo e esporte, como 
fundamento da inclinação para uma atividade de movimentar-se de tal modo 
que tais atividades sejam fomentadoras de saúde e bem-estar. (OLIVEIRA; 
GOMES; BRACHT, 2014, p. 71) 
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Essa construção da autonomia por parte do aluno se daria por meio de suas 

experiências, podendo realizar suas escolhas, seja para os momentos de lazer ou 

mesmo para os cuidados com a saúde e  

 

[...] não mais para apenas realizar práticas corporais como fomentadoras de 
saúde, mas também para refletir sobre essas práticas, seus limites e suas 
possibilidades, na tentativa de desenvolver uma visão crítica do tema saúde 
relacionada às práticas corporais. (BRACHT, 2013, p. 189). 

 

Nesse sentido, reconhecemos, então, que as aulas de Educação Física não 

são “sinônimo de malhação”, todavia, deveriam “[...] propiciar aos alunos acesso a 

conhecimentos que o ajudem a compreender os determinantes objetivos envolvidos 

na promoção da qualidade de vida e como potencializá-los nos contextos em que 

estes estão inseridos” (FENSTERSEIFER; SILVA, 2008, p. 57).  

As perspectivas dos planos de ensino, e também dos docentes que 

retrataram como objetivo para a Educação Física a promoção da saúde, parecem 

sinalizar mais para o entendimento de responsabilização individual pela manutenção 

da boa saúde.  

 
Indicar aspectos relacionados às atividades físicas e nutricionais para 

promoção da saúde bem-estar. (C3). 

 
Fazer com que os adolescentes sejam mais ativos fisicamente [...]. (Tomaz) 

 

Contudo, em relação aos conteúdos, em alguns momentos, a saúde também 

aparece vinculada às questões sociais por meio de problematizações diversas, tanto 

nos planos de ensino quanto na fala dos docentes. 

 

Identificar a relação entre condições socioeconômicas e acesso a 
programas e espaços para exercitação física. (C17) 

 
Discutir sobre política pública de promoção do esporte, promoção da 
atividade física. Debate com relação a qual concepção que se deve ter 
numa cidade projetada para que essa promoção seja efetiva. (Matheus) 

 
 

As concepções de saúde demarcam caminhos distintos e significam formas 

particulares de se pensar a Educação Física na escola, apesar disso, destacamos 

que o objeto pedagógico da Educação Física, de acordo com Soares et al. (1992), 

são as manifestações da cultura corporal de movimento, o que coloca a saúde como 

um de seus temas a serem ensinados, mas não o único.   
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Em relação ao que ensinar nas aulas de Educação Física, observamos que 

tanto nos planos de ensino, quanto nos apontamentos docentes, os conteúdos eram 

os esportes, jogos, lutas, danças/atividades rítmicas, ginásticas e práticas corporais 

de aventura. Outra questão indicada também na entrevista e que foi observada nos 

planos de ensino correspondeu à valorização da abordagem de temas relacionados 

à saúde e qualidade de vida associados aos conteúdos da cultura corporal de 

movimento. 

 
[...] dá pra discutir se o esporte é saúde, se o esporte não é saúde. (Raul) 
(Nas ginásticas) abordar a diferenciação entre atividade física e exercício 
físico, passar princípios, conceitos básicos de treinamento. (Pablo) 

 
Esporte e ginástica: benefícios e riscos à saúde; fatores favoráveis e 
desfavoráveis à promoção e manutenção da saúde. (C4) 

 
Aptidão física relacionada à saúde a ao desempenho atlético no esporte. 
(C5) 

 

Por fim, verificamos que os docentes julgam importante a realização de uma 

avaliação diagnóstica, bem como a utilização do planejamento participativo para a 

construção dos planos de ensino ou seleção dos conteúdos a serem 

ensinados/aprendidos. 

 

[...] uma participação dos alunos também pode ser importante para a 
elaboração (escolha) desses conteúdos. 

 

O gráfico abaixo demonstra a distribuição dos diversos conteúdos da cultura 

corporal de movimento nos 3 anos do Ensino Médio dos diferentes campi do IFSP. 

Nesse gráfico podemos perceber que, no 1º e 2º ano26, o esporte27 é o conteúdo 

hegemônico nos planos de ensino do IFSP, o que não difere muito de outras 

instituições escolares. Soares (1996) já ressaltava, há tempos, que “[...] de todos os 

conteúdos de ensino presentes em aulas de Educação Física [...] aqueles da 

natureza esportiva sempre predominaram” (p. 11). Com menor destaque, podemos 

encontrar as práticas corporais de aventura, como as atividades menos 

desenvolvidas no Ensino Médio integrado do IFSP, segundo os planos de ensino. 

 

                                                 
26 Nem todos os campi possuem aulas de Educação Física nos três anos do ensino médio integrado. 
27 Práticas que envolvem situação motriz, competição e são institucionalizadas (PARLEBAS, 2008). 
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Gráfico 3. Distribuição dos conteúdos nos anos escolares segundo os planos 

de ensino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os esportes indicados nos planos de ensino estavam classificados, como: 

esportes coletivos, individuais; esportes alternativos, não convencionais, não/pouco 

conhecidos ou populares em outros países28, abordando especialmente as técnicas, 

táticas e regras. Os termos alternativos ou não convencionais aparecem nos PCNs 

(1998), associados aos esportes radicais, e deixando em aberto outras 

possibilidades. Nesse sentido parece sugerir a abordagem daquelas práticas não tão 

comuns no ambiente escolar nacional. 

Os esportes identificados nos planos de ensino foram: rúgbi, beisebol, 

badminton, frisbee, atletismo, tchoukball, basquetebol, voleibol, handebol, futsal, 

futevôlei, vôlei sentado, quimbol, flag football, futebol, dama, tênis, tênis de mesa, 

xadrez, natação, boliche, ciclismo, goalball, ginástica rítmica e ginástica artística. É 

importante ressaltar o foco nos esportes com baixa popularidade no Brasil: rúgbi, 

beisebol, frisbee, badminton, tchoukball, flag football e tênis, o que sugere uma 

ampliação da cultura esportiva e do conhecimento dos alunos. Outro destaque é que 

em alguns planos (C4, C8 e C17), as ginásticas artística e rítmica apareceram como 

conteúdos esportivos de modalidade individual e as práticas corporais de aventura 

foram retratadas como esportes radicais ou esportes de aventura (C8 e C17), 

indicando uma referência esportiva no trabalho com tais atividades. 

                                                 
28 Outras práticas esportivas que são pouco populares no Brasil. 
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Os conteúdos esportivos indicados nos planos apontaram uma superação da 

abordagem dos quatro esportes considerados tradicionais29 no Brasil (vôlei, futsal, 

handebol e basquetebol), visando maior motivação da participação dos alunos, pois  

 

[...] às vezes, um aluno que não participa daquele esporte tradicional porque 
ele já teve vários traumas, né?,Já sofreu várias exclusões jogando aquilo e 
como é um esporte diferente, ele vai, anima e se joga. (Clara) 

 

Os docentes reforçaram a ampliação do conhecimento esportivo para os 

estudantes, assim como nos planos de ensino, evidenciando, além dos esportes já 

citados nos planos de ensino, outros como: futebol americano, arco e flecha, curling 

e corfebol. Na relação entre os planos de ensino e as falas dos docentes, foi 

possível afirmar estreita semelhança, evidenciando a valorização dos esportes 

pouco conhecidos ou não convencionais. Todavia, um dos docentes retratou uma 

crítica na valorização desses esportes: 

 
É um pouco complicada (essa relação). Desses esportes alternativos, acho 
que a maioria é norte americano [sic] né? E aí você tem essa questão de 
uma ênfase nesse currículo americanizado, europeizado, que já tem. O 
esporte é isso, ele é europeu, e aí eu acho que o grande desafio da 
Educação Física é conseguir equilibrar com outras matrizes culturais. 
(Clara)  

 

 Reafirmando o posicionamento de proporcionar um ensino crítico, de 

problematização e reflexão de questões sociais, os docentes apontaram ainda que, 

ao trabalhar o esporte, o foco não deve estar no rendimento, devendo haver uma 

adequação aos objetivos educacionais. Nesse sentido, o debate sobre as questões 

sociais relacionadas aos esportes possibilitaria aos estudantes uma reflexão ampla, 

por exemplo, sobre: 

 
 

Doping, quais são os ossos, os músculos, tem toda a questão corporal 
envolvida nos esportes. (Raul) 

 
Questões de gênero, questões da pessoa com deficiência presente nessas 
práticas corporais, as relações entre eles né? Menino e menina. (Félix). 

 
Dimensões sociais do esporte, a relação mídia esporte, a diferença do 
esporte educação, esporte saúde, esporte desempenho e esporte 
participação. A questão ainda das diferenças de sexo, com relação a prática 
esportiva em relação ao desempenho.  (Matheus) 

 

                                                 
29 Que aparecem com mais frequência nas aulas de Educação Física na escola: futsal, voleibol, handebol e 

basquetebol. 
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Ressaltamos que a valorização do ensino do esporte numa perspectiva 

crítica, “[...] não desconsidera a necessidade do domínio dos elementos técnicos e 

táticos, todavia, não os coloca como exclusivos e únicos conteúdos da 

aprendizagem” (SOARES et al., 1992, p. 28).  

Em relação aos jogos, identificamos, nos planos de ensino, os jogos e 

brincadeiras tradicionais, jogos e brincadeiras contemporâneas (eletrônicos/ de 

videogame), jogos competitivos, jogos cooperativos, jogos cognitivos, recreação e 

jogos da cultura indígena. Para os docentes foi considerado importante abordar os 

jogos populares, os competitivos e cooperativos, os indígenas e os afro-brasileiros, 

propondo vivências diversas, mas também, sinalizando para a formação crítica dos 

estudantes, por exemplo: 

 

Problematizar o consumismo infantil, em especial o consumo mesmo de 
brinquedos entre outras formas de consumismo. Problematizar o brincar da 
criança rica, o brincar da criança pobre, o brincar da criança que constrói 
seus próprios brinquedos, o brincar da criança que compra os brinquedos já 
prontos. [...] Problematizar sobre os jogos cooperativos, que os âmbitos em 
que eles mais acontecem são em empresas né (ice breaking)30, pra [sic] 
você promover a integração entre os trabalhadores, pra [sic] que esses 
trabalhadores vistam a camisa da empresa. (Clara) 

 
Tentar refletir sobre os jogos e brincadeiras que eram feitas por pessoas 
que brincavam, com mais de 50 anos e as pessoas da faixa etária deles 
assim, do que eles brincavam e quem tem mais de 50 anos do que 
brincavam. Então aí tentar entender um pouco essa intergeracionalidade, 
tentar discutir a entrada das redes sociais, dos recursos tecnológicos nessa 
geração do século XXI principalmente. E depois vivenciar isso, propor a 
formatação de um jogo. (Mara) 

 

Diferentemente de documentos institucionais como o Currículo de São Paulo 

e a BNCC, 2ª versão (2016), que não apontam o jogo como conteúdo do Ensino 

Médio, os professores indicam ser importante o desenvolvimento de tal prática 

também nessa etapa da educação e não apenas no Ensino Fundamental. Ou seja, 

embora os jogos sejam, muitas vezes, mais direcionados aos alunos do Ensino 

Fundamental, especialmente às crianças e haja certa desvalorização do potencial 

educativo desse conteúdo, muitas vezes mais relacionados apenas à recreação 

(FREIRE; SCAGLIA, 2003), para os docentes entrevistados, de modo diferente, o 

jogo surge como possibilidade de ensino e de aprendizagem, de inclusão de todos, 

bem como de valorização das situações lúdicas e de lazer que podem ocorrer nas 

vivências dos mais diversos jogos, como retrata um dos docentes entrevistados: 

                                                 
30 Jogos de “quebra gelo”, dinâmicas que visam descontrair e motivar. 
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Compreender conceitos e características dos jogos como, por exemplo, dos 
jogos cooperativos e competitivos, não se esquecendo da importância do 
momento lúdico. (Pablo) 

 

Sobre a ginástica, identificamos nos planos de ensino as seguintes temáticas: 

aeróbica, localizada, alternativa (alongamento e relaxamento), exercícios resistidos 

(musculação), ginástica artística, rítmica e geral. Os docentes apontaram que deve 

ser trabalhado no Ensino Médio: circo, ginásticas geral, acrobática, artística, rítmica, 

alternativa (tai chi chuan), laboral e de academia.  

Um dos docentes, ao exemplificar o ensino crítico desse conteúdo, propôs 

construções coreográficas que retratassem situações do cotidiano, os 

 
[...] marcadores sociais. Dessa forma, as expressões corporais na 
coreografia devem retratar questões que envolvem machismo, racismo, 
homofobia e violência. (Raul)  

 

 Ainda em relação à ginástica, mais especificamente a de academia, o docente 

apontou para a aprendizagem procedimental dos movimentos de musculação, 

reforçando o trabalho com a formação crítica dos estudantes ao dar exemplos de  

possíveis problematizações. 

 
[...] como elaborar um treino de musculação pra cada objetivo. preços de 
academias na região e se existem espaços públicos de lazer que oferecem 
essa prática corporal ou não. Discutir quem pode fazer academia e quem 
não pode, será que todo mundo pode? Então, a discussão, ela perpassa as 
três dimensões do conteúdo (o tempo inteiro com o objetivo de formar o 
pensamento crítico). (Raul) 
 
 

 Tal perspectiva de ginástica se opõe completamente ao modelo tradicional de 

ensino, das tendências higienista e militarista, pautado em repetições de exercícios 

para a preparação física, sem reflexões e questionamentos. Aquele ensino 

caracterizado pela 

 
[...] reprodução de modelos de atividades físicas formais, sem considerar as 
características e necessidades do aluno e do meio ambiente; pelo papel 
passivo do aluno, cumpridor mecânico de ordens emanadas da autoridade 
docente, sem o direito a pensar e agir por si próprio. (BETTI, 1991, p. 165)  

 

As lutas retratadas nos planos de ensino, presentes em apenas 17 campi, 

apontaram para o judô, a capoeira, o boxe e a esgrima enquanto que os docentes 

apontam para a vivência dos movimentos básicos (ações de ataque e defesa) do 

mini jiu-jitsu, da capoeira, da esgrima, do boxe, vivência de jogos de rapidez 
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(agilidade), de atenção, de ataque e defesa, de conquista de território, de 

imobilização, de desequilíbrio, que se aproximem do contexto das diferentes lutas.  

Apesar dessa presença das lutas nos planos de ensino, um dos docentes 

apontou o conteúdo como pouco abordado no ambiente escolar por causa da 

limitação que acaba sendo feita do seu conceito. 

 

[...] as lutas geralmente são abolidas das aulas por conta de um discurso 
extremamente reducionista de que trabalhar com luta na sala de aula vai 
gerar violência, eles vão ficar brigando um com o outro. (Diego) 

 

Esse discurso de luta como sinônimo de brigas parece ampliar o sentimento 

de incapacidade dos docentes em trabalhar o conteúdo, fruto de poucas vivências e 

uma formação inicial que não se estendeu a tais conhecimentos. Todavia, se nos 

atentarmos aos códigos de conduta de algumas lutas, é legítimo afirmar que, valores 

como respeito ao outro podem ser construídos, e que também podem ser 

aprendidas atitudes de não violência. Nesse sentido, os jogos de oposição revelam 

uma alternativa plausível de superação da insegurança docente para o ensino deste 

conteúdo.  

 
No caso de trabalhar lutas, não seria nem tanto uma modalidade específica, 
mas alguns princípios, bases orientadores das práticas de lutas, como, por 
exemplo, jogos adaptados, mas voltados pra a luta, como: jogos de rapidez, 
de atenção, de ataque e defesa, de conquista de objeto, de territórios, de 
imobilização, de desequilíbrio. (Pablo) 

 

Ainda nas relações entre lutas e violência, não podemos deixar de ressaltar 

que tal conteúdo pode mobilizar discussões sobre as diversas disputas geradas nas 

relações sociais. Nessa relação com o ensino crítico, é importante problematizar 

questões de violência/briga, bullying, estética, condicionamento físico, ética, 

respeito, diversidade, além de outras problematizações sinalizadas por um dos 

docentes:  

 
[...] questões de classe social, questões de gênero no sentido de 
problematizar a inserção da mulher, mas também como nesse universo das 
lutas, como constitui como um âmbito de produção de masculinidades. 
(Clara)  

 

 Sobre as práticas corporais de aventura, reafirmamos que tal conteúdo foi 

pouco retratado nos planos, presente apenas em um campus (C8). Contudo, 

também foram evidenciadas tais práticas em outro campus (C15), indicadas como 
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esportes radicais ou de aventura. Nessa associação dos termos, os planos de 

ensino indicaram as seguintes atividades: skate, patins, surf, bicicross, tracking, voo 

livre, escalada e rapel, também são retratados nesses planos. No mesmo sentido, 

também foram poucos docentes que apontaram os esportes de aventura (3) e/ou as 

práticas corporais de aventura (2) como conteúdos a serem abordados no ensino, o 

que parece revelar ainda uma superficialidade ao se retratar tais práticas. Os 

docentes evidenciaram a corrida de orientação, o slackline, o skate, o parkour e o 

patins como práticas a serem desenvolvidas nas situações de ensino e 

aprendizagem. 

 No mesmo sentido das lutas, as práticas corporais de aventura também 

parecem evidenciar uma insegurança dos docentes, muito por conta dos riscos 

envolvidos, pela falta de formação, falta de materiais e pelo fato de que “o corpo de 

discussões e publicações nessa área ainda é recente [...]” (FRANCO, 2017, p. 295). 

Contudo, ainda de acordo com o mesmo autor, diante do crescimento de interesse 

da população por práticas especialmente no âmbito do lazer e do turismo, é 

importante trabalhar as práticas corporais de aventura, além disso, a difusão dessas 

atividades favorece também o interesse dos alunos. Um dos docentes retrata algo 

semelhante ao apontar ser 

 

Muito importante a gente focar, por exemplo, nos esportes de aventura com 
baixo risco, com nenhum risco, com risco controlado. Por exemplo, o skate, 
que é muito utilizado, patins, eu acho muito interessante, acho que é 
bastante, tem bastante participação, bastante interesse por parte dos alunos 
e essas práticas estão aumentando cada vez mais na sociedade. (Tomaz) 

 
  

 Mesmo com a consciência de que, no universo das práticas corporais de 

aventura, nem todas são passíveis de serem abordadas nas aulas de Educação 

Física, concordamos com Franco (2017) ao defender o ensino destas, mesmo diante 

de adaptações que possam gerar emoções e sensações de desafios e que possam 

levar à superação de limites. 

 Apesar dos docentes não se posicionarem nesse sentido, pensando no 

aspecto de problematizações críticas, as relações com o meio ambiente e a 

sustentabilidade tornam-se viáveis no contexto de ensino desse conteúdo. 

Sobre as atividades rítmicas/danças evidenciamos apontamentos mais 

superficiais, que podem ter ocorrido por conta de uma formação inicial carente, 

valorização das danças apenas em datas festivas, concepção de que é inviável o 
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desenvolvimento da dança no ambiente escolar (SOUSA; HUNGER; CARAMASHI, 

2014), ou ainda, por conta do entendimento de que dança corresponde aos 

ensinamentos apenas dos professores de Artes e não dos docentes de Educação 

Física.  

As seguintes práticas estavam expressas nos planos de ensino: circulares, 

regionais, folclóricas, populares, de salão (tango, bolero, valsa, rock anos 60, 

samba, forró). Na fala dos docentes (13) o conteúdo apareceu com uma 

característica mais geral, sem tantas especificações dos tipos de danças, como, por 

exemplo, quando um deles afirmou a preferência em deixar que os alunos 

escolhessem qual dança seria desenvolvida nas aulas, voltando-se para a ideia de 

um planejamento participativo.  

Na perspectiva crítica, os docentes apontaram a importância de se trabalhar 

 

[...] a dança também com temas contemporâneos, passar, por exemplo, por 
situações de bullying, preconceito, então, a dança envolvendo também 
esses temas. (Joana) 

 

[...] as danças de diferentes países, não só do Brasil, eu acho que outras 
danças podem ser utilizadas, não como um fim mas como um meio pra 
discutir sobre diferenças culturais e as diferenças culturais que existem 
dentro de uma sala de aula. (Maria) 

 
 Apenas um docente utilizou o termo manifestações rítmicas, revelando ser 

importante trabalhar nesse sentido com: 

 
Percussão corporal; Música, andamento da métrica, da dinâmica, da forma 
como que isso na dança se traduz em movimentos os elementos da música. 
(Clara) 

 
 

 Apesar da superficialidade em que o conteúdo dança aparece, tanto na fala 

dos docentes, quanto nos planos de ensino, essa atividade tem o mesmo grau de 

importância das demais práticas da cultura corporal de movimento, reunindo “[...] 

elementos que lhe atribuem características únicas, como movimentos ritmados, 

sentimentos, emoções, expressividade, e liberdade corporal para explorar múltiplas 

possibilidades” (DINIZ et al., 2017, p. 383). 

Embora os docentes sinalizem para uma visão de ensino crítico, as 

classificações apontadas, especialmente em relação aos esportes, ainda 

apresentam uma divisão tradicional (coletivos e individuais). Numa outra 

possibilidade de analisar as práticas corporais, a partir da teoria da Praxiologia 
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Motriz, impulsionada pelos estudos do francês Pierre Parlebas (1987), podemos 

pensar nas estruturações e dinâmicas das diferentes práticas corporais e como tais 

características influenciam seus praticantes (FERREIRA, RAMOS, 2017), ampliando 

o entendimento, as possibilidades de classificação e o ensino das mesmas.  

A Praxiologia Motriz “[...] permite que se façam análises, interpretações e 

descrições minuciosas das ações motrizes oriundas dos contextos de jogos e 

esportes” (TABORDA, 2014, p. 38), como também de outras práticas da cultura 

corporal, desde que as ferramentas de análise e critérios de classificação sejam 

consideradas. Especialmente em relação aos saberes corporais, a Praxiologia Motriz 

é a ciência que vai analisar as ações motrizes presentes nas diversas práticas da 

cultura corporal de movimento. 

Tal área epistemológica, ao estabelecer como objeto de investigação a ação 

motriz, busca compreender as manifestações próprias/lógicas internas de cada 

prática corporal. “Exemplo: se estou brincando de pega-pega, correr, mudar de 

direção, me esconder ou me proteger do pegador, são ações motrizes típicas e 

emergentes nesse jogo/brincadeira. Ações que revelam a lógica desse jogo e, 

portanto, informações fundamentais para seu entendimento e para a posterior 

intervenção pedagógica” (FERREIRA; RAMOS, apresentação, 2017). 

A teoria praxiológica sinaliza que são considerados esportes apenas aquelas 

práticas que envolvem situação motriz, competição e são institucionalizadas 

(PARLEBAS, 2008). Nesse sentido, as demais práticas que não abarcam esses três 

quesitos podem ser consideradas quase esporte, práticas semi-institucionalizadas, 

jogos tradicionais, práticas que não são institucionalizadas e possuem regras 

flexíveis e quase jogo esportivo, [...] atividades livres que não seguem as regras do 

jogo, muitas vezes praticados para o próprio divertimento, sem importância de 

regras ou fins lucrativos [...] (SOARES; SILVA; RIBAS, 2012, p. 162).  

Os principais pontos da Praxiologia Motriz estão centrados nos conceitos de 

lógica interna “[...] ‘documento de identidade’ de todo jogo, esporte, ou determinada 

prática corporal considerada, na qual se reúnem as características pertinentes mais 

importantes” (TABORDA, 2014, p. 41) e a lógica externa das práticas corporais, “[...] 

que atende às questões da cultura local, regional e mundial do esporte como 

patrimônio da humanidade” (TABORDA, 2014, p. 117).  

A lógica interna está intimamente ligada aos seguintes instrumentos de 

análise da Praxiologia Motriz: i. o sistema de classificação que leva em consideração 
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as interações com companheiro (C), adversário (A) e relações de certeza e incerteza 

do meio (I), sistema CAI; e ii. os universais ludomotores “[...] modo como as ações 

são regidas e praticadas (SOARES; SILVA; RIBAS, 2012, p. 161). González e 

Bracht (2012) salientam que  

 
 

Para analisar o esporte a partir da lógica interna, é importante começar 
fazendo as seguintes perguntas: que demandas ou exigências motoras as 
regras de uma determinada modalidade impõem aos participantes? Há ou 
não interferência direta do adversário durante a execução de uma ação? Há 
ou não colaboração dos companheiros? Quais as funções dos participantes 
no desenvolvimento do jogo? Uma análise centrada na lógica externa 
demanda outro tipo de pergunta: como o esporte se tornou um elemento tão 
forte na cultura contemporânea? Por que alguns esportes são considerados 
socialmente pertencentes ao universo masculino e outros ao feminino? Por 
que uma modalidade e não outra se torna preferida num país? (p.19) 

 

 

Do mesmo modo, podemos analisar as demais práticas corporais, além do 

esporte, jogos, lutas, ginásticas, danças e práticas de aventura. Nesse sentido, a 

lógica interna está diretamente relacionada aos elementos intrínsecos dessas 

atividades, enquanto que a lógica externa está ligada aos elementos extrínsecos 

(TABORDA, 2014).  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Sistema de classificação das práticas corporais de acordo com a 
interação e relação com o ambiente 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Parlebas (1999/2008, p. 424). 
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Tomando como referência o sistema CAI, podemos encontrar então as 

práticas corporais de características sociomotrizes (cooperação, oposição, 

cooperação/oposição) e psicomotrizes (sem companheiros e adversários), que 

estabelecem relações de previsibilidade ou imprevisibilidade com o meio em que são 

praticadas.  

Em relação aos universais ludomotores, “[...] modelos operativos que 

representam as estruturas básicas de funcionamento de todo jogo desportivo e que 

contêm sua lógica interna” (PARLEBAS, 2008, p. 463), são possibilitadas a analisar 

as especificidades das diferentes práticas corporais. De acordo com Ramos (2000), 

tais universais ludomotores são elementos que se repetem e evidenciam a 

gramática das diversas práticas corporais:  

1. Rede de comunicação: compreendida pelas relações de cooperação 

(comunicação) com os companheiros e oposição aos adversários 

(contracomunicação); 

2. Rede de interação de marca: traduzida nos objetivos a serem alcançados 

para que haja ganhadores e perdedores nas diferentes práticas (marcar o ponto – 

vôlei e badminton, fazer o gol – futsal e handebol, fazer a cesta – basquetebol e 

corfebol, conquistar um espaço – frisbee e rouba bandeira); 

3. Sistema de pontuação: como os pontos são computados nas práticas 

corporais e que podem ser de maneira limitante, pré-estabelecida, como no tênis, 

baseado no tempo, já fixo, como no futsal (dois tempos de 20 minutos), combinação 

de pontos com o tempo de duração, como no judô (maior acúmulo de pontos em 5 

min, dois wazari ou um ippon) e, por fim, sem conclusões obrigatórias, que é o caso 

de inúmeros jogos (PARLEBAS, 2008). 

4. Rede de papéis: os papéis dos jogadores ou posições correspondentes à 

dinâmica de cada prática corporal e às diversas configurações possíveis. 

5. Rede de subpapéis: complementa a rede de papéis evidenciando as 

possibilidades de condutas motrizes (chute, passe, arremesso, drible, etc) que 

obedecem aos regulamentos próprios de cada prática;  

6. Código gestêmico: gestos produzidos/utilizados na comunicação com os 

companheiros, ao mostrar, numericamente, nas mãos, qual jogada será realizada ou 

ao levantar o braço para solicitar a bola (FERREIRA; RAMOS, 2017);  
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7. Código praxêmico: relacionado ao comportamento, uma comunicação que 

evidencia uma mensagem tática, como apontar para onde irá se movimentar para 

receber a bola, por exemplo (FERREIRA; RAMOS, 2017).  

Para compreendermos melhor como a Praxiologia Motriz analisa 

detalhadamente as práticas corporais, utilizaremos como exemplo o levantamento 

no voleibol, analisado por Fagundes e Ribas (2017) com base no sistema CAI e nos 

universais ludomotores: 

 O voleibol é uma prática sociomotriz com companheiros e adversários, 

que ocorre em meio estável; 

 A rede de comunicação é de relação de cooperação (comunicação) e 

oposição (contracomunicação), cooperação entre levantadores e 

atacantes, e oposição entre atacantes e bloqueadores, por exemplo; 

 A rede de interação de marca é baseada em marcar pontos e o 

sistema de pontuação é limitante (melhor de 5 sets); 

 Os papéis podem ser os de levantador, ponteiro, líbero, oposto e 

atacante de meio, com subpapéis que envolvem as condutas motrizes 

de defender (recepção e bloqueio), passar e atacar (curto, longo, 

paralela e diagonal).  

Esse conjunto de informação que nos permite a compreensão da lógica 

interna das diferentes práticas corporais pode orientar os docentes no planejamento 

e desenvolvimento das atividades nas aulas, pois,  

 
[...] entendendo melhor a dinâmica da atividade, o professor saberá passar 
essas informações de forma mais precisa e eficaz. Inclusive, os próprios 
participantes poderão criar a sua forma de participação. (RIBAS, 2005, p. 
115) 

 

Ou seja, se a lógica interna da prática é pautada na interação sociomotriz de 

cooperação/oposição, a intervenção docente deve caminhar no sentido de 

proporcionar experiências de ensino calcadas nessas interações, todavia, o que 

vemos com muita frequência é a utilização de atividades sem interação e 

meramente mecânicas para o ensino de inúmeras práticas corporais, especialmente 

pautadas na repetição de fundamentos. Assim, de acordo com Ferreira e Ramos 

(2017), a teoria praxiológica permite que  
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[...] possamos organizar melhor as nossas aulas, articular objetivos 
pedagógicos com as atividades que desenvolvemos, propor novas 
atividades avaliativas, enfim, mobilizar outras formas de ensinar que deem 
novas condições para novos cenários de aprendizagens. (p.9) 

  

Se o professor tem a intenção de ensinar o frisbee, uma prática sociomotriz 

de cooperação/oposição, deve estar atento para que as atividades de aprendizagem 

envolvam a presença de companheiros e adversários, e voltar-se para práticas que 

tenham como lógica a conquista de determinado espaço adversário para obter a 

pontuação. É preciso planejar atividades que envolvam situações em que quem está 

em posse da bola/disco não pode se movimentar, exigindo movimentação constante 

dos demais companheiros e adversários sem posse de bola/disco. Salientar que a 

movimentação constante é uma forma de cooperação com o próprio time, além de 

uma prática de contracomunicação ao se desmarcar dos adversários e que a leitura 

do jogo envolve ler as “mensagens” dos parceiros e dificultar o entendimento dos 

oponentes (FAGUNDES; RIBAS, 2017). De maneira diferente, ao se ensinar o boxe, 

uma prática sociomotriz de oposição, a atenção deve ser dada às atividades sem 

companheiros e que envolvam diretamente adversários, especialmente confrontos 

1x1, pois essa é a dinâmica dessa prática corporal. 

A Praxiologia Motriz nos permite, então, conhecer melhor a prática corporal e, 

ao conhecê-la, identificar qual seria o modo para se pensar em um processo de 

ensino que atenda todas as especificidades dessa prática, o que pode gerar 

aprendizagens mais significativas, especialmente em relação à leitura tática e 

tomadas de decisão envolvidas nas diferentes práticas da cultura corporal de 

movimento. 

Ainda em relação aos conhecimentos a serem ensinados, para além dos 

conteúdos já pontuados (esportes, jogos, ginásticas, lutas, danças e prática 

corporais de aventura), nos planos encontramos possibilidades de ensino na relação 

entre Educação Física e saúde, retratadas nas seguintes temáticas: 

 Corpo, saúde e beleza: padrões e estereótipos de beleza corporal; 

indicadores que levam à construção de representações sobre corpo e beleza 

em diferentes períodos históricos; produtos e práticas alimentares e de 

exercícios físicos associados à busca de padrões de beleza;  

 Corpo, saúde e cultura: o corpo e o movimento; cultura corporal e padrões 

estéticos do corpo; crescimento e desenvolvimento (psicologia); alimentação 
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e hidratação (nutrição); patologias (cardiovasculares, osteoarticulares, 

obesidade, distúrbios alimentares etc.);  

Além disso, também identificamos associações entre Educação Física, saúde 

e o mundo do trabalho, ao serem especificados nos planos de ensino, temas como:  

 

Saúde e trabalho; Ginástica laboral; Educação Alimentar e nutricional. (C14) 
 

Aspectos prejudiciais do trabalho na saúde do trabalhador; prevenção dos 
agravos à saúde no trabalho; correção postural e exercícios de preventivos; 
comportamento de risco do trabalhador. (C5) 

 

Nessas temáticas predominantemente mais teóricas, foram também 

identificadas: 

 Mídias: a transformação do esporte em espetáculo televisivo e suas 

consequências; significados/sentidos predominantes no discurso das mídias 

sobre o esporte; e o papel das mídias na definição de modelos hegemônicos 

de beleza corporal. 

 Contemporaneidade: corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito; 

corpo, cultura de movimento e pessoas com deficiências; principais limitações 

motoras e sensoriais nos jogos e esportes; jogos e esportes adaptados; 

gênero e inclusão; e qualidade de vida.  
 

Apesar de, em muitos momentos, os planos não trazerem, de forma 

específica, o que poderia ser abordado dentro dessas temáticas, tais nomenclaturas 

nos remetem a possíveis discussões acerca de temas do cotidiano, da sociedade, 

assim como as problematizações de questões sociais propostas pelos docentes.  

 

Trabalhar padrões de beleza, estereótipos de beleza. Trabalhar também o 
contexto sociocultural, como são estabelecidos esses padrões de beleza, 
quais são os impactos na vida das pessoas. (Pablo) 
 
[...] a questão de gênero, questão étnico racial, questão de classe social, a 
questão do consumismo e como tudo isso está envolvido no modo como 
são produzidas as práticas corporais na sociedade. (Clara) 

 

Nesse sentido, a aula pode vir a ser um ambiente organizado “[...] para 

possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do conhecimento específico da 

Educação Física e dos diversos aspectos das suas práticas na realidade social” 

(SOARES et al., 1992, p. 62), indo ao encontro da intencionalidade de formação 

crítica. A diferença, nesse caso, é que, nos planos de ensino, tais problematizações 
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são retratadas de forma mais superficial, enquanto que os docentes demonstram 

valorizar bastante esses tipos de reflexões.  

Os docentes (12) indicam bastante relevância no ensino da temática saúde, 

que, em alguns momentos, apresentou-se atrelada aos conteúdos da Educação 

Física: esportes, danças, ginásticas, lutas, jogos e práticas corporais de aventura, e, 

em outros, se aproxima dos eixos temáticos, temas transversais ou especiais.  

Sobre saúde e qualidade de vida, a maior parte dos professores (12) 

concorda que tal assunto deve fazer parte dos estudos da área, proporcionando 

reflexões críticas sobre uma infinidade de temas (ginástica laboral, sedentarismo, 

obesidade, distúrbios alimentares, composição corporal, entre outros), todavia não 

deve ser o foco principal da Educação Física. Os docentes apontam ser significativo  

 

Questionar certos interesses que se camuflam por trás do discurso da 
saúde, até certas opressões. O quanto, por exemplo, o preconceito contra 
pessoas gordas  acaba sendo camuflado pelo discurso da saúde vinculado 
à questão da obesidade. Como que muitas vezes esse discurso da saúde 
se atrela a interesses comerciais de uma indústria fitness milionária, que 
lucra muito, fazendo a gente se sentir feio para consumir essas práticas. É 
preciso problematizar também as questões sociais atreladas à prática das 
atividades físicas. (Clara) 
 
Abordar a relação entre atividade física e doença crônica, a ergonomia, a 
questão de avaliar risco de saúde, IMC, se o professor vai aplicar e 
proporcionar recursos para que o aluno tome decisões. Não quer fazer 
atividade física, tudo bem! Mas ele sabe que é importante e sabe como 
fazer. (Raul) 
 
Abordar conhecimentos sobre avaliação física, avaliação corporal, fisiologia, 
anatomia. (Peterson) 

 
Abordar conhecimento que envolve o corpo, a saúde e a beleza; trabalhar 
padrões de beleza, estereótipos de beleza, trabalhar também o contexto 
sociocultural, como são estabelecidos esses padrões de beleza, quais são 
esses impactos na vida das pessoas, na saúde das pessoas, como isso 
vem sendo tratado pela mídia; fazer essa reflexão também dentro da sala 
de aula. (Pablo) 
 
Abordar questões de saúde. A mais famosa, hoje, é a obesidade, mas não 
só a obesidade, também o cálculo do IMC, distúrbios alimentares, fatores de 
risco para doenças cardiovasculares. (Maria)  

 

Há aí uma materialização das evidências de que a temática deve estabelecer 

articulações críticas entre o desenvolvimento físico e as questões sociais, pois, por 

trás de diversas modalidades ofertadas para prática de atividades físicas e, “[...] 

embora os discursos empregados utilizem a ‘saúde’ como legitimador, a utilização 



135 

 

 

dessas técnicas têm uma preocupação maior com a estética corporal” (PALMA, 

2001, p.27). 

Assim, a Educação Física não se desvincula das questões sociais e, nesse 

sentido, saúde e qualidade se associam aos conteúdos da cultura corporal de 

movimento e também às relações sociais, seja pelos padrões corporais que a mídia 

impõe, seja pelos distúrbios alimentares decorrentes da busca por esses padrões e 

questões de gordofobia. Esses temas apontados pelos docentes, entre outros 

inúmeros que não se desvinculam das relações com a sociedade e que claramente 

contribuem para a formação do cidadão crítico, se alinham ao que aponta Palma 

(2001) quando defende que as discussões sobre saúde na escola podem e devem 

ser feitas, especialmente em relação ao “mercado do corpo”. O mesmo é defendido 

por Fensterseifer e Silva (2008), quando denunciam que, 

 

[...] atitudes irresponsáveis de promessas fáceis têm levado a um quadro 
assustador de problemas como o uso abusivo do doping, distúrbios como 
anorexia, bulimia, vigorexia, permarexia (obsessão por dieta, lipofobia (fobia 
a gordura), ortorexia (obsessão por alimentos sadios), manifestação de uma 
cultura paradoxal que normaliza o narcisismo e, ao mesmo tempo, gera 
uma inconformidade patológica consigo mesma. (FENSTERSEIFER; SILVA, 
2008, p. 57) 

 

A abordagem das temáticas saúde e qualidade de vida, vinculadas aos 

conteúdos da Educação Física escolar (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes e 

práticas corporais de aventura), consiste em possibilitar análises e questionamentos 

sobre o que está por trás dos discursos (midiáticos ou não), construindo elementos 

para que os estudantes desenvolvam conhecimento crítico e autonomia para fazer 

as próprias escolhas em relação aos hábitos saudáveis que ele pode adotar ou não 

no decorrer de sua vida, além de reivindicar políticas públicas que tenham real 

impacto na melhoria da saúde coletiva no contexto em que está inserido. 

Ainda nas relações com os conteúdos e na relevância reportada pelos 

docentes sobre a avaliação diagnóstica e o planejamento participativo, os docentes 

(13) sinalizaram para a importância de uma avaliação diagnóstica, no início do ano, 

especialmente para identificar em qual(is) a(s) perspectiva(s) de Educação Física os 

estudantes tiveram antes de entrar no Ensino Médio, bem como quais conteúdos já 

foram aprendidos, para, a partir daí, mobilizar outras possibilidades de 

aprendizagem. 
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[...] porque esses meninos saem do ensino fundamental sem nunca ter 
parado pra refletir ou às vezes sem nunca ter ouvido o professor levantar 
essas questões sobre o porquê da Educação Física, qual a importância da 
Educação Física no ambiente educacional, qual a importância da Educação 
Física na vida deles. (Fred) 

 

Sobre essa percepção dos conhecimentos construídos pelos estudantes 

sobre a Educação Física na escola, alguns docentes (8) apontaram que, em muitos 

casos, o que se revelava era: 

 
[...] o professor jogava a bola e não tinha nada, não tinha orientação 
nenhuma. (Jorge) 

 
[...] de um modo geral era só o futebol mesmo que eles tiveram, e algumas 
meninas praticaram um pouco de dança também. Retrataram que os alunos 
não querem fazer nada, que só querem jogar bola e, as meninas, agora, 
hoje em dia, só ficam no celular né? Mexendo no celular. (Félix) 

 

Tais situações revelam a reprodução de práticas que há muito tempo vêm 

sendo questionadas, evidenciando que, mesmo diante de inúmeros esforços para a 

superação da desvalorização da Educação Física na escola, a prática espontaneísta 

e a visão de momento de recreação ou hora do descanso, ainda perduram nas 

instituições educativas. 

Sobre o planejamento participativo, os docentes (10) sinalizaram para a 

importância de se ouvir os alunos, em relação aos seus interesses e perspectivas, 

ao que será aprendido/ensinado no decorrer do ano e sobre as formas e critérios de 

avaliação. Esse tipo de planejamento oportuniza aos alunos participar ativamente do 

planejamento de ensino, dar opiniões e sugestões sobre os conteúdos/temas, 

estimulando, desde o início, a capacidade de refletir e opinar (CORREIA, 1996). 

Nesse sentido, para os docentes, a avaliação diagnóstica e o planejamento 

participativo são aliados na construção do conhecimento. 

 
O planejamento, ele tem que ser conjunto, ter sempre aquela parte aberta 
que vai ser a conversa com os alunos e, primeiramente, a gente vai ter que 
fazer uma avaliação diagnóstica para saber como vão chegar esses alunos, 
com que base em relação à Educação Física eles vão chegar, com quais 
conhecimentos, quais experiências. E, a partir daí, juntamente com os 
alunos, elencar atividades de interesse deles. (Tomaz) 
 

É importante ressaltar que o planejamento participativo abre espaço para os 

alunos, todavia, não é refém das vontades individuais dos mesmos, devendo ser 

mediado pelo docente e se consolidando como uma proposta coletiva, ou seja, 
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apesar dos alunos tomarem decisões sobre o processo, isto não implica em 
hipótese alguma, na omissão do professor e na ausência de discussões de 
caráter mais teórico sobre as implicações históricas, psicológicas, 
antropológicas, fisiológicas, socioculturais do movimento humano na dança, 
nas lutas, nos jogos, na ginástica e na vida cotidiana. (CORREIA, 1996, p. 
46) 
 

 É essencial deixar claro para os alunos o que é um planejamento participativo, sua 

complexidade, quais os papéis dos envolvidos nesse planejamento e o que se 

espera atingir. Correia (1996) exemplifica como se caracteriza esse tipo de 

planejamento, que se inicia com a apresentação, pelo professor, da concepção de 

Educação Física e dos temas mais abrangentes (danças, jogos, lutas, ginásticas, 

esportes e práticas corporais de aventura). A partir daí, os alunos iniciam o “[...] 

processo de decisão, organização, participação e avaliação” (p. 46), escolhendo, por 

exemplo, quais danças, lutas, jogos e/ou esportes farão parte dos conteúdos de 

ensino e de aprendizagens. Posteriormente, analisa-se o que propõe a maioria (por 

meio de votação) e inicia-se outro tipo de discussão, voltada agora para a 

distribuição desses conteúdos no decorrer do ano letivo, bem como o número de 

aulas dedicado a cada um deles, finalizando tal ação por meio de um documento 

contendo o que foi decidido por todos os envolvidos.  

O processo de construção de um planejamento de forma participativa é 

complexo e demanda inúmeras discussões. Os docentes pesquisados atentaram 

para diferentes fatores envolvidos nesse processo de planejamento, pois 

 

depende do interesse do aluno, ele é limitado ao universo cultural que 
conhece. Às vezes, é função do professor, também, ampliar para [sic] aquilo 
que, de repente, ele pode até achar, num primeiro momento, que não gosta, 
mas, depois descobre que é interessante. Não ficar refém ao gosto 
imediato, ao interesse imediato dos alunos. (Clara) 

 
deve ocorrer de maneira crítica, porque se a gente faz a coisa acrítica e 
constrói o nosso conteúdo a partir do que eles sabem e,  naquela visão de 
que a Educação Física escolar, no contato que eles tiveram, até então, 
provavelmente, foi extremamente reducionista na sua visão, eles vão 
escolher fatalmente futebol e vôlei somente. (Félix) 

 
 

Semelhante ao processo de planejamento participativo, contrapondo-se ao 

modelo de aulas fechadas em que o docente já tem o planejamento pré-definido, a 

concepção de aulas abertas em Educação Física (HILDEBRANDT E LAGING, 

1986), já citada nessa pesquisa, parece se alinhar às propostas de envolvimento dos 

estudantes no processo decisório da sistematização das aulas que [...] são abertas 
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quando os alunos participam das decisões em relação aos objetivos, conteúdos e 

âmbitos de transmissão ou dentro desse complexo de decisão (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986, p. 15). Tal proposta de trabalho é defendida no ensino da Educação 

Física no IFRN (RIO GRANDE DO NORTE, 2011). Nesse contexto de envolvimento 

ativo dos alunos no planejamento de ensino, os docentes demonstram estar abertos 

ao diálogo, valorizando as experiências e as escolhas dos estudantes, fazendo valer 

um espaço democrático em prol da formação do cidadão. 

 No confronto das perspectivas, relacionadas aos objetivos e conteúdos entre 

os planos de ensino e as falas dos docentes, evidenciamos algumas aproximações e 

distanciamentos, conforme o quadro 9: 

 

Quadro 10. Objetivos e conteúdos no ensino médio: planos de ensino e 

perspectivas docentes 
 

  
 

OBJETIVOS 

 

 

CONTEÚDOS 

TEMAS 

TRANSVERSAIS/ 

EIXOS TEMÁTICOS/ 

CONHECIMENTOS 

CRÍTICOS 

 

 

PLANO DE 

ENSINO 

Formação do 

cidadão 

Promoção da 

Saúde 

Ampliação e 

aprofundamento de 

conhecimentos 

Esportes 

Jogos 

Lutas 

Danças/Atividades rítmicas 

Ginásticas 

Práticas corporais de aventura 

Corpo, saúde e 

beleza; Mídias; 

Contemporaneidade; 

Corpo, saúde e 

cultura.  

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 

DOCENTES 

 

Formação do 

cidadão 

Promoção da 

Saúde 

Lazer 

Ampliação a 

aprofundamento 

dos conteúdos 

aprendidos no 

ensino fundamental 

Importância de se realizar uma 

avaliação diagnóstica para 

levantamento dos conhecimentos 

prévios; 

Importância do planejamento 

participativo. 

Esportes 

Jogos 

Lutas 

Danças/Atividades rítmicas 

Ginásticas 

Práticas corporais de aventura 

Problematização de 

questões sociais 

atreladas às práticas 

corporais como: 

consumismo, 

racismo, machismo, 

luta de classes, 

homofobia, mídias, 

padrões de beleza, 

saúde.  

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O retrato da Educação Física nos planos de ensino demonstrou ainda que: 
 

 A Educação Física no IFSP não tem uma identidade própria, sendo fruto de 

cópias parciais de diversificados documentos estaduais e nacionais; 
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 Em alguns momentos, os planos de ensino nos conduzem a uma prática 

tradicional em que o esporte é o principal conteúdo das aulas, 

desconsiderando as demais práticas da cultura corporal de movimento; 

 Os esportes populares em outros países são bastante valorizados; 

 As relações entre Educação Física e saúde, em muitos momentos, são 

abordadas com base no desenvolvimento de aptidões corporais, numa visão 

mais biológica e acrítica. 

Já as percepções docentes retrataram outro tipo de Educação Física, dando 

visibilidade para: 
 

 A problematização com os alunos sobre a importância da Educação Física na 

escola, para a sua formação e superação da visão do componente como: “só 

futebol”, “só rola bola”, “só recreação” ou ‘’hora do descanso”; 

 A formação do cidadão crítico e autônomo, com foco na problematização de 

questões sociais (gênero, etnia, homofobia, luta de classes, entre outras);  

 A avaliação diagnóstica e o planejamento participativo sobre/com os 

estudantes na definição dos conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas; 

 A diversificação de conteúdos, superação do trabalho apenas com os quatro 

esportes (vôlei, futsal, basquete e handebol) e também a valorização de 

práticas corporais populares em outros países; 

 Valorização das práticas da cultura indígena e africana. 

 Importância de se trabalhar com o conteúdo saúde e qualidade de vida numa 

perspectiva de problematizações de questões da sociedade; 
 

Embora a maioria dos planos de ensino tenha revelado uma diversificação dos 

conteúdos e preocupação com a formação do cidadão, foi possível identificar 

distanciamentos com as perspectivas docentes, especialmente no que se referiu às 

problematizações das questões sociais atreladas às práticas da cultura corporal de 

movimento.  

 

5.1.2 Metodologias de ensino e avaliação em Educação Física no Ensino Médio 

do IFSP 

Sobre como ensinar, nem todos os planos de ensino apresentaram a 

descrição das metodologias de ensino e avaliação, devido ao novo modelo padrão 
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dos PPCs31. Dos 33 campi, a metodologia está presente apenas em nove unidades. 

Essas unidades, majoritariamente, apresentam como recurso de ensino as aulas 

teóricas e práticas (8 campi), seguido por trabalho em grupo (2), pesquisa, 

dramatização, corridas, alongamento e exercícios individuais (1). Já os recursos 

pedagógicos que devem ser utilizados para o ensino da Educação Física são: 

textos, filmes, slides, sala de vídeo, biblioteca, pátio externo, livros, artigos, filmes, 

exposições de arte a pesquisas de campo. 

 Tais metodologias de ensino se mostraram alinhadas às que os docentes 

apontaram nas entrevistas, ao sinalizarem aulas teóricas e práticas (15) com a 

utilização de diferentes recursos de ensino e aprendizagem, como: contextualização; 

roda de conversa; discussões; debates (15), exposição; análise de vídeos (3), 

produção de documentário (3), vivências; prática (15), análise de imagem (2), 

análise de texto (3), produção de texto (3), seminário (3), pesquisa (5), produção 

coregráfica (3), trabalho em grupo (6), lista de exercícios (1), sala de informática (8), 

aula expositiva em power point (2), animações/filmes (2), análise de comerciais (2), 

organização de festivais e campeonatos/torneios (2) e produção de clipe musical (1).  

A diferença mais explícita das falas dos professores para os planos de ensino 

é que os docentes destacaram a importância de se trabalhar o ensino das 

dimensões conceitual, procedimental e atitudinal dos conteúdos. 

 
Aulas práticas (experimentar, vivenciar e praticar) e aulas teóricas 

(apresentação geral, exposição de vídeos e discussão sobre a modalidade). 

(Mara) 

 
Eu divido a aula na sala, quando eu vou discutir questões históricas, 
políticas (conceitual), e na quadra, quando eles vão fazer as coreografias ou 
vivenciar algum tipo de movimento. (Raul) 

 
Independente do conteúdo, tem a parte conceitual, teórica e não apenas a 
procedimental, parte prática. (Diego) 
 
 
Aulas teóricas, naquele sentido de que não necessariamente teórico é 
copiar o slide da lousa, como muita gente acaba entendendo de forma 
equivocada o que é teoria na Educação Física. Mas, de repente, dentro de 
uma vivência (aula prática), refletir sobre ela. Então, aquele momento da 
gente fazer uma vivência e depois parar para [sic] conversar, isso é teórico 
também.  (Ivo) 

  

                                                 
31 No qual são obrigatórios apenas: ementa, objetivos, conteúdo programático e bibliografia. 
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O trabalho com essas dimensões do conteúdo ganhou força a partir da 

publicação dos PCNs (BRASIL, 1997b), retratando tais categorias da seguinte 

forma: “conceitual (fatos, princípios e conceitos), procedimental (ligados ao fazer), e 

atitudinal (normas, valores e atitudes)” (p. 73). 

Numa perspectiva mais recente, González e Bracht (2012), apontam para o 

ensino dos saberes conceituais, saberes corporais e saberes atitudinais. Embora a 

obra desses autores trate especificamente da metodologia de ensino dos esportes 

coletivos, tais dimensões podem ser facilmente transportadas para o trabalho com 

qualquer conteúdo da área e parecem se aproximar das perspectivas de ensino dos 

docentes entrevistados. 

 Os saberes conceituais estão relacionados a informações, ideias e teorias 

sobre os conteúdos/temas (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). Dentro da perspectiva dos 

autores que fundamentam essas orientações, os saberes conceituais dividem-se em 

conhecimentos técnicos e conhecimentos críticos. Os conhecimentos técnicos se 

relacionam à articulação de como se dá o funcionamento e as características das 

diferentes práticas corporais, ou seja, os aspectos relacionados às regras, aos 

objetivos da prática – intenções táticas, aos papéis e subpapéis dos praticantes, os 

diferentes tipos de modalidades dentro de uma mesma prática, entre outras coisas. 

Já os conhecimentos críticos correspondem a uma contextualização e 

problematização, que leve os alunos a refletir e analisar a realidade, a buscar 

soluções de melhorias e reivindicá-las. Os saberes corporais se relacionam às 

vivências que podem proporcionar melhorias em sua prática. Sobre os saberes 

corporais, dependendo do tempo destinado ao seu ensino, pode-se gerar um saber 

para conhecer (uma experimentação mais superficial) ou um saber para praticar 

(com um maior aprofundamento). Por fim, os saberes atitudinais se relacionam ao 

desenvolvimento de atitudes de respeito, tolerância e solidariedade, entre outros 

valores sociais (GONZÁLES; BRACHT, 2012). 

 Os docentes deram exemplos de aula nessa perspectiva de teoria aliada à 

prática, alguns (9) detalharam a estrutura de aula que seguiam independentemente 

do conteúdo (conversa inicial/parte principal/reflexão final). 

    

Eu faço uma contextualização, proponho os objetivos, a gente pratica a 
atividade e, no final da aula, a gente discute sobre o que fizemos. (Jorge) 
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Inicio na sala, chamada, roda de conversa inicial na quadra, o 
desenvolvimento e a parte final sempre com uma roda de conversa 
também, fazendo uma avaliação com os alunos daquela aula e a prévia 
para as próximas aulas.  (Tomaz) 
 
É sempre um bate-papo, a gente vai conversando sobre o conteúdo, se for 
ter uma parte prática, a gente inicia com um aquecimento que, normalmente 
é com brincadeiras, não é só de corrida ou de alongamento, é uma 
atividade em grupo e sempre com o objetivo de fazer eles se relacionarem. 
Depois, discutimos sobre a atividade principal da aula, vivenciamos e 
finalizamos com uma conversa com os alunos, uma análise deles sobre o 
que ocorreu. (Maria)  

 

Outros (6), no entanto, afirmaram não manter uma estrutura fixa de aula, já 

que a mesma iria se modelando de acordo com o conteúdo abordado. 

 

As minhas aulas, elas não têm muito essa dinâmica de início, 
desenvolvimento e volta, eu vou muito com o movimento dos alunos, o que 
os alunos produzem, eu procuro trabalhar a partir daquilo ali. (Mara)  
 
 

 Os relatos dos docentes parecem demonstrar a superação da Educação 

Física puramente prática, além disso, as conversas e reflexões com os estudantes 

se mostram recorrentes, o que nos leva a pensar que há um reconhecimento do que 

propõe Hoffmann (2008), ou seja, “[...] o cenário da relação entre professores e 

alunos é constituído por diferentes dimensões de diálogo: orientar, informar, 

questionar, aconselhar, criticar, observar, responder, explicar, corrigir, ouvir” (p. 80).  

 As estratégias metodológicas utilizadas pelos professores parecem manter 

estreita relação com os instrumentos avaliativos, uma vez que nesse processo de 

ensino e de aprendizagem é possível identificar os conhecimentos demonstrados 

pelos alunos.  

 A avaliação é momento importante nas atividades escolares, uma prática que 

deve ser permanente, permitindo acompanhar o processo educativo, caracterizando-

se por  

[...] um conjunto de ações voltadas para o estudo sistemático de um 
fenômeno, uma situação, um processo, um evento, uma pessoa, visando 
emitir um juízo valorativo, [...] tendo em vista a tomada de decisões para 
novas ações. (LIBÂNEO, 1994, p. 237) 

  

Nos planos de ensino, a avaliação também só estava presente em nove 

unidades, assim como a metodologia, fazendo referências aos seguintes tipos: 

diagnóstica (3), realizada por meio de questões teóricas e debates informais, e 
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avaliação formativa, contínua, processual (6), com foco na análise do progresso dos 

alunos e das dificuldades, e somativa (2), norteada pela atribuição de notas. 

Na temática avaliativa, todos os docentes demonstraram compreender que 

avaliar não é só atribuir nota, mas verificar se os objetivos de aprendizagem estão 

sendo alcançados (tanto para quem ensina quanto para quem aprende). Desvelaram 

a utilização de diferentes tipos de avaliação, que se assemelhavam às previstas nos 

planos de ensino, diagnóstica e a formativa, além da somativa, e também chamando 

a atenção para a importância da autoavaliação no contexto escolar.  

 A avaliação diagnóstica “[...] visa determinar a presença ou ausência de 

conhecimentos e habilidades, inclusive, buscando detectar pré-requisitos para novas 

experiências de aprendizagem” (SANT’ANNA, 2014, p. 33), foi indicada como a mais 

utilizada no início do ano letivo para percepção dos conhecimentos que os alunos já 

possuem e também pode servir como atividade introdutória antes da abordagem 

mais aprofundada de determinados conteúdos e situações de aprendizagem. Na 

Educação Física, tal tipo de avaliação pode fornecer informações significativas sobre 

os conteúdos já aprendidos pelos alunos, bem como o aprofundamento e/ou a 

superficialidade das aprendizagens já obtidas, algo que pode auxiliar o docente no 

planejamento das aulas, escolha de conteúdos, metodologias e formas de avaliação. 

Na entrevista, os docentes relataram como se utilizam esse tipo de avaliação 

no contexto escolar: 

 
Com esse levantamento prévio, essa avaliação diagnóstica do que eles já 
conhecem sobre aquele conteúdo, eu consigo, através daquele ponto, 
voltar, fazer uma vivência do que eles já sabem e a partir dali explorar e ir 
desenvolvendo outros, ou aprofundando aquele conteúdo ou outras 
atividades que ainda eles não conhecem. (Pablo) 

 
A gente faz essa avaliação diagnóstica para [sic] saber qual é o nível de 
conhecimento dos estudantes, e aí, ao longo do conteúdo desenvolvido, 
tem as avaliações escritas, as avaliações da parte de trabalho e também a 
formação dos grupos. (Ivo) 

 

Já a avaliação formativa, visa indicar os caminhos percorridos durante o 

processo de ensino e aprendizagem, as dificuldades e os avanços na aquisição de 

conhecimentos, “[...] realizada com o propósito de informar o professor e o aluno 

sobre o resultado da aprendizagem, durante o desenvolvimento das atividades 

escolares” (SANT’ANNA, 2014, p. 34). Chamada de avaliação contínua ou 

processual, oferece informações que podem melhorar a aprendizagem e orientar a 
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prática pedagógica docente, “[...] constatar progressos, dificuldades e reorientar o 

trabalho para as correções necessárias” (LIBÂNEO, 1994, p. 195). Tal aspecto foi 

evidenciado pelos entrevistados, ao relatarem que: 

 
(Avaliar) é acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação 
também serve de feedback, para analisar se o que está sendo proposto, 
está sendo atingido, se as expectativas de aprendizagens estão sendo 
atingidas. (Pablo)  

 
Eu acredito que a avaliação é uma forma de você analisar a aprendizagem 
dos alunos, acho que mais do que classificá-los, é mostrar o quanto [sic] 
eles estão [sic] evoluindo, o quanto eles estão compreendendo o conteúdo 
específico da disciplina. (Matheus) 
 

(Avaliar é) ver o que os alunos entenderam durante o processo de 
aprendizagem. Então, eu consigo identificar: olha, aqui pode melhorar, aqui 
pode ser assim, em discussão com eles sobre tudo o que está sendo feito. 
Então, a avaliação funciona como norteador daquilo que está sendo feito 
pelos grupos e também por mim. (Maria) 

 

 Partindo do entendimento de que a avaliação pode apenas classificar ou 

também promover a aquisição do conhecimento e que a avaliação formativa está 

mais presente tanto nos planos de ensino, quanto na fala dos docentes, 

identificamos maior preocupação com a promoção da aprendizagem dos alunos do 

que necessariamente com a atribuição de notas e um cuidado, especialmente dos 

docentes “[...] em redefinir ou em definir propriamente os rumos de sua ação 

pedagógica [...]” (LUCKESI, 2003, p. 42).  

 

[...] avaliar tem essa função de você modificar sua prática, algo que você se 
avalia pra ver em que medida ela está satisfatória de acordo com os 
objetivos que você traça e como que ela pode melhorar. (Clara) 
 
[...] eu utilizo a avaliação dessa forma, uma forma de avaliar como está 

sendo o aprendizado, uma forma de reestruturar a disciplina, uma forma de 

reestruturar também o PPC, o plano, a proposta de atividade. (Matheus) 

 

 Nas aulas de Educação Física, uma avaliação formativa pode demonstrar os 

retrocessos e/ou avanços obtidos pelos alunos, em relação aos saberes corporais, 

atitudinais e conceituais, além de permitir a identificação dos pontos de maior 

dificuldade, fornecendo informações importantes para os docentes, especialmente 

no sentido de revisão de metodologias de ensino para o enriquecimento do 

conhecimento dos alunos. Segundo Darido e Rangel (2005, p. 126),  

 
[...] a avaliação deve mostrar-se útil para as partes envolvidas – 
professores, alunos e escola – contribuindo para o autoconhecimento e para 
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a análise das etapas já vencidas, no sentido de alcançar objetivos 
previamente traçados. 

 

Não diferente de outras instituições escolares, os IFs também incluem em sua 

organização didática, a avaliação somativa. Todavia, apesar da obrigatoriedade 

institucional de atribuição de notas, apenas dois planos de ensino mencionam esse 

tipo de avaliação. De acordo com Sant’anna (2014, p. 35), a avaliação classificatória 

ou somativa tem como função: “classificar os alunos ao final da unidade, semestre 

ou ano letivo, segundo níveis de aproveitamento apresentados”.  

Essa classificação de indicar os alunos considerados “bons” ou “ruins”, 

aprovados ou reprovados, uma “[...] prática pela qual o professor cria um clima de 

medo, tensão e ansiedade entre os alunos [...]” (LUCKESI, 2003 p. 49) parece não 

ser muito bem aceito pelos docentes.  

 
Eu acredito que avaliar não é dar nota, nós damos nota por uma questão 
burocrática. (Matheus) 
 
Não é só atribuir nota, é verificar se você alcançou os objetivos, se as 
aprendizagens estão acontecendo. (Diego) 
 
Infelizmente, a gente é obrigado a dar uma nota, não existe outra maneira 
de avaliar. No final, tem que ter um número para [sic] cada aluno. (Maria) 

 

Mesmo que a avaliação tenha esse caráter de tradução em números ou 

notas, a LDB 9394/96 em seu art. 24 aponta que deve haver “[...] prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais”.  Dessa forma, num estilo de avaliação 

somativa, mesmo que o aluno não obtenha uma pontuação mínima exigida para 

avançar ao próximo ano escolar, todos os avanços obtidos no decorrer do processo 

de ensino aprendizagem devem ser considerados. Essas informações, porém, 

somente a avaliação formativa é capaz de desvelar.  

A organização didática do IFSP exige que sejam utilizados ao menos dois 

critérios diferentes de avaliação. Em relação ao componente curricular aqui 

investigado, nos planos de ensino, notamos variações das formas de avaliar: prova 

escrita (4), trabalho individual/grupo (3), participação nas aulas (6), assiduidade (2), 

pesquisa, relatório, observação, seminário, debate, discussões, o que sugere um 

“respeito” às diferentes formas de demonstrar conhecimento. Entretanto, uma 

perspectiva tradicional de valorização do mais forte, mais rápido e melhor, ainda 

permanece como critério de avaliação nos campi de (C3 e C24), por meio de testes 
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de aptidão/desempenho, o mesmo acontecia no campus São Paulo (C28) até o ano 

de 2015, algo que foi retirado após a reformulação do PPC. Tal perspectiva se opõe 

a dos professores, que não mencionaram tal critério, um deles ainda reiterou que 

não gostaria de avaliar da forma como ele foi avaliado nas aulas de Educação 

Física: 

 
Eu não vou avaliar como eu fui avaliado nas minhas aulas, porque nas 
minhas aulas de Educação Física, ganhava mais ponto, mais nota, quem 
conseguia dar mais volta na quadra, quem fazia mais abdominal, quem 
fazia mais cesta na aula de basquete, quem fazia mais gol cobrando pênalti. 
(Félix). 

 

 Sobre os instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes, no mesmo 

sentido das metodologias de ensino, foram evidenciados modelos teóricos e 

práticos. Identificamos, então, diferentes critérios: prova escrita (questões objetivas e 

dissertativas), elaboração de documentários, trabalhos em grupo, demonstrações 

práticas, representação de uma luta, formatação de um jogo, pesquisa, 

discussões/debates, autoavaliação, participação nas aulas/motivação, produção de 

pôster, seminários e produção textual. Essa diversidade vem ao encontro do que 

sugerem Betti e Zuliani (2002), ao salientarem que 
 

os processos avaliativos incluem aspectos informais e formais, 
concretizados em observação sistemático-assistemática e anotações sobre 
o interesse, participação e capacidade de cooperação do aluno, 
autoavaliação, trabalhos e provas escritas, testes para avaliação qualitativa 
e quantitativa de habilidades e capacidades físicas, resolução de situações 
problemáticas propostas pelo professor, elaboração e apresentação de 
coreografias de dança, exercícios, ginásticas ou táticas de esportes 
coletivos, etc. (p. 79) 

 

É importante destacar que, assim como foi retratado, na metodologia de 

ensino, uma preocupação com a parte conceitual, procedimental e atitudinal, o 

mesmo se revelou em relação à avaliação: 

 

Quando fala de avaliação conceitual, diz respeito aos registros que os 
alunos fazem, eu costumo dar uma avaliação por bimestre, então, conta 
como uma avaliação conceitual [...]. Procedimental é a participação e o 
interesse dos alunos durante as aulas e também a apresentação de algum 
conteúdo de forma prática, individual ou em grupo [...]. A avaliação atitudinal 
está relacionada à ética, aos valores sociais, como por exemplo, o respeito 
ao próximo, o respeito às diferenças, se o aluno está sendo tolerante 
durante a atividade. (Pablo) 
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 Nesse sentido, podemos concluir que as avaliações procuram apreciar o 

indivíduo em sua totalidade e que a diversidade de critérios avaliativos contribui para 

que tais objetivos sejam atingidos. 

 Outro aspecto por nós analisado, porém, de forma mais superficial devido à 

impossibilidade de leitura de todos os referenciais, e que, de certa forma, reflete no 

desenvolvimento das aulas, foi a bibliografia e/ou referenciais teóricos.  Todos os 

planos de ensino indicavam livros básicos e complementares para serem adquiridos 

pela biblioteca do campus. Sobre isso, ainda há muita confusão entre os docentes, 

pois não se sabe ao certo se essa bibliografia seria mais voltada para estudos e 

pesquisas dos alunos ou se são obras que orientam a elaboração das aulas dos 

professores. 

 Nas entrevistas, os professores relataram diversos estudiosos que orientam 

sua prática docente, todavia, muitos deixaram claro que não possuem uma 

abordagem única nas aulas, outros afirmaram que transitam entre concepções 

teóricas de acordo com o conteúdo. 

 

Acho que eu não tenho assim, ahhh, você é da concepção construtivista, 
crítico-superadora. Não, eu não tenho nenhuma dessas concepções, hoje 
eu não tenho. Talvez, um dia eu já tenha trabalhado na concepção 
construtivista, mas hoje não. (Mara). 
 

Não posso te falar assim, oh eu só sigo o Coletivo de Autores, não. Ao 
mesmo tempo uso Coletivo de Autores, também utilizo o livro do professor 
Dartagnan sobre vertentes diferentes. Aí tem o Mauro Betti, utilizo também 
professora Suraya Darido. (Matheus) 
 

 Os estudiosos mais apontados têm suas produções no campo da Educação 

Física escolar, em seguida, aparecem os autores da educação, da perspectiva da 

saúde e alguns documentos que são referência para o ensino da área. O quadro a 

seguir indica, por ordem de maior recorrência, os estudiosos e documentos 

retratados pelos docentes na entrevista. 

Quadro 11. Referências que orientam os professores em sua prática 
pedagógica. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

 

EDUCAÇÃO 
 

SAÚDE 
DOCUMENTOS 

REFERENCIAIS 
 

Suraya Darido 

Jocimar Daólio 

Mauro Betti 

Marcos Neira 

João Batista Freire 

 

Paulo Freire 

Demerval Saviani 

Zygmunt Bauman 

Jussara Hoffman 

Antoni Zabala 

 

Dartagnan Guedes 

Markus Vínicius 

Nahas 

Sebastião Gobbi; 

Rodrigo Villar e 

 

PCNs 

Currículo SP 

BNCC 

Apostilas do Ministério 

do esporte (coleção 
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Coletivo de autores 

Elenor Kunz 

Nelson Marcellino 

Fábio Brotto 

Manuel Sérgio 

Valter Bracht 

Celi Taffarel 

Cipriano Luckesi 

Maurice Tardif 

Anderson Zago 

Manoel Tubino 

Jurgen Weineck 

 

práticas corporais e 

organização do 

conhecimento) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 A maior referência de autores da Educação Física escolar e da Educação 

respaldam os pensamentos dos docentes voltados à problematização de questões 

sociais junto às práticas corporais para contribuição na formação do cidadão crítico. 

O destaque aqui se dá especialmente por conta dos referenciais da saúde mais 

voltados para perspectiva biológica, que contraria o exposto pelos docentes de 

saúde numa perspectiva social. Entretanto, pontuamos que tais autores foram 

majoritariamente retratados pelos docentes que apontavam como objetivo da 

Educação Física escolar a promoção da saúde. 

 Há ainda outros autores que são referências para os docentes, mas que 

aparecem com menos evidência nas entrevistas: Regina Simões, Roberta Gaio, 

Aline Chaves; Manoel Tubino, Fernando González; Vilma Nista Piccolo; Jean Piaget, 

Lev Vygotsky; Henry Wallon; Howard Gardner; Suraya Darido e Irene Rangel, Sara 

Mathiesen, João Ribas, Osmar Souza Júnior; Reiner Hildebrandt; Riller Reverdito e 

Alcides Scaglia; Roberto Paes; Garganta; Alexandre Drigo; Lílian Ferreira, Johan 

Huizinga, Tizuko Kishimoto; e Marco Antônio  Bortoletto. 

A seguir, o quadro indica, por ordem de maior recorrência, os estudiosos e 

documentos retratados nos planos de ensino dos diferentes campi. 

 

Quadro 12. Referências mais presentes nos planos de ensino dos diversos 
campi 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

 

SAÚDE 
DOCUMENTOS 

REFERENCIAIS 
 

Jocimar Daólio 

Nelson Marcellino 

Mauro Betti 

Coletivo de Autores 

Ademir de Marco  

Fábio Brotto 

Reiner Hildebrandt; Ralf 

Laging 
 

 

Bacurau  

Vinicius Nahas 

Marcos Bagrichevsky; Alexandre 

Palma; Adriana Estevão 

Dartagnan Guedes 

Willian Mcardle; Frank Katc; Vitor 

Katch 

Brian Sharkey 

 

PCN+ 

Proposta curricular do estado 

de SP 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Os planos de ensino mantêm aproximações com as percepções docentes, 

ambos apresentam Daólio como uma das principais referências, no entanto, 

apontam um número mais elevado de referências na área de saúde, envolvendo 

temas como fisiologia do exercício, nutrição e suplementação esportiva, 

condicionamento físico e promoção da saúde, sem referência aos estudiosos do 

campo da educação. 

Essa análise das metodologias, avaliações e bibliografias nos planos de 

ensino, confrontadas à fala dos docentes entrevistados, nos mostra que as 

aproximações se dão nos ensinamentos pautados em aulas teóricas e práticas, nos 

tipos de avaliação utilizada e no principal referencial pautado na perspectiva 

cultural/social. Todavia, tanto em relação às metodologias de ensino, quanto às 

avaliações da aprendizagem, os docentes apontaram maior diversidade de recursos 

e critérios avaliativos. 

 

Quadro 13. Metodologias e avaliações nos planos de ensino e nas práticas 
docentes 
 

  

METODOLOGIA 
 

AVALIAÇÃO 

 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
 
 
 

 
 

PLANO DE 
ENSINO 

 

Aulas teóricas e práticas; 
trabalho em grupo; 
dramatização; pesquisa, 
corridas, alongamento e 
exercícios individuais.  
 

Recursos pedagógicos:         
textos, filmes, slides, sala de 
vídeo, biblioteca, pátio 
externo, livros, artigos, filmes, 
exposições de arte a 
pesquisas de campo. 

 

Diagnóstica, formativa e 
somativa; 
 

Critérios avaliativos: 
Prova escrita, trabalho 
individual/grupo, relatório 
de observação, 
participação nas aulas, 
assiduidade, pesquisa, 
seminário, debate/ 
discussões. 

 
Autores da 
Educação Física 
escolar e da saúde 
em maior 
evidência, sem 
menção a autores 
da área da 
Educação.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PERSPECTIVAS 
DOCENTES 

 

Ensino nas dimensões 
conceituais, procedimentais e 
atitudinais; 
Aulas teóricas e práticas; 
 
Recursos pedagógicos: 
Contextualização; roda de 
conversa; discussões; 
debates, exposição; análise 
de vídeos, produção de 
documentário, 
vivências/prática, análise de 
imagem, análise de texto, 
produção de texto, seminário, 
pesquisa, trabalho em grupo, 
produção coreográfica, lista 
de exercícios, sala de 
informática, aula expositiva 

 
 

Diagnóstica, formativa, 
somativa; 
 

Avaliação nas dimensões 
conceituais, 
procedimentais e 
atitudinais; 
 

Teóricas e práticas; 
 

Critérios avaliativos: 
prova escrita (questões 
objetivas e dissertativas), 
elaboração de 
documentários, trabalhos 
em grupo, 
demonstrações práticas, 
representação de uma 
luta, formatação de um 
jogo, pesquisa, 

 

Autores da 
Educação Física 
escolar e da 
Educação em 
maior evidência 
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em power point, 
animações/filmes, análise de 
comerciais, organização de 
campeonatos/torneios e 
festivas, além de produção de 
clipe musical;  
 

discussões/debates, 
autoavaliação, 
participação nas 
aulas/motivação, 
produção de pôster, 
seminários e produção 
textual. 
 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Numa análise mais profunda, evidenciamos, nos planos de ensino, traços da 

concepção tradicional, em que é possível encontrar práticas voltadas 

exclusivamente para o ensino de esportes básicos, bem como a avaliação por meio 

de testes de aptidão física. Diferente dessa perspectiva tradicional, os docentes 

apontam para uma maior diversificação das situações de ensino, aprendizagem e 

avaliação nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Além disso, a 

avaliação é entendida como prática que dá tanto ao professor quanto ao aluno, 

elementos para revisão ao identificar progressos e dificuldades visando a melhoria 

da qualidade da educação.  

As contradições encontradas na comparação entre os planos de ensino e as 

perspectivas docentes já sinalizam alguns desafios a serem enfrentados, mas tal 

questão será mais profundamente retratada na categoria a seguir.  

 

5.2 Desafios e possibilidades no ensino da Educação Física no IFSP  

Nessa categoria, trataremos dos desafios encontrados e perspectivas 

apontadas pelos professores acerca da Educação Física no contexto do Ensino 

Médio integrado, evidenciadas pela quantidade de aulas por ano escolar, questões 

burocráticas, falta de espaços e materiais e a inexperiência/falta de formação em 

relação às aproximações com o Ensino Técnico. 

Destacamos que, no I Encontro de Artes e Educação Física do IFSP, que 

ocorreu no fim de março de 2017, os professores foram ouvidos em relação às 

demandas e conquistas, posteriormente formando pequenos grupos e debatendo os 

seguintes temas: 1. Infraestrutura/materiais; 2. Organização/estrutura de eventos 

esportivos; 3. Representatividade/ Política/ Legislação/ nº de aulas; 4. Organização 

Curricular/ pedagógica, extensão e pesquisa; e 5. Ações formativas/ encontros / 

trocas de experiências. Após debate, foi proposta uma discussão mais geral para a 

elaboração de um documento com reinvindicações nessas temáticas, documento 

este que foi enviado para a reitoria com o intuito de obter maior reconhecimento da 
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área, bem como requisitos mínimos para o exercício docente e melhoria da 

qualidade das aulas. 

Tal documento apontou, entre outras coisas, o que está retratado no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 14. Síntese dos principais apontamentos dos docentes no I Encontro 

de Artes e Educação Física do IFSP 
 

 
 

 

Infraestrutura/ 

Materiais 

 

Acessar o Projeto básico de ginásio e quadra na reitoria para conhecer e 

sugerir mudanças na estrutura, construir ideias e lutar pela verba com 

políticos; Realizar parcerias para compra de materiais; Formar comissões 

referentes à aquisição de materiais; Realizar “Super-Pregões”, para 

diminuir os custos dos materiais. 
  

 

 

Organização/ 

estrutura de eventos 

esportivos 
 

 

Tornar público como são realizadas as seleções das equipes para a 

participação nos Jogos dos Institutos Federais - JIFs (critérios, períodos, 

requisitos); Montar comissão de eventos e também dialogar sobre a 

criação de novos/outros eventos (para participação de todos os alunos). 

 
 

 

Representatividade/ 

Política/ Legislação/ 

nº de aulas 

 

Elaborar um documento que indique a importância das aulas de Educação 

Física; Padronizar a quantidade de aulas (muitos PPCs revelam poucas 

aulas); Defender a Educação Física no horário de aula, tal como demais 

componentes curriculares; Reivindicar o direito dos docentes do núcleo 

comum exercerem a função de coordenador de curso; Obter maior 

representatividade nas diversas comissões (internas e centrais). 
 

 
Organização 

Curricular/ 

pedagógica, 

extensão e pesquisa 

 

Divulgação da pesquisa de dissertação sobre o ensino da Educação 

Física no IFSP; Participação na construção e reelaboração do PPC para 

revisão dos horários e quantidade de aulas; Foco nos projetos de 

extensão para atender a comunidade e as demandas materiais; 

Divulgação de cursos bem sucedidos; Participar dos editais de iniciação e 

pesquisa; Inserção da pesquisa como conteúdo curricular, possibilitando 

aos alunos a participação em eventos científicos. 

 

 

Ações formativas/ 

encontros/ trocas de 

experiências 

 

Formação de docentes da EF (proposta de realização de ao menos um 

evento anual); Criar um canal da Educação Física na Formação 

continuada, com realização de oficinais, envolvendo relatos de 

experiências de atividades que já são bem-sucedidas; Conhecer/Divulgar 

portfólio de Formadores do Núcleo de estudos Afro-brasileiros e Indígenas 

- NEABI e pensar em atividades da Educação Física para contribuições. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do documento produzido pelos docentes no I Encontro de Artes 
e Educação Física do IFSP. Jacareí – SP, mar. 2017. 

 

 Nesse sentido de apontamentos das necessidades, dos desafios e das 

possibilidades, em muitos momentos os entrevistados ressaltaram o que estava 

posto no documento do encontro em Jacareí, contudo, de forma mais aprofundada. 
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Ainda outras demandas foram evidenciadas e serão retratadas a partir desse 

momento.  

 

5.2.1 Quantidade de aulas por ano escolar 

Essa subcategoria identifica como se mostrou a Educação Física nos diversos 

campi, considerando as aproximações e os distanciamentos das propostas 

pedagógicas em relação ao número de aulas por ano escolar.  

Já sinalizamos que a LDB 9394/96 desde 2001 (Lei 10.328) aponta a 

obrigatoriedade da Educação Física no ensino básico, todavia, a ausência de 

determinadas especificações “[...] necessárias à Educação Física no Ensino Médio 

oferece uma larga margem para interpretações diversas, como o número de horas 

aulas por semana [...]”. (RUFINO et al., 2017, p. 94). Essa falta de especificidade na 

LDB 9394/96 reflete bem o cenário em que a Educação Física apareceu no ensino 

técnico integrado da rede federal de SP. O que notamos, com base na análise dos 

planos de ensino, foi que essa presença da Educação Física não se dava em todos 

os anos do Ensino Médio, ocorrendo uma variação de um campus para outro entre o 

número de aulas e os anos escolares em que o componente é ofertado. 

Num panorama geral, esse componente no IFSP se apresentou 

prioritariamente nos 1º e 2º anos do Ensino Médio em 17 campi, apesar disso, a 

oferta se diferenciou em relação ao número de aulas semanais, pois dessas 

unidades, onze indicavam duas aulas semanais tanto no 1º quanto no 2º ano e seis 

ofertavam apenas uma aula no 2º ano. Houve ainda os campi que apresentavam 

aulas nos três anos do Ensino Médio, num total de doze. Ainda assim foram 

encontradas diversidades, pois nove deles retratavam duas aulas em todos os anos 

(em pelo menos um dos cursos ofertados), enquanto dois apresentavam apenas 

uma aula nos três anos e um se configurava com apenas uma aula no 3º ano. 

Também foi possível encontrar casos em que, num mesmo campus, um dos cursos 

apresentava uma aula semanal em todos os anos e o outro, duas aulas semanais 

para os três anos. 

Sinalizando para uma diversidade ainda maior, encontramos campi em que a 

Educação Física apareceu exclusivamente no 2º ano (duas aulas semanais), outro 

com aulas unicamente no 1º ano (duas aulas semanais), um campus que ofertava 

aulas apenas nos 2º e 3º anos (duas aulas semanais) e, por fim, identificamos o 

contexto de aulas somente no 1º e 3º ano (duas aulas semanais).  
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Gráfico 4. Quantitativo de aulas de Educação Física nos campi do IFSP 
 

 

Fonte: Projetos Pedagógicos dos cursos técnicos integrado ao ensino médio do IFSP. 

 

Diferente do que ocorre nas redes estaduais, a Educação Física parece não 

estar tão consolidada no IFSP, visto que os estados indicam minimamente duas 

aulas de Educação Física em todos os anos escolares. No entanto, quando 

pensamos nas redes particulares, o cenário é mais semelhante, especialmente por 

conta da ênfase na preparação dos vestibulares. Numa visão de não contribuição da 

área para aprovação nessas provas, a Educação Física geralmente não aparece no 

3º ano do Ensino Médio. 

O quadro abaixo demonstra exatamente como a Educação Física apareceu 

nos planos de ensino dos diferentes campi e cursos da rede federal de SP: 

 

Quadro 15. Número de aulas de Educação Física nos diferentes cursos e campi 
 

                                                 
32 Cursos que não possuem duração de 4 anos.  

 
CAMPUS 

 
CURSOS 

AULAS SEMANAIS               

1º        2º      3º       4º 

1. Araraquara Informática e Mecânica 2 2 0 0 

2. Avaré Agroindústria, Lazer e Mecatrônica 0 2 0 X 

3. Barretos Agropecuária, Alimentos e Informática 2 1 0 X32 

4. Birigui Administração e Informática 2 1 0 X 
 

5. Boituva 
Automação industrial 

Redes de computadores 

2 

1        

2 

1 

2 

1             

X 

  X 

6. Bragança Paulista Eletroeletrônica, Informática e Mecânica 2 0 0 X 
 

7. Campinas 
Eletroeletrônica  

Eletrônica 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

X 

0 
 

8. Campos do Jordão 
Edificações  

Informática 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

  0 

0
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos Projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados ao ensino 
médio do IFSP. 

 

Nos cursos com quatro anos de duração (11 campi), somente um apresentou 

a oferta do componente Educação Física no 4º ano, porém, apenas uma aula. 

Outras possibilidades de ensino atreladas à área apareceram, como a oferta de 

disciplinas optativas: Esportes e Práticas Corporais.  

Essas disciplinas optativas se caracterizam pela flexibilidade de escolha em 

relação à matrícula ou não, podendo ser ofertadas ao longo dos três anos ou em um 

ano escolar específico. São componentes que também são escolhidos ao longo de 

discussões realizadas pela comissão responsável pela elaboração do PPC e que 

possuem planos de ensino semelhantes às disciplinas obrigatórias, nos quais os 

alunos da mesma forma são avaliados em relação à frequência e à nota. No caso da 

9. Capivari Informática e Química 2 1 0 X 

10. Caraguatatuba Informática 2 2 0 X 
 

11. Catanduva 
Mecatrônica, Química e Redes de 
computadores 

 

2 
 

2 
 

0 
 

X 

12. Cubatão Eventos e Informática  2 2 0 0 
 

13. Guarulhos 
Informática para a internet e 
Mecatrônica 

 

2 
 

2 
 

2 
 

X 

 

14. Hortolândia 
Automação industrial, Informática e 
Mecânica 

 

2 
 

2 
 

2 
 

X 

15. Itapetininga Eletromecânica e Informática 2 2 0 0 

16. Itaquaquecetuba Mecânica 2 2 1 0 
 

17. Jacareí 
Administração 
Informática 

2 
2 

2 
0 

0 
0 

X 
  0 

18. Jundiaí Logística 2 2 2 X 

19. Matão Açúcar e álcool, Alimentos e Química 2 1 0 X 
 

20. Piracicaba 
Informática 

Manutenção automotiva 

0 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

  0 

21. Pirituba Logística e Redes de computadores 2 2 0 X 

 
22. Presidente Epitácio 

Informática 

Mecatrônica 

2 

2 

0 

1 

2 

0 

X 

X 
 

23. Registro Edificações 

Logística e Mecatrônica 

2 

2 

1 

2 

0 

2 

X 

X 

24. Salto Automação industrial e Informática 2 2 0 X 

25. São Carlos Informática para a internet 2 2 0 X 

26. São João da Boa Vista Eletrônica e Informática 2 2 2 0 

27. São José dos Campos Automação industrial e Mecânica 0 2 0 X 
 

28. São Paulo 
Eletrotécnica, Eletrônica, Informática e 
Mecânica 

 

2 
 

2 
 

2 
 

0 

 

29. São Roque 

Administração 

Alimentos 

Meio Ambiente 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

X 

  X 
  X 

30. Sertãozinho Automação Industrial 

Química 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

1 
 

31. Suzano 
Administração, Automação industrial e 
Química 

 

2 
 

2 
 

0 
 

X 

32. Tupã Eletrônica e Eletrotécnica 2 2 2 X 

33. Votuporanga Edificações, Informática e Mecatrônica 2 2 0 X 
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Educação Física, nos parece que as optativas (esportes e práticas corporais) visam 

de alguma maneira tentar suprir a ausência desse componente em alguns anos 

escolares, contudo, observa-se uma ênfase muito grande no esporte, evidenciando 

que apesar da área contemplar diversas práticas da cultura corporal, os conteúdos 

esportivos ainda continuam sendo o principal foco da Educação Física escolar no 

entendimento dos responsáveis pela elaboração do PPC desses campi. 

 

Quadro 16. Campi que ofertam disciplinas optativas relacionadas à Educação 
Física 
 

 
Campus 

Disciplina Optativa 
Cursos 

Aulas  
Semanais 

Ano escolar 

 
Araraquara 

Práticas Corporais (Mecânica e Informática) 

Esportes (Mecânica e Informática)                                              

2 

2 

--*33 

-- 

Birigui Esportes (Administração e Informática) 2 -- 
 

Boituva 
Esportes (Automação industrial) 

Esportes (Redes de Computadores) 

1 

2 

1º 2º e 3º ano 

1º 2º e 3º ano 
 

Bragança Paulista 
Esportes (Eletroeletrônica, Informática e 

Mecânica) 

 

2 
 

2º e 3º ano 

 

Capivari 
Esportes (Informática) 

Esportes (Química) 

2 

2 

-- 

1º 2º e 3º ano 

Caraguatatuba Esportes (Informática) 2 1º 2º e 3º ano 

Jacareí Esportes (Informática) 2 -- 

Jundiaí Esportes (Logística) 2 -- 
 

Presidente Epitácio 
Esportes (Informática) 

Esportes (Mecatrônica) 

2 

2 

2º ano 

2º e 3º ano 
 

Registro 
Esportes (Edificações e Logística) 

Esportes (Mecatrônica) 

2 

2 

-- 

3º ano 
 

São José dos 
Campos 
 

 

Esportes (Automação industrial e Mecânica) 
 

2 
 

-- 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos projetos pedagógicos dos cursos integrados do IFSP. 

 

Toda essa diversidade encontrada em relação à Educação Física como 

componente obrigatório, optativo e a grande distinção na quantidade de aulas, 

também parecem ter relações com a não participação docente na construção dos 

planos de ensino, pela ausência de um projeto comum e pela autonomia dada aos 

campi para a elaboração dos PPCs. 

Os professores demonstraram insatisfação com a ausência da Educação 

Física em alguns anos, bem como, com o número reduzido de aulas desse 

componente curricular, indicando possíveis reformulações. 

 

                                                 
33 Nesse caso há oferta da optativa anualmente. 
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Considerando que são duas aulas no primeiro ano, só uma no segundo ano 
e que não há aula no terceiro ano, a primeira sugestão que eu fiz foi 
justamente essa, de que houvesse a ampliação da carga horária da 
Educação Física. (Fred) 

 
[...] pensando na carga horária (o ideal) seria realmente que eu tivesse aula 
nos três anos. (Peterson)  

 

Outras críticas sinalizadas pelos docentes, além do fato da não participação 

na elaboração do documento, versavam sobre a impossibilidade de alterações:  

 

Eu fiz duas propostas, solicitei aos coordenadores um momento em que 
isso pudesse se alterar, mas nesse um ano e meio eu não tive essa 
oportunidade. (Mara) 
 
Desde que eu cheguei, tento discutir a mudança deste PPC, mas é óbvio 
que essa é uma discussão difícil, com muitos avanços e retrocessos. (Raul) 

 
O PPC, quando eu cheguei, já estava pronto, então eu não pude opinar e 
nem modificá-lo. [...] inclusive, os professores que elaboraram foram os da 
área de Física, Química e Matemática, que eram os professores efetivos 
naquele momento. (Pablo) 

 

A reformulação dos planos de ensino só pode ser realizada após a formação 

da primeira turma do curso, alterações estas que devem ser aprovadas pelo 

CONSUP para poder entrar em vigência, mas que nem sempre são atendidas, 

como, de fato, evidenciamos. Os representantes das comissões de elaboração do 

PPC justificam tais contradições reveladas nos planos de ensino considerando: a 

carga horária máxima de 3.000 a 3.200 horas, dependendo da parte técnica e a 

superlotação da carga horária docente.  

Nesse sentido, apesar da reivindicação dos docentes por aulas nos três anos 

do Ensino Médio, outro desafio se faz presente caso isso se efetive, a sobrecarga de 

aulas. Os campi com mais de três cursos técnicos integrados, por exemplo, 

superlotariam a carga horária docente com 18h/aula, porém, o máximo são 15h/aula. 

Entretanto, segundo o art. 9 da Resolução 109/2015 essa excepcionalidade só pode 

acontecer caso o docente opte por se dedicar apenas à regência de aulas, já que tal 

fato impossibilita a atuação com pesquisa e extensão, atividades que podem compor 

a carga horária de trabalho docente, conforme o quadro 3 da presente pesquisa. 

Curiosamente, os componentes mais comprometidos em relação à redução da 

carga horária evidenciados nos planos de ensino foram: Artes e Educação Física, 

seguidos por Sociologia e Filosofia. As demais disciplinas do núcleo comum não 

apresentaram tal desvalorização, mesmo com apenas um docente da área no 
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campus, o que nos faz questionar quais os critérios para a escolha dos 

componentes que terão menor quantidade de aulas e/ou professores. 

Sobre a impossibilidade de atuação em pesquisa e extensão, é importante 

reafirmar que os docentes não são apenas regentes de aulas e podem desenvolver 

outras atividades. Atualmente encontramos os seguintes cursos de formação 

continuada, abertos à comunidade externa: xadrez básico, voleibol, futsal, dança, 

Educação Física escolar, formação esportiva, Jogos, brincadeiras e atividades 

Recreativas/Físicas, Educação Física adaptada, condicionamento físico, atividades 

circenses, exercícios físicos funcionais, atividades esportivas e taekwondo34. Como 

projetos de extensão35, também abertos à comunidade, as seguintes iniciativas 

foram identificadas: diversidade esportiva no país do futebol: badminton, frisbee e 

flag football; ginástica rítmica: iniciação esportiva e inclusão social; liga dos 

campeões do IFSP campus Capivari: festivais esportivos; dança IFSP; atividades 

aquáticas: educação, saúde e lazer; e formação esportiva: lazer e cidadania. Nesse 

sentido, se todos os docentes tivessem uma carga horária de aula demasiada, essa 

diversidade de cursos e projetos, os quais a comunidade interna e externa usufrui, 

não estariam sendo desenvolvidos no âmbito do IFSP. 

Diante de todos esses fatores, é essencial enfatizar que uma maior 

representatividade dos docentes nas comissões de reformulação dos PPCs pode 

buscar reverter tal cenário e que aqueles que atuam em campi com apenas dois 

integrados podem e devem pleitear as duas aulas em todos os anos. Contudo, para 

os campi com três integrados, o desafio, além da reivindicação do aumento da carga 

horária, é a contratação de, no mínimo, mais um docente, algo que no momento só 

ocorre em quatro unidades do IFSP.  

 

5.2.2 Insuficiência de materiais e infraestrutura inadequada  
 

Sobre os desafios encontrados pelos docentes, foi predominante o 

posicionamento em relação à falta de materiais (11) e de espaço inadequados (14) 

para o desenvolvimento das aulas. Destacamos também que no Encontro de Artes e 

                                                 
34 Dados, dos cursos e projetos de extensão, obtidos no site do Sistema de Informação e gestão de 

projetos (SIGPROJ). 
35 As principais diferenças entre os cursos e os projetos, são que o segundo disponibiliza verbas para a 

compra de materiais de consumo e pagamento de bolsa discente. (METZNER, 2017). 
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Educação Física, dos 28 docentes presentes, representando 2836 campi diferentes, 

19 deles retrataram complicações no desenvolvimento das aulas exatamente por 

conta dessa questão. 

Poucos campi possuem infraestrutura (ginásio e/ou quadra) adequada para 

as aulas de Educação Física, apenas 10 unidades37, entre 36 no IFSP, um número 

baixo. De acordo com Silva, Silva e Molina Neto (2016), “esse exemplo pode ser 

considerado uma forma de desrespeito para com os estudantes, o docente e a área 

de conhecimento da Educação Física” (p.334).  

A melhoria estrutural é uma reivindicação dos docentes, que relatam 

complicações e pleiteiam um espaço próprio da instituição em que trabalham para o 

desenvolvimento das aulas.  

 
Eu estou com uma condição estrutural meio complicada, [...] lá no meu 
campus não (tem espaço amplo/ quadra), tem (somente) um 
estacionamento. (Clara) 
 
[...] (O trabalho é complicado), pela ideia de utilização compartilhada de 
espaços, não tem uma quadra, um espaço de quadra no próprio campus. 
(Ivo) 

 

É importante destacar que alguns (12) docentes evidenciaram utilizar outros 

espaços (refeitório, pátio, campo), escolas ou clubes próximos. 

 

[...] tem um espaço (próximo) de quadra coberta, tem campo de futebol, 
quadra descoberta. Então, a parte prática eu desenvolvo lá, os alunos vão 
ao final da aula. A Educação Física é sempre nas primeiras ou nas últimas 
aulas.  (Maria) 
Eu não tenho quadra, utilizei um gramado que está previsto ser um auditório 
no futuro, ele está irregular, tem pedras, tem uma série de problemas [...]. 
(Diego) 

 

Contudo, o uso de outros espaços revelou alguns transtornos, como o alto 

tempo gasto para se chegar aos locais e a utilização apenas em alguns horários 

disponíveis. Além disso, também foram evidenciadas reclamações de outros 

docentes por conta do barulho, especialmente quando são utilizados os refeitórios 

ou pátios que são próximos às salas de aula e incômodos relacionados ao alto fluxo 

de pessoas transitando no meio das atividades desenvolvidas.  

                                                 
36 Apenas um representante por campus. Destacamos também que, após o evento, houve 
contratação de novos docentes. 
37 Informação disponibilizada pelo reitor no 1º Encontro de Artes e Educação Física do IFSP, 
realizado nos dias 30 e 31 de março de 2017 em Jacareí/SP. 



159 

 

 

Os docentes apontaram a importância de se ter um espaço para a prática do 

componente, que não precisa necessariamente ser uma quadra, mas um local 

amplo e com certa distância das demais salas de aula. Houve, ainda, a 

concordância entre os docentes ao relatarem que a inexistência de quadra favorece 

a quebra da visão da Educação Física unicamente voltada para competições e 

práticas esportivas, bem como, facilita a aceitação dos alunos em vivenciar outras 

práticas corporais, como as ginásticas, as danças, as lutas e os jogos. 

 

[...] até agora a questão do material não me barrou muito, de espaço e 
material, acho que mais de espaço até. No começo até ajudou, porque 
talvez, se tivesse quadra poliesportiva, a resistência (a outras práticas) teria 
sido maior. (Diego) 

 

 Sobre a falta de materiais foi possível observar que, em alguns campi, os 

materiais estão começando a chegar, mas poucas unidades possuem quantidades 

apropriadas. Também identificamos, em alguns campi (10), a inexistência de 

qualquer recurso pedagógico que possa auxiliar no desenvolvimento das aulas. 

 

Não tenho material nenhum, nada, nada, nada... eu trabalhei com barbante, 
caneta, garrafa pet, coisas assim, alternativas mesmo, que eu podia, que eu 
tinha em casa. (Diego) 

 
Não, a gente não tem nada, nem uma bola, nem uma quadra.  (Tomaz) 

 

Pela ampliação dos cursos de Ensino Médio integrado do IFSP ocorrida 

recentemente, evidencia-se o grande interesse na expansão de unidades e ofertas 

de curso. Entretanto, o mesmo investimento parece não ter sido feito em relação à 

infraestrutura e à aquisição de materiais, panorama esse que faz com que muitos 

docentes tenham que buscar alternativas que viabilizem o andamento das aulas, 

como por exemplo, comprar materiais com recursos próprios ou construir e utilizar 

materiais recicláveis. Um dos docentes revelou tal fato ao pontuar a dificuldade de 

se trabalhar o conteúdo esporte sem possuir quadra no campus. 

Não trabalhei nada específico do esporte por falta de estrutura física e por 
falta de material. Então eu comprei alguns materiais, na medida do possível, 
com recursos próprios. Mas, algo estruturado sobre esporte, por um 
bimestre, do início ao fim, não trabalhei. (Peterson) 

 

Assim, evidenciamos que os próprios planos de ensino não refletem a 

realidade dos campi ao proporem práticas inviáveis de serem executadas 
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justamente pela falta de infraestrutura e materiais. Um dos docentes apontou ter 

feito questionamentos em relação a tal descompasso. 

 

 
[...] não tem previsão de quando vai ser essa próxima mudança (do PPC), 
só que eu questionei: mas lá está escrito que vai desenvolver a parte dos 
esportes específicos e não tem quadra, como é que vai funcionar?. (Félix) 

 
  

Como possíveis alterações nesses planos de ensino só podem ser feitas após 

a formação da primeira turma do curso, alguns docentes sinalizaram terem realizado 

um plano de trabalho paralelo que atendesse às realidades do campus e suas 

perspectivas educacionais, como os excertos a seguir evidenciam: 

 

[...] (O PPC) é um documento que sinceramente eu não uso. [...] é um 
documento que está só como moldura, ele não é usado. (Mara) 

 
Tem um PPC que eu fiz, [...] lancei lá no webdiário. Ele não substitui (o 
outro)... não substitui. Então, por exemplo, o coordenador, agora nesse 
encerramento de ano letivo pediu para eu fazer um relatório das atividades 
que eu realizei, como elas dialogam com o PPC que está dado. (Clara) 

 
De alguma maneira eu realmente não segui (o PPC), mas eu tenho 
explicações, justificativas do porquê eu não segui, [...], então, o que está 
registrado no PPC eu acabei não seguindo, eu elaborei o meu plano, que 
está registrado, mas não em conformidade com o PPC. (Diego)  

 

 Tais situações revelaram certa desvalorização da Educação Física no 

contexto do IFSP, pois se compararmos com outros componentes, especialmente os 

da área técnica, dificilmente encontraremos campi que não possui laboratórios 

dessas especialidades, bem como, obviamente, o material é abundante. Um dos 

docentes fez críticas nesse sentido. 

 

Eu acho que no IF, de uma maneira geral a Educação Física é bem 
desconsiderada pela própria característica de formação de boa parte dos 
nossos gestores, que é bem técnica, da área técnica. Eles não têm maior 
compreensão do que é a Educação Física, e aí ela acaba, se a gente não 
brigar por ela, acaba não tendo nenhum tipo de olhar nem para comprar 
material. Se não “brigar”, ninguém vai deixar dinheiro pra gente. (Maria) 

 

Segundo Prodócimo (2017)38, a sociedade, em geral, tem desvalorizado os 

docentes de Educação Física, que são vistos de forma equivocada como um 

indivíduo sarado, animado, praticante de todos os esportes e que vive para o mundo 

                                                 
38 Mesa Redonda “Educação Física Escolar: imagens e conteúdos para o currículo escolar”. XIV 
Seminário de Educação Física Escolar: imagens e valores para a docência. USP/SP, 2017. 
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fitness, não gostando de leituras/estudos. Desvalorização não muito diferente da 

imagem que a escola tem dos docentes dessa área, do indivíduo que organiza 

festas e campeonatos, ensaia coreografias, o recreador responsável pelo gasto de 

energia dos alunos para acalmá-los. Essa visão reducionista também foi retrata por 

um dos docentes. 

 
O primeiro dia que eu cheguei lá, como o esperado por conta do senso 
comum, já estavam esperando que eu montasse equipe de competição , 
perguntaram o que eu ia treinar, que equipe eu ia montar de treinamento. 
(Diego) 

 
Evidenciamos também que, além da visão de treinador e organizador de 

campeonatos, os docentes do IF, ao chegarem ao campus, muitas vezes são 

questionados sobre o desenvolvimento de atividades relacionadas à ginástica 

laboral, bem como, formas de se alimentar e programas de exercícios físicos, 

especialmente para emagrecimento ou ganho de massa muscular. Assim, em 

nenhum momento, os docentes parecem ser importantes para a função a qual foram 

contratados, de professores de Educação Física, responsáveis pela formação 

desses alunos do Ensino Médio. 

 

Precisa reelaborar (o PPC) e pensar nesse sentido mais amplo que a EF 
contribui na formação do cidadão crítico, reflexivo, auxiliando também nessa 
formação humana. (Pablo) 

 

A oferta do componente no contra turno, nos cursos integrados com quatro 

anos de duração, também é algo a ser questionado. Os docentes defenderam que o 

componente curricular precisar ser reconhecido nos diferentes campi onde atuam 

como as demais disciplinas, com o mesmo grau de importância.  

Sinceramente, não gosto, eu acho que a gente precisa estar no horário 
regular da aula. Tem alunos que precisam pegar moto táxi, alunos de outras 
cidades, que entraram em contato comigo falando da dificuldade de ir para 
a  escola no período contrário e, assim, eu acho que acaba não sendo uma 
aula democrática. (Joaquina) 
 

[...] discordo frontalmente das aulas ficarem para o contra turno, parece que 
a Educação Física é menos importante, só faz quem quer. (Raul) 

 

Outras desvalorizações ainda foram retratadas como as que surgem dos 

próprios colegas de trabalho, relacionadas à desconfiança dos critérios avaliativos 

utilizados e a desqualificação do trabalho docente ao se apontar as notas de 
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Educação Física como muito altas. Tal aspecto se dá especialmente porque, na 

maior parte dos IFs, as médias são por área, nesse caso, a área de Linguagens é 

composta por Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e Educação Física e a soma 

de todas as notas divididas pelos quatro bimestres compõem a nota final, assim, a 

nota em um componente curricular pode influenciar no aumento ou diminuição das 

demais quando analisamos a área e não as disciplinas de maneira isolada.  

Diante do exposto até agora, podemos evidenciar que a Educação Física 

parece ser desvalorizada no IFSP, e que um convencimento da importância do 

componente na instituição para a formação humana e não somente para a 

organização de atividades esportivas, pode iniciar um movimento de valorização da 

área e, consequentemente, reverter inúmeras situações de desprestígio que vêm 

ocorrendo. Ainda assim, outros desafios podem ser identificados no contexto da 

Educação Física no IFSP, especialmente quando tentamos pensar num ensino 

médio integrado e em formas efetivas de integralização das áreas. 

 

5.2.3 Adversidades e perspectivas nas aproximações entre o Ensino Técnico e 

o Propedêutico  

Em relação às aproximações entre o ensino profissional e propedêutico, a 

questão central, assim como nos estudos de (SILVA; SILVA; MOLINA NETO, 2016,) 

é: “o fato de os estudantes dos IFs procurarem certificação e qualificação 

profissionalizante nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio lhes isenta o 

acesso à cultura corporal de movimento?” (p. 327). Ou ainda, quais as diferenças e 

semelhanças no ensino da Educação Física destinado a esse tipo de modalidade 

integrada? 

Todos os docentes entrevistados apontaram que a Educação Física, em 

relação aos objetivos de formação humana e aos conteúdos de ensino e 

aprendizagem, não apresentava diferença, ou seja, são os mesmos tanto no ensino 

propedêutico quanto no profissional. Entretanto, nesse panorama, uma das 

distinções se referiu ao fato dos professores entenderem serem importantes as 

aproximações com a área técnica (de acordo com as características do curso 

ofertado), ressaltando, porém, que a Educação Física não deve perder sua 

especificidade (prática da cultura corporal) e subordinar-se a tais áreas. 
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Tanto no Ensino Médio regular quanto no técnico, eu trabalho com o mesmo 
objetivo, mas acho que a diferença é que no ensino integrado nós podemos 
utilizar os conhecimentos da área técnica para a nossa aula também (Raul). 

 
É claro que não dá para [sic] fazer o ano todo, mas seria interessante, no 
meu ponto de vista, tentar em algum momento, nem que seja uma 
sequência didática, algumas aulas nesse sentido, para [sic] fazer essa 
integração. (Pablo) 

 
Eu acho que todas as disciplinas, elas devem conversar. Eu acho que 
justamente por ser um curso integrado, a ideia é justamente que as 
disciplinas do curso consigam, de uma maneira bem rasa, conversar entre 
elas e propor algo que possibilite o melhor desenvolvimento do aluno. 
(Maria) 

 

  Outras diferenças apontadas pelos docentes entre o ensino propedêutico e 

profissional relacionaram-se: ao horário de permanência dos alunos na escola 

(geralmente período integral); à possibilidade de maior variação de conteúdos; ao 

comprometimento do aluno e do quadro docente; à qualificação dos professores; e à 

viabilidade de fazer relações com o curso que eles estão frequentando. 

 As pesquisas de Sampaio (2010) e Silva (2014) nos mostraram que nos IFs 

ocorrem aproximações mais aprofundadas da Educação Física com o mundo do 

trabalho do que no Ensino Propedêutico, porém, de maneira mais geral, como por 

exemplo, ao se abordar temáticas relativas à saúde do trabalhador, à ginástica 

laboral e à ergonomia. Contudo, o risco que se corre ao supervalorizar as 

associações da Educação Física somente com o trabalho é de “[...] desenvolver um 

conjunto de conhecimentos voltado mais ao atendimento das demandas 

profissionais e à competitividade econômica do que à formação humana e cidadã 

[...]” (SILVA; SILVA; MOLINA NETO, 2016, p. 330). 

 Nesta pesquisa, os docentes sinalizaram valorizar bastante a formação do 

cidadão crítico e, embora também tenham apontado essas aproximações mais 

gerais com o mundo do trabalho, demonstraram preocupação em estreitar relações 

de forma mais específica com os cursos técnicos, como evidenciado nos seguintes 

relatos: 
 

A Educação Física deveria atuar também explorando mais essa relação 
trabalho, essa relação múltipla, essa relação trabalho e a vida de forma 
geral, como é a relação do ser humano com o trabalho. Não só em relação 
à ergonomia, com relação ao lazer ativo, com relação ao próprio corpo, se 
aproximar de algumas vertentes dos cursos específicos. (Matheus) 
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A gente também tem que contribuir para [sic] essa formação (técnica) e 
tentar aliar a nossa disciplina ao curso que eles escolheram para se formar. 
(Joana) 

 

Em relação às possibilidades de aproximação com a área técnica, a maior 

dificuldade sinalizada pelos docentes é o pouco conhecimento da mesma, a qual o 

Ensino Médio está atrelado.  

Diante de um universo de 220 cursos possíveis, segundo o Catálogo Nacional 

dos Cursos Técnicos, podemos encontrar, nos diferentes campi do IFSP, áreas que 

pouco se aproximam dos conhecimentos adquiridos na formação inicial dos 

licenciados em Educação Física, tais quais: automação industrial, eletroeletrônica, 

mecatrônica, eletrônica, eletrotécnica, edificações. Outras áreas, porém, mantêm 

proximidades, como é o caso dos cursos de lazer, eventos, alimentos, meio 

ambiente e informática, mas, ainda assim, exigem um conhecimento mais 

aprofundando dos principais objetivos das áreas para melhor exploração das 

possibilidades de integração.  

Inquietações foram sinalizadas pelos docentes a esse respeito: 

 

Essa é uma questão muito importante, eu acho que nós, e não só nós da 
Educação Física, mas todos os professores do Núcleo Comum, das 
disciplinas regulares do Ensino Médio, têm essa questão a ser respondida 
(como se aproximar da área técnica). [...] (quando chegamos) a gente não 
fazia ideia de que tipo de... para [sic] que tipo de trabalho esse aluno está 
[sic] sendo formado nos cursos que temos em nosso campus. (Clara) 

 
A gente precisa trabalhar diferente, mas ainda não encontramos uma forma 
de realmente integrar esse Ensino Médio. (Joaquina) 

 
Falta muito trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, poderíamos trabalhar 
de uma forma mais inter e transdisciplinar, mas eu percebo que ainda é 
uma dificuldade entre os professores. (Pablo) 

 
Os professores não foram formados em sua grade curricular com relação ao 
ensino médio integrado ao técnico, apenas o ensino médio regular. 
(Matheus) 

 

Sampaio (2010) já apontava as necessidades de formação continuada dos 

docentes atuantes nessa modalidade de ensino, pontuando que: 

 

A política pública de ensino médio integrado ao ensino técnico tem uma 
debilidade que precisa ser superada na estrutura das escolas (institutos) - a 
formação de professores, que deve passar por uma política de capacitação 
específica. (p. 21) 
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 De acordo com o mesmo autor, essa formação é necessária tanto para os 

docentes da área técnica quanto para os da área propedêutica, evidenciando que 

apesar do ensino ter como característica a integralidade, as aproximações entre as 

áreas podem não ocorrer se os docentes não sabem de que maneira podem realizá-

las. 

 Um dos docentes sugeriu uma alternativa para tal descompasso, por meio de 

troca de experiências, buscando formas de integrar a Educação Física aos cursos 

técnicos específicos.  

 

Talvez nós da Educação Física nos reunirmos pra pensar sobre o que é a 
demanda específica, o interesse específico, a necessidade específica para 
[sic] esse estudante desses cursos técnicos que são oferecidos. (Clara) 

  

Tal iniciativa é importante, mesmo que os cursos não sejam os mesmos nos 

diferentes campi, pois essa troca pode proporcionar inúmeras discussões, 

enriquecer as aulas e efetivamente atender aos anseios dos docentes de efetivar as 

aproximações com os diferentes cursos do IFSP.  

Outra possibilidade de associação entre as áreas é por meio de projetos de 

pesquisa, extensão ou por intermédio do projeto integrador, previsto no art. 9º da 

Organização didática do IFSP que, 

 

[...] compreende os espaços de ensino e aprendizagem que articulem a 
interdisciplinaridade do currículo com as ações de pesquisa e a extensão, 
de forma a permitir a construção do conhecimento, culminando em uma 
produção acadêmica e técnico-científica. (2013, p. 8) 

 

O projeto integrador é um componente curricular da área técnica, geralmente 

ofertado no último ano do Ensino Médio Integrado e tem como principal finalidade 

desenvolver uma pesquisa que se desdobre em aplicações práticas. Apesar dessa 

possibilidade, o que se tem visto na maior parte dos campi é a vinculação do projeto 

integrador apenas à área técnica, mesmo que nos PPCs esteja explícita a intenção 

de integração entre a formação de Base Comum e Profissionalizante.  

Ainda sobre as possibilidades de aproximação com a área técnica, nenhum 

dos cursos ou projetos de extensão ofertados pelos docentes de Educação Física do 

IFSP estabelecem vínculos com os cursos técnicos e, partindo do princípio que tais 

atividades ocorrem por intenção própria dos docentes, pensamos ser importante que 

os professores de Educação Física comecem a dialogar com essas possibilidades 
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mesmo que seja por meio de projetos paralelos que assumam uma versão menos 

corporal. Como estabelecer um ponto com o Ensino Técnico (conteúdos específicos) 

sem perder a especificidade da Educação Física, talvez, o principal ponto a ser 

pensado no Ensino Médio Integrado. 

Por meio do ensino, da pesquisa ou da extensão, podemos, por exemplo, 

refletir sobre a preparação de slides, planilhas, gráficos e digitação de trabalhos 

(power point,  excel e word); seleção de vídeos; pesquisa de imagens; tecnologias 

no meio esportivo; construção de aplicativos; hipermídia; cronometragem 

computadorizada; eventos esportivos virtuais; análise e testagem de softwares livres 

e relacioná-las aos cursos integrados em informática. Podemos pensar nas 

convergências entre as áreas de eletrônica e informática no que tange as 

tecnologias no meio esportivo, especialmente em relação à captação de imagens 

(bola dentro/fora, ultrapassou ou não a linha de gol, photo finish) e visualização 

dessas em computadores para identificação de lances de jogo, como também as 

relações com os jogos eletrônicos. Nos cursos de mecânica, algo relacionado à 

biomecânica, fórmula 1, nos de edificações, identificação de espaços municipais de 

lazer e reivindicação/mobilização para construção de possíveis espaços para a 

realização de práticas corporais. 

 Esses são alguns caminhos ainda incertos e pouco explorados, que podem 

superar a falta de formação específica para o ensino integrado, despertar 

curiosidades e estimular reformulações que estabeleçam mais diálogos entre a 

Educação Física e as áreas técnicas.  

As adversidades são inúmeras, entretanto, com as reformulações dos PPCs, 

a chegada de materiais e melhorias estruturais, os desafios podem ser superados. O 

cenário ainda é novo, o número de professores de Educação Física vem 

aumentando expressivamente, e as perspectivas são de aproximar esses docentes 

por meio de formação de grupos de estudos e eventos para trocas de experiência, 

evidenciando as práticas que vêm sendo realizadas nos diferentes campi e 

fortalecendo a área no contexto do IFSP. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Nossa pesquisa percorreu os caminhos traçados nos planos de ensino e nas 

perspectivas dos docentes em relação aos objetivos, conteúdos, metodologias e 

avaliações no ensino da Educação Física no IFSP. Buscou a compreensão de como 

os docentes desenvolvem suas práticas, as adversidades enfrentadas e 

perspectivas para o ensino da Educação Física no IFSP no contexto do Ensino 

Médio Integrado, o que pode fornecer importantes informações e referências aos 

docentes da área. 

Entre as proposições documentais e as falas dos professores entrevistados, 

encontramos aproximações e distanciamentos. As perspectivas aproximam-se nos 

seguintes pontos: 

 A formação do cidadão crítico e promoção da saúde como principais 

finalidades da Educação Física no Ensino Médio; 

 Os conteúdos da cultura corporal, jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas 

e práticas corporais de aventura, como principais objetos de estudos; 

 A diversificação de conteúdos e valorização dos esportes pouco conhecidos 

no Brasil; 

 O desenvolvimento de aulas teóricas e práticas. 

 A valorização dos docentes, da problematização de questões sociais como 

conhecimentos críticos a serem abordados. 

Quanto aos distanciamentos, podemos apontar que os docentes parecem dar 

maior importância a aspectos que aparecem pouco ou de maneira superficial nos 

planos de ensino, como: 

 A avaliação diagnóstica e o planejamento participativo, como situações 

importantes no processo de identificação de saberes e de construção do 

plano de ensino, respectivamente; 

 A maior diversidade de metodologias de ensino e critérios avaliativos nas 

dimensões conceitual, procedimental e atitudinal;  

 A valorização das práticas da cultura indígena e africana. 
 

A pesquisa nos mostrou ainda inúmeras evidências de situações de 

desprestígio da Educação Física no IFSP. Por ser algo ainda recente, nesse 
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contexto do Ensino Médio Integrado, inúmeros são os desafios a serem enfrentados 

pelos docentes:  

 O convencimento de gestores, colegas de trabalho e alunos sobre a 

importância da Educação Física na escola; 

 O aumento da carga horária;  

 A contratação de mais docentes da área no campus (em algumas unidades); 

 O deslocamento das aulas do contra turno para o período regular de aulas 

(em alguns campi);  

 A luta por melhorias de infraestrutura e materiais;  

 A adaptação de atividades para a realização das práticas propostas nos 

planos de ensino devido à falta de infraestrutura e materiais;  

 Os enfrentamentos burocráticos em busca de possíveis alterações nos planos 

existentes na instituição;  

 A falta de formação continuada para um ensino integrado, que se desdobram 

em dificuldades de aproximações com a área técnica dos diferentes cursos do 

IFSP. 

A Educação Física na rede federal de SP ainda está em busca de espaço para 

demonstrar seu potencial educativo. Os docentes entrevistados apontam uma visão 

de que a Educação Física pode, efetivamente, contribuir para a formação de um 

cidadão crítico, reflexivo e com autonomia, entretanto, esbarram nos planos de 

ensino impostos, dos quais não participaram da elaboração e que, pouco privilegia o 

aspecto sociocultural da área.  

Em termos da presença da Educação Física como componente curricular junto 

ao Ensino Médio Integrado, possivelmente, a revisão das formas de elaboração e 

reestruturação dos planos de ensino poderiam auxiliar na compreensão da 

Educação Física como área importante para a formação humana. Essa é a 

perspectiva dos docentes, que estão cada vez mais adentrando comissões 

institucionais (de pesquisa, extensão, elaboração e reelaboração do PPC) em busca 

de reverter alguns cenários em que a área é desvalorizada.  

Nossa expectativa com essa pesquisa é fomentar a construção de referenciais 

institucionalizados que possam auxiliar os docentes no desenvolvimento das aulas 

de Educação Física no IFSP, já que o componente é o único que não possui ao 

menos o livro didático para orientar o planejamento educacional. Entretanto, embora 

a pesquisa tenha evidenciado inúmeras informações sobre a Educação Física na 
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rede federal de SP, não podemos deixar de destacar que tais dados referem-se a 

uma parcela de 15 docentes, diante de um universo de 43 efetivos da área no IFSP. 

Tais evidências apontam a importância de novas pesquisas, especialmente sobre os 

riscos de perda da especificidade da área no contexto do ensino integrado e das 

possibilidades de aproximações da área técnica com a Educação Física, questão 

ainda pouco explorada nos estudos sobre esse componente curricular na rede 

federal de educação.  
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE BAURU 

Faculdade de Ciências 
Programa de Pós-graduação em Docência para Educação Básica 

 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Bauru,        de                 de 2017. 
 

A pesquisa intitulada CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - IFSP tem como objetivo, 
por meio de discussão coletiva entre os professores de Educação Física da rede federal de 
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SOBRE A AUTORA

Olá, sou a Fabiana Andreani! Eu me formei em Educação Física

(licenciatura plena) no ano de 2005 e atuei entre os anos de 2006 e 2014 como

professora efetiva desse componente curricular na rede estadual de São

Paulo, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino

Médio. Em setembro de 2014 assumi o cargo de professora do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e, desde

então, atuo como docente de Educação Física no ensino técnico integrado ao

médio. Essas orientações curriculares são o produto final da pesquisa “O

ensino da Educação Física no Instituto Federal de São Paulo”, realizada

durante o curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em

Docência para a Educação Básica da Faculdade de Ciências da Unesp –

Bauru, sob a orientação da Profa. Dra. Lílian Aparecida Ferreira. Tal temática

de estudo surgiu após identificações da inexistência de um material orientador

para o planejamento e desenvolvimento das aulas de Educação Física no

IFSP, além da constatação de que grande parte dos docentes não pôde

participar da elaboração do plano de ensino da área, geralmente realizado

antes da contratação dos mesmos. Buscamos, assim, compreender as

percepções dos docentes atuantes e o exposto nos planos de ensino no IFSP,

resultando nessas orientações curriculares de Educação Física para o IFSP

que tem como expectativa contribuir com a prática profissional dos docentes

dessa instituição educacional.
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APRESENTAÇÃO

Esse material apresenta orientações curriculares construídas a partir da

análise das percepções de 15 professores de Educação Física do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP.

O contexto atual do IFSP demonstra grandes diferenças de concepções de

Educação Física e dos objetivos da área. Esse fato tem impacto direto na

seleção dos conteúdos, metodologias de ensino e avaliações. Essas

dissemelhanças são fruto, muitas vezes, da impossibilidade institucional de

participação de grande parte dos docentes especialistas de Educação Física na

construção dos planos de ensino do componente, ou seja, as atuais

proposições no IFSP pouco se aproximam das perspectivas professorais.

As orientações curriculares aqui apresentadas foram inspiradas na

dissertação de mestrado intitulada “O ensino da Educação Física no Instituto

Federal de São Paulo – IFSP”, da autoria de Fabiana Andreani. Trata-se de um

trabalho coletivo que buscou valorizar as perspectivas e as experiências de

professores do IFSP e os recentes estudos da Educação Física que sinalizam

para a garantia de acesso, por parte dos estudantes, às diferentes

manifestações da cultura corporal de movimento, bem como, o desenvolvimento

da autonomia e da criticidade, considerando as três dimensões dos conteúdos:

conceituais, corporais e atitudinais.

Longe de ser um manual, essas orientações primam pela flexibilidade e

adaptabilidade às diferentes realidades, reconhecendo as múltiplas

possibilidades do trabalho docente. Há ainda a expectativa de que sejam

abertos espaços para que os docentes e estudantes possam construir, de forma

colaborativa, os planos de ensino em seus campi.

Ressaltamos, ainda, que tais orientações podem impulsionar outros

estudos e discussões sobre o tema, mobilizando ações em prol da construção

de uma identidade da Educação Física no IFSP.

A autora

5



1. CONCEPÇÃO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E 

OBJETIVOS

A concepção de Educação Física, aqui retratada, apoia-se no

reconhecimento da cultura corporal de movimento como objeto pedagógico da

Educação Física escolar, que tematiza as diversas atividades expressivas

corporais construídas em diferentes contextos históricos e culturais (SOARES

et al.,1992), que vai formar o cidadão responsável pelo usufruto e pela

transformação dessas práticas (BETTI, 1992), com autonomia e criticidade no

universo da cultura corporal de movimento (BRACHT, 1999).

Ao defendermos a prática de diferentes manifestações da cultura corporal

(jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura),

buscamos também relacionar tais práticas corporais à diversas questões

sociais, “[...] trata-se de um saber fazer e de um saber sobre esse fazer”

(BRACHT, 2010). Nesse sentido, além de vivenciar e aprender essas práticas

corporais, num movimento de aproximação com conhecimentos críticos,

diversas problematizações devem ser incentivadas, com temas da sociedade

diretamente relacionados à cultura corporal de movimento, como saúde,

consumo, padrões de beleza, megaeventos, profissionalização, entre outros.

A partir disso, o objetivo da Educação Física no ensino médio é tornar

acessível aos estudantes uma parcela da cultura corporal de movimento,

ampliando e aprofundando conhecimentos por meio de vivências e de

problematizações, trazendo diversos aspectos para debate (sociais, culturais,

políticos, econômicos). Em direção a uma formação crítica dos estudantes,

para além de apenas reproduzir práticas, a expectativa é ensinar de modo a

mobilizar os estudantes a compreenderem as relações entre a Educação

Física e a sociedade, fazendo uma leitura ampla da realidade, construindo e

produzindo conhecimentos acerca das diversas práticas corporais.

Formação do cidadão crítico : vivências corporais (jogos, esportes, 

danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura) e 

problematização de questões sociais
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2. PLANEJAMENTO 

PARTICIPATIVO

Contribuindo para a formação crítica e para um ensino mais democrático, o

planejamento participativo aponta a importância da participação dos estudantes

na construção do planejamento das atividades, oportunizando momentos para

que sejam manifestadas opiniões e sugestões sobre os conteúdos/temas a

serem aprendidos/ensinados (CORREIA, 1996). Muito mais que apenas atender

às vontades dos estudantes, esse tipo de planejamento é dialogado, discutido,

reflexivo e crítico, porque as escolhas devem ser baseadas em reflexões e

argumentos consistentes, não apenas apontadas a partir de possíveis afinidades

ou interesses pessoais, dos estudantes e dos docentes, distanciados do contexto

do grupo, da aula e da realidade social.

O professor é o mediador e condutor das discussões, nesse sentido, precisa

deixar claro como se dá esse processo de planejamento, as funções e

atribuições de cada um dos participantes, além de buscar ampliar o olhar dos

estudantes. As orientações curriculares aqui construídas dão visibilidade à

diversidade da cultura corporal de movimento, bem como, à variedade de temas

sociais, ou seja, possibilidades de ensino que podem estimular a curiosidade e

despertar o interesse dos jovens.

Para facilitar a compreensão da elaboração do planejamento participativo,

elencamos abaixo algumas etapas que podem orientar essa realização.

1. Apresentação das concepções de Educação Física e das manifestações mais

abrangentes da cultura corporal de movimento (jogos, esportes, danças, lutas,

ginásticas e práticas corporais de aventura);

2. Escolha de possíveis jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e/ou práticas

corporais de aventura para serem aprendidas. Pesquisas e/ou o material aqui

produzido (orientações) podem auxiliar na busca por práticas corporais possíveis e

questões sociais. Tais escolhas devem ser balizadas por argumentações e debates,

prevalecendo os posicionamentos mais adequados ao contexto e decididos pela

maioria;

3. Organização e distribuição das práticas e questões sociais nos bimestres;

4. Elaboração de um documento contendo a decisão de todos, datado e assinado.
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3. CONTEÚDOS

Os conteúdos aqui presentes desdobram-se a partir dos esportes, lutas,

danças, ginásticas, jogos e práticas corporais de aventura, compartilhando do

pensamento de diversos autores (BETTI, 1992; SOARES et al, 1992; BRACHT,

1997) que reconhecem que a Educação Física pauta-se no ensino dos

movimentos históricos e culturalmente existentes nas diferentes práticas da cultura

corporal de movimento. Além disso, nos balizamos pela ideia dos autores

González e Bracht (2012) ao dividirmos esses conteúdos em: saberes conceituais,

saberes corporais e saberes atitudinais.

Os saberes conceituais abarcam as informações, ideias e teorias sobre os

conteúdos, estabelecidos na prática dos professores, que contextualizam e

problematizam o que será abordado. Na perspectiva desses autores, os saberes

conceituais dividem-se em conhecimentos técnicos e conhecimentos críticos

(GONZÁLEZ; BRACHT, 2012).

.. 8
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3. CONTEÚDOS

Os conhecimentos técnicos referem-se à contextualização das características

das diferentes práticas corporais: regras, objetivos da prática, intenções táticas,

papéis e subpapéis dos praticantes, diferentes tipos de modalidades dentro de uma

mesma prática, entre outras coisas. Os conhecimentos críticos constituem-se por

contextualizações e problematizações que podem gerar reflexões e análise crítica

da realidade, buscando soluções de melhorias, além de reivindicá-las (GONZÁLEZ;

BRACHT, 2012). Nesse ponto a intenção é relacionar os conteúdos da cultura

corporal de movimento a diferentes questões sociais que podem ser

problematizadas e levadas a uma reflexão crítica, resultando em discussões e

mudança de posicionamento (ou não) acerca da realidade em que se vive.

Os saberes atitudinais se relacionam ao desenvolvimento dos diversos

valores sociais: respeito, tolerância, solidariedade, cooperação, autoconfiança,

autoconhecimento, resiliência, entre outros (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012).

Por fim, os saberes corporais são as vivências práticas e, com base no tempo

destinado ao seu ensino, pode se constituir numa prática que gera um saber para

conhecer (experimentação) ou um saber para praticar (maior aprofundamento),

com vivências que visam o empoderamento motor do aluno. Especialmente sobre

os saberes corporais envolvidos nas diferentes práticas da cultura corporal de

movimento, uma contribuição interessante pode ser dada pela Praxiologia Motriz.

Tal área epistemológica, ao estabelecer como objeto de investigação a ação motriz,

busca compreender as manifestações próprias/lógicas internas de cada prática

corporal. “Exemplo: se estou brincando de pega-pega, correr, mudar de direção,

me esconder ou me proteger do pegador, são ações motrizes típicas e emergentes

nesse jogo/brincadeira. Ações que revelam a lógica desse jogo e, portanto,

informações fundamentais para seu entendimento e para a posterior intervenção

pedagógica” (FERREIRA; RAMOS, apresentação, 2017). Salientamos que os três

saberes (conceituais, corporais e atitudinais) se complementam e são

desenvolvidos de forma integrada. Contudo, de acordo com os objetivos a serem

atingidos, podemos dar mais relevo em uma dimensão do que em outras.
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3.1 ENSINO DOS 

ESPORTES
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O esporte tem como principais características as regras rígidas e a

competitividade. Diante do grande universo de práticas corporais relacionadas

ao mundo esportivo, tentamos aqui classificá-las de modo a facilitar possíveis

escolhas pelos estudantes e professores. Por conta disso, estão divididas em

três grandes categorias: i. esportes coletivos (tradicionais, nacionais e

populares em outros países/culturas); ii. esportes individuais (tradicionais,

nacionais e populares em outros países/culturas), e iii. esportes adaptados.

É importante compreender as diferenças entre os esportes coletivos, com

formação de equipes e os individuais, sem a possibilidade de contar com

parceiros, para facilitar a abordagem de tal conteúdo. As características dos

esportes coletivos são de relação de cooperação entre os colegas de time e

oposição aos adversários, com interação. Já os esportes individuais apresentam

somente a oposição aos adversários, sem interação (GONZÁLEZ; BRACHT,

2012). Essa dinâmica nos diz muito quando pensamos nas situações de

aprendizagem. Contudo, dentro dos esportes ditos individuais, quando pensamos

nas competições em dupla, ou no revezamento (atletismo e natação), tais

situações, mesmo não permitindo uma “troca de passes”, apresentam relações

de colaboração, pois dispõem de pelo menos um companheiro para auxiliar as

ações no decorrer do jogo (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012).

Também se faz importante destacar nosso entendimento dos conceitos aqui

utilizados. Estamos chamando de esportes tradicionais aqueles que já possuem

tradição na Educação Física escolar nacional, como por exemplo o futebol, em

contrapartida, os esportes populares em outros países/culturas são aqueles não

convencionais ou pouco difundidos, como o rúgbi. Em nossa proposta de divisão

compreendemos também ser significativa a valorização dos esportes criados no

Brasil, além da cultura esportiva de outros países, e no mesmo grau de

importância aparecem as práticas inclusivas destinadas às pessoas com

deficiência. Por fim, salientamos que outras possibilidades podem ser

pesquisadas e/ou construídas pelos alunos para comporem os conteúdos de

ensino e aprendizagem na instituição escolar.



Fonte: Elaborado pela autora.

3.1 ENSINO DOS 

ESPORTES

Em relação aos saberes a serem desenvolvidos no ensino do conteúdo

esporte, seguem alguns exemplos, que certamente podem ser ampliados com

base nas perspectivas dos docentes que utilizarão o material aqui produzido.

esporte participação x esporte rendimento;

história do esporte; regras básicas; esporte adaptado – inclusão; tipos de

esporte (diferença de objetivos a serem atingidos nos jogos); regras e

principais alterações ao longo dos anos; papéis dos jogadores (diferentes

funções); sistema de pontuação; sistemas táticos; conhecimento tático

declarativo; noções de arbitragem; organização de eventos (torneios,

campeonatos e/ou festivais).
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3.1 ENSINO DOS 

ESPORTES
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Fonte: Elaborado pela autora.

 MEGAEVENTOS - legado dos Jogos Olímpicos e da Copa do mundo,

questões políticas e econômicas na escolha dos locais dos eventos.

 QUESTÕES DE GÊNERO E ETNIA - dominação masculina; desvalorização

das mulheres nos esportes (desigualdades salariais, de patrocínio e exposição

na mídia); sexualidade questionada: esporte de homem x esporte de mulher;

ascensão social; discriminação racial (discursos discriminatórios);

desigualdade de acesso; machismo; sexismo; homofobia.



3.1 ENSINO DOS 

ESPORTES

 POLÍTICAS PÚBLICAS E LAZER: espaços públicos disponíveis para as

diversas práticas esportivas; lazer como direito do cidadão; esporte, lazer e

pessoas com deficiência; problematizações sobre o não acesso a

determinadas práticas corporais.

 MÍDIAS – cobertura esportiva; manipulação por trás dos discursos midiáticos;

espetacularização; dominação do futebol e “esquecimento” de outros esportes.

 SAÚDE: práticas esportivas para melhoria da saúde e qualidade de vida.;

família, saúde e qualidade de vida; implicações para o esporte ser considerado

promotor da saúde.

 COMPETIÇÃO: vencer a qualquer preço (ética x esporte); exacerbação da

competição (violência e corrupção); competições, mídias e tecnologia; trabalho

e posturas profissionais; especialização precoce.

fundamentos básicos de determinado esporte;

deslocamentos corporais com e sem a posse de bola; leitura ampliada das

situações decorrentes no jogo; observação e vivência de possibilidades de

execução com (passe, finalização, drible, bola curta, bola longa, força, jeito) e

sem posse de bola (sair da marcação, se colocar em situação de receber o

passe, voltar para marcar, recompor o posicionamento e atacar).
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participar das atividades propostas; demonstrar

atitudes de solidariedade e ética; respeitar o próximo em relação às

habilidades, às diferenças (corporal, gênero, etnia, religião), bem como às

opiniões expressadas em situações de discussão e debate.



3.2 ENSINO DOS 

JOGOS

Os jogos, diferentemente dos esportes, são atividades em que as regras

são mais flexíveis e podem ser construídas colaborativamente. Nesse sentido

de flexibilidade, os jogos apresentam maior ludicidade, não havendo limitações

ou rigidez quanto ao número de participantes, tempo ou espaço de jogo, como

nos esportes, podendo ser mais inclusivo devido ao seu aspecto mais lúdico.

Tais práticas corporais fazem parte de diferentes períodos históricos e culturas,

e “ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e

partes do mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos

culturais” (BRASIL, 2017, p. 212). Fazer com que o aluno se aproprie desse

patrimônio cultural também é um dos objetivos da Educação Física escolar.

14
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3.2 ENSINO DOS 

JOGOS

Em relação aos saberes a serem desenvolvidos no ensino do conteúdo do

jogo, seguem alguns exemplos.

diferenças entre jogo e esporte; características

dos diferentes tipos de jogos; ressignificações dos jogos em diferentes

contextos; valores associados aos jogos cooperativos; conhecimentos sobre a

África e os jogos nesse contexto cultural.

15
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 COOPERAÇÃO: Valores sociais implicados nos jogos cooperativos; inclusão;

integração social; cooperação “forçada”; dinâmicas cooperativas nas

empresas; Fútbol Callejero (valorização das atitudes de solidariedade,

cooperação e respeito).

 CULTURA INDÍGENA: tradições culturais; transformações da cultura

indígena; jogos indígenas e suas relações com rituais festivos e religiosos.

 SAÚDE, LAZER E DIVERSÃO: jogos e eventos recreativos; políticas

públicas de lazer; papel do jogo no mundo do lazer e da saúde.

 TECNOLOGIA: avanço tecnológico; vícios; sedentarismo e obesidade;

obsolência programada; jogos violentos x comportamento agressivo.

 ESPORTIVIZAÇÃO: jogos que se tornaram esporte (perda da característica

lúdica); competição x lazer;

 CULTURA AFRICANA: movimento negro; discriminação e desigualdades

sociais; diferenças culturais.

3.2 ENSINO DOS 

JOGOS

experimentação de diversos jogos que exijam

diferentes comportamentos motores; leitura das possibilidades de movimento

nos diferentes jogos e a melhor forma de utilizá-los; movimentação de peças

(jogos de tabuleiro); organização de gincanas.

16

saber ganhar, perder e se divertir; valorizar

atitudes de cooperação; valorizar a ludicidade e o patrimônio lúdico; valorizar

as diferentes culturas; solidariedade; respeitar os colegas e às opiniões

expressas em situações de discussão e debate.



3.3 ENSINO DAS 

LUTAS

As lutas fazem parte da história da humanidade estando ligadas às

questões de sobrevivência, preparação para guerras, rituais, defesa pessoal,

saúde, esporte e lazer, apresentando diferentes significados de acordo com o

contexto em que estão inseridas. São atividades em que há um oponente,

caracterizadas pelo enfrentamento físico (contato entre pessoas), pelas regras

(buscando a segurança), pela oposição entre indivíduos (com diferentes

objetivos, mas centralizado no corpo da outra pessoa), pelas ações

simultâneas (ataque/defesa) e imprevisibilidade (RUFINO, 2017).

Como podem ser classificadas de diferentes formas, optamos aqui pela

divisão com base na distância entre os oponentes (curta, média ou longa) e

nos principais movimentos/ações (agarre, golpes/toque, manipulação de

implementos) (BREDA et al., 2010). Numa junção dessas classificações

podemos categorizá-las da seguinte forma:
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Breda et al. (2010).



Com base nessa classificação, podemos elencar as lutas que possuem

características semelhantes para facilitar as situações de ensino e aprendizagem

e, por meio de jogos de oposição (ataque e defesa, conquista de território,

equilíbrio e desequilíbrio, atenção e imobilização) se aproximar dos principais

movimentos dessas lutas. Não podemos deixar de destacar aqui que a luta livre

e as artes marciais mistas (MMA) se enquadram tanto na categoria de curta

distância/agarre, quanto na categoria de média distância/golpes, sendo

consideradas mistas pois podem utilizar-se de ambos elementos presentes

nessas lutas. Além disso, o aikido possui estilos de luta que podem se enquadrar

nas três subdivisões e o kung fu, média e longa distância.
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Fonte: Elaborado pela autora.



origem e história; caracterização;

transformações; significados culturais; regras básicas; sistemas de pontuação;

lutadores profissionais e amadores; espaços de combate; categorias e

graduação; vestuário; equipamentos de segurança; rituais e etiqueta.

3.3 ENSINO DAS 

LUTAS
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Em relação aos saberes a serem desenvolvidos no ensino do conteúdo

lutas, seguem alguns exemplos.

Fonte: Elaborado pela autora.



movimentos básicos de ataque (agarre,

projeções, socos, chutes, joelhadas e cotoveladas) e defesa (esquivas), com

e sem implementos; possibilidades de reação a partir da leitura da

movimentação do oponente (contra golpe); estratégias básicas.

apreciar e valorizar as diferentes formas de

contato e expressões das lutas; respeitar os colegas e as opiniões

expressas em situações de discussão e debate; ter cuidado com o próximo;

adotar uma postura não violenta (conduta ética); desenvolver a confiança, o

autoconhecimento, o autocontrole e a tolerância, sabendo ganhar e perder;

respeitar os limites e compreender as limitações individuais.

 MÍDIAS: entretenimento; cultura da mídia.

 SAÚDE: prática das lutas como possibilidade de melhoria da saúde e

qualidade de vida; riscos à saúde.

 QUESTÕES DE GÊNERO E ETNIA: discriminação racial; masculinização

(força física e agressividade) x lutas (espaço de produção de masculinidade);

 LUTA DAS MINORIAS: classes dominantes x classes “dominadas”; culturas

dominantes x culturas ignoradas; feminismo.

 PROFISSIONALIZAÇÃO: luta como trabalho; precarização; atletas amadores

x profissionais.

 VIOLÊNCIA: desmistificações; violência nas lutas x violência nos esportes.

 DOPING: vantagens competitivas x ética; tipos de substâncias proibidas e

suas ações no organismo.
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3.4 ENSINO DAS 

GINÁSTICAS
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Até a década de 1970, as ginásticas foram o principal conteúdo das aulas

de Educação Física, entretanto, pautavam-se em métodos que visavam o

desenvolvimento da aptidão física, por meio de exercícios repetitivos.

Relacionada também aos movimentos básicos como andar e correr, o conteúdo

ginástica foi se modificando nos diferentes contextos históricos e sociais.

Atualmente, podemos encontrar diferentes tipos de ginásticas nas formas

competitivas (esportivizadas) ou não.

Optamos aqui pela abordagem no ensino médio das seguintes ginásticas:

rítmica, artística, alternativa, de academia, atividades circenses e a ginástica

laboral. Apontamos, a seguir, as principais características de cada uma e

salientamos que existem outras possibilidades de ensino da ginástica na escola,

a serem escolhidas pelos alunos juntamente com os docentes, na perspectiva do

planejamento participativo.

Fonte: Elaborado pela autora. Continua...
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origens e história; evolução e

transformações - diferenças entre as ginásticas de antigamente e as

ginásticas contemporâneas; diferentes técnicas de exercícios ou atividades;

diferenças entre as ginásticas de competição e demonstração; principais

características (princípios); tipos de provas; sistema de pontuação;

capacidades físicas envolvidas; medidas antropométricas; tipos de

treinamento (ginástica de academia); ergonomia.

Em relação aos saberes a serem desenvolvidos no ensino do conteúdo

ginástica, seguem alguns exemplos.

Fonte: Elaborado pela autora.



3.4 ENSINO DAS 

GINÁSTICAS

Fonte: Elaborado pela autora.

 ATIVIDADES CIRCENSES: marginalização dos artistas circenses. 

 PADRÕES DE BELEZA: padrões de beleza em diferentes culturas e

contextos históricos; manipulação midiática; transtornos alimentares;

corpolatria; “dietas milagrosas”; desfiles de moda e modelos.

 GÊNERO: visão da ginástica como um espaço feminino.
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 EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE: aptidão física; relação entre atividade física e

doenças crônicas não transmissíveis; índice de massa corporal (IMC);

programas de treinamento; conhecimentos sobre o corpo e as diferentes

respostas ao exercício físico; ginástica laboral e saúde do trabalhador;

alimentação saudável (macronutrientes, consumo e gasto calórico); autonomia

para a prática.

 ACADEMIAS DE GINÁSTICA: interesses mercadológicos; marketing dos

programas de academia; preços das academias na região; suplementação e

anabolizantes; principais motivações na procura das ginásticas de academia.

 CONSUMISMO: mercado do corpo; estética e consumo; impactos ambientais

e sociais.

: experimentação de diferentes exigências

corporais; movimentos básicos com (lançamentos e capturas) e sem

aparelhos (sustentação corporal, malabarismo (posturas, saltos, rolamentos,

ponte, paradas) e com aparelhos (lançamentos e capturas, sustentação

corporal, malabarismo); movimentos de respiração; criações coreográficas;

elaboração de programas de treinamento de acordo com os diferentes

objetivos; vivência de exercícios diversos relacionando-os

às diferentes capacidades físicas.

: respeitar ao próprio corpo, as suas limitações e

às dos colegas; respeitar às opiniões expressadas em situações de

discussão e debate; valorizar e estimular a vida de qualidade no âmbito

individual e coletivo/social; ampliar a autoestima e autoconhecimento; adotar

uma postura solidária e cooperativa para realização das atividades.

3.4 ENSINO DAS 

GINÁSTICAS
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3.5 ENSINO DAS 

DANÇAS
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As danças, também chamadas de manifestações rítmicas ou expressivas,

simbolizam e preservam as tradições de determinadas culturas, podendo ser

criadas ou recriadas. Possuem “[...] características únicas, como movimentos

ritmados, sentimentos, emoções, expressividade e liberdade corporal para

explorar múltiplas possibilidades (DINIZ, et al., 2017, p. 383), sendo praticadas

de diversas formas: individualmente, em dupla ou grupos, em ambientes abertos

ou fechados, com estreitas ligações a rituais festivos e/ou religiosos.

No que se refere aos conteúdos das danças, optamos aqui pela

classificação proposta por Diniz e colaboradores (2017) e, dentro das categorias

apresentadas pelos autores, selecionamos as que em nosso entendimento se

aproximam um pouco mais da cultura juvenil (além de propormos outras).

Contudo, reiteramos que novas possibilidades podem surgir nas discussões

entre professores e alunos, como as danças circulares, indígenas, africanas e

criativas.

Fonte: Adaptado de Diniz et al. (2017, p. 391). Continua...
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Observamos que o balé também pode ser dançado em pares e que as

danças de academia podem ser desenvolvidas em associação com o conteúdo

ginástica. Além disso, pensando nas atividades rítmicas e nos diferentes

gêneros ou estilos musicais, podemos explorar as composições, representações

de letras/músicas, contagem musical, a criação de pequenas sequências

coreográficas e até mesmo de videoclipes.

AXÉ

MPB

ROCK

REGGAE

RAP

BOSSA 

NOVA

DANCE 

MUSIC

3.5 ENSINO DAS 

DANÇAS

Fonte: Adaptado de Diniz et al. (2017, p. 391).

FUNK

SERTANEJO



Em relação aos saberes a serem desenvolvidos no ensino dos conteúdos

sobre dança, seguem alguns exemplos.

origem e história; diferenças entre as danças

de competição e demonstração; definição de ritmo (musical e corporal);

principais características das diferentes danças; gêneros musicais; grupos de

dança e bandas/cantores do município, conhecimento sobre os espaços e

projetos públicos ou gratuitos de danças na região.

27

Fonte: Elaborado pela autora.
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 PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL E CULTURAL: bailarinos negros;

discriminação de algumas expressões artísticas/rítmicas/folclóricas/culturais

no Brasil, em detrimento de outras.

 DIVERSIDADE CULTURAL: compreensão das características culturais

relacionadas às danças; papel social da dança.

 GÊNERO: estereótipos; homens que dançam; dança como espaço feminino.

 SAÚDE E LAZER: dança e estética (emagrecimento); dança na prevenção e

tratamento de doenças; entretenimento e diversão (videogames); relações

interpessoais na dança.

 RELIGIÃO: danças nas diferentes tradições religiosas; danças de matriz

africana.

 ARTE E COMPETIÇÃO: dança como forma de expressão; competições de

dança.

: vivenciar movimentos ritmados das danças;

explorar possibilidades criativas de movimentos corporais; vivenciar passos

básicos; construir coreografias; vivenciar atividades de percussão corporal e

música com copos (cups song).

: reconhecer e apreciar as diferentes

manifestações artísticas/culturais/rítmicas de diferentes pessoas, grupos,

culturas e etnias; respeitar a diversidade cultural; respeitar ao próprio corpo,

as suas limitações e as dos colegas; respeitar às opiniões expressadas em

situações de discussão e debate; adotar uma postura solidária e de

cooperação para realização das atividades.
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3.6 ENSINO DAS 

PRÁTICAS CORPORAIS 

DE AVENTURA

29

As práticas corporais de aventura são aquelas caracterizadas pela

exploração “[...] das incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na

geração de vertigem e do risco controlado [...]” (BRASIL, 2017). Proporcionam

diversos desafios diante das imprevisibilidades, sendo realizadas em diversos

ambientes (terrestre, aquático e aéreo). Algumas práticas são inviáveis de serem

realizadas de forma prática na escola, outras podem ser realizadas mediante

adaptações, porém, o saber para conhecer engloba todas as atividades de

aventura, classificadas aqui de acordo com o ambiente em que ocorrem: ar, terra

e água.

Fonte: Adaptado de Franco (2017, p. 304).



origem e história; evolução e transformações;

caracterização das diferentes práticas; equipamentos e normas de

segurança; materiais; espaços de prática.

30

Em relação aos saberes a serem desenvolvidos no ensino do conteúdo

‘’práticas corporais de aventura’’, seguem alguns exemplos.

Fonte: Elaborado pela autora.
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 LAZER E TURISMO: ecoturismo; locais disponíveis para as práticas de

aventura (políticas públicas).

 GÊNERO: mulheres nas atividades de aventura.

 RISCOS E SEGURANÇA: cuidados com equipamentos; risco controlado;

comparação entre os riscos presentes em outras práticas da cultura corporal

de movimento; medo, insegurança e aspectos financeiros; possibilidades de

adaptações na escola

 MEIO AMBIENTE: impactos ambientais e sociais; educação ambiental;

mobilidade urbana e sustentabilidade; Valorização da natureza e

ressignificação de valores sociais.

 SAÚDE: relações com a natureza e melhoria na qualidade de vida;

 ESPORTIVIZAÇÃO: transformação das diferentes práticas de aventura em

atividades de competição (interesses mercadológicos).

vivenciar diferentes práticas de aventura,

movimentos básicos, técnicas de manobras e de segurança.

respeitar às opiniões expressadas em

situações de discussão e debate; superar limites; respeitar ao próximo e ao

ambiente como um todo, adotando atitudes ligadas à sustentabilidade e a

preservação dos espaços e projetos públicos sociais para o lazer;

desenvolver atitudes de cooperação, integração e confiança.
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3.7. PRAXIOLOGIA 

MOTRIZ

Vamos falar sobre a Praxiologia Motriz, pois tal ciência propõe uma outra

forma de analisar as praticas da cultura corporal de movimento.

A Praxiologia Motriz é uma teoria que estuda as ações motrizes envolvidas

nas diferentes práticas corporais (PARLEBAS, 2008) e tem como principais

conceitos a lógica interna “[...] ‘documento de identidade’ de todo jogo, esporte, ou

determinada prática corporal considerada na qual se reúnem as características

pertinentes mais importantes” (TABORDA, 2014, p. 41) e lógica externa “[...] que

abrange problemas de violência no esporte, mídia, política e interesses que

rodeiam esse espetacular mundo” (RIBAS, 2005, p. 115).

Outros fundamentos importantes da Praxiologia Motriz pautam-se no sistema

CAI e nos universais ludomotores. O CAI envolve as relações com companheiros,

adversários, certeza ou incerteza do meio, “[...] critérios que nos permitem

caracterizar qualquer situação motriz” (LAVEGA, 2008, p. 83). Já os universais

ludomotores são “[...] modelos operativos que representam as estruturas básicas

de funcionamento de distintas manifestações da cultura corporal [...] e que são

portadores de sua lógica interna” (PARLEBAS, 2008, p. 463). São constituídos por

7 elementos que nos auxiliam a ler melhor as diversas práticas corporais: rede de

comunicação (tipos de interação), rede de interação de marca (objetivo do jogo,

como vencer), sistema de pontuação (como os pontos são computados), rede de

papéis (posições dos jogadores), rede de subpapéis (possibilidades de ações

motrizes no contexto do jogo), código gestêmico (levantar a mão para pedir a

bola, por exemplo) e código praxêmico (deslocamentos e desmarques) (RAMOS,

2000).
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Fonte: Adaptado de Parlebas (1999/2008, p. 424).

Nesse sentido, por exemplo, os esportes que costumam ser classificados como

individuais e coletivos, seriam analisados, na Praxiologia Motriz de modo diferente,

ou seja, sob a ótica do tipo de interação com os parceiros e adversários e relação de

certeza ou incerteza com o ambiente, dependendo do local em que ocorrem. O judô,

com base na perspectiva praxiológica, deixaria de ser reconhecido como um esporte

individual, assumindo a característica de um esporte de oposição. Tal mudança

implicaria em um outro modo de ensiná-lo, superando a repetição de movimentos e

envolvendo dinâmicas de aulas nas quais os confrontos entre duas pessoas sempre

estivessem presentes.

3.7. PRAXIOLOGIA 
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De acordo com a Praxiologia Motriz podemos classificar as práticas corporais

em sociomotrizes (i. cooperação e oposição, ii. cooperação e iii. oposição) com

interação entre os participantes e psicomotrizes, sem interação.

As práticas sociomotrizes de cooperação e oposição, atividades

esportivas em que há companheiros e adversários de forma simultânea. A tomada

de decisão ocorre a partir da leitura do jogo, “[...] ao mesmo tempo em que lê os

demais, cada jogador, ainda que não o deseje, é portador de mensagens para

seus companheiros e/ou adversários, participando de um processo de

decodificação das ações motrizes” (LAVEGA, 2008, p. 94).
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FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, BASQUETEBOL, FUTEBOL 

AMERICANO, FRISBEE, VÔLEI SENTADO, HÓQUEI, GOALBALL, 

BADMINTON E TÊNIS EM DUPLAS, QUEIMADA, CABO DE GUERRA, 

ROUBA BANDEIRA, VOLENÇOL, TCHOUKBALL,  ENTRE OUTRAS. 

Práticas corporais sociomotrizes de cooperação, aquelas caracterizadas

pela existência somente de companheiros que cooperam para conseguir alcançar

um objetivo comum (LAVEGA, 2008).

PATINAÇÃO EM DUPLA, FRESCOBOL, PULAR CORDA (GRUPO), 

PETECA, ESCRAVOS DE JÓ, CAMA DE GATO, GATO E RATO, REMO, 

CANOAGEM, GINÁSTICA RÍTMICA (GRUPO), GINÁSTICA 

ACROBÁTICA (GRUPO), DANÇA CLÁSSICA, ENTRE OUTRAS. 

Práticas sociomotrizes de oposição, aquelas em que há apenas

adversários. As situações de oposição podem ser corporal ou instrumental, com a

utilização de raquetes e tacos, por exemplo (LAVEGA, 2008).

TÊNIS, BADMINTON, JUDÔ, SUMÔ, JIU JITSU, QUEDA DE BRAÇO, 

KARATÊ, ESGRIMA, BASE QUATRO, DAMAS, RESTA UM, TRILHA, 

JOKENPO E MANCALA (1x1), PEGA-PEGA E ALERTA (1 CONTRA 

TODOS), PEGA-RABO (TODOS CONTRA TODOS), ENTRE OUTRAS.

3.7. PRAXIOLOGIA 
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CORRIDA DE 100m, SALTO EM DISTÂNCIA, SURF, SLACKLINE, 

PARKOUR, AMARELINHA, PULAR CORDA, ARCO E FLECHA, 

MALABARISMO, JOGO DO PEÃO, LANÇAMENTO DE DARDO,  

KARATÊ (KATA), ENTRE OUTRAS. 

Já as práticas psicomotrizes são aquelas em que “[...] o participante

intervém sozinho [...] (LAVEGA, 2008, p. 84), não havendo interação com

companheiros nem com adversários.

Por fim, em relação à incerteza do meio, as práticas sociomotrizes e

psicomotrizes podem ser em ambientes estáveis (quadras, campo) ou instáveis

como as atividades na natureza.

Para melhor compreensão de como os universais auxiliam a leitura das

especificidades das diferentes práticas corporais, utilizaremos a análise do esporte

Handebol, com base nos estudos de Brasil et al. (2017).

1. Rede de comunicação: prática sociomotriz de cooperação e oposição

simultâneas, com duas equipes que se confrontam (adversários) e cooperam

com a própria equipe (companheiros), dinâmica de comunicação e

contracomunicação.

2. Rede de interação de marca: invadir a quadra adversária e marcar o maior

número de gols;

3. Sistema de pontuação: baseado no tempo, 2 tempos de 30 minutos.

4. Rede de papéis: goleiro, ponta, pivô, meia e armador;

5. Rede de subpapéis: Atacante com posse de bola, Atacante sem posse de

bola, Defensor do Atacante com posse de bola, Defensor do Atacante sem

posse de bola. Tais subpapéis demarcam as possibilidades de ações motrizes –

progressão, arremesso, passe, finta.

6. Códigos gestêmicos: falas, gestos e trocas de olhares.

7. Códigos praxêmicos: troca de posição, movimentação sem bola para abrir

espaço na defesa, desmarcação e indução corporal.

3.7. PRAXIOLOGIA 
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A queimada também é uma prática sociomotriz de cooperação e oposição

simultâneas. Dentre as ações de contracomunicação podemos citar a

identificação da mão dominante e preferências de arremesso dos adversários. Na

movimentação defensiva podemos identificar que tal ação é determinada pela “[...]

trajetória da bola, diferente dos outros jogos em que os jogadores buscam ficar

mais próximos da bola, neste, eles fogem dos que estão de posse da bola, para

reduzir as chances de ser atingido” (SOARES; SILVA; RIBAS, 2012, p. 171). A

rede de interação de marca é “queimar” o maior número de adversários e o

sistema de pontuação é uma combinação de pontos com o tempo de duração. Os

protagonistas são os jogadores que possuem maior facilidade para arremessar e

aqueles mais ágeis para desviar da bola.

Esse conjunto de informações das diferentes práticas corporais pode orientar

os docentes no planejamento, organização e sistematização das aulas, pois, “[...]

entendendo melhor a dinâmica da atividade, o professor saberá passar essas

informações de forma mais precisa e eficaz. Inclusive, os próprios participantes

poderão criar a sua forma de participação” (RIBAS, 2005, p. 115).

Se a lógica interna da prática corporal é pautada na interação sociomotriz de

cooperação/oposição, a intervenção docente deve caminhar nesse sentido,

todavia, o que vemos com muita frequência é a utilização de atividades

psicomotrizes (sem interação) para o ensino de inúmeras práticas corporais,

especialmente pautadas na repetição de fundamentos. Assim, de acordo com

Ferreira e Ramos (2017, p. 9), a teoria praxiológica permite “[...] articular objetivos

pedagógicos com as atividades que desenvolvemos, propor novas atividades

avaliativas, enfim, mobilizar outras formas de ensinar [...]” que podem

potencializar as situações de ensino e aprendizagem dos saberes corporais,

leitura tática e tomadas de decisão dos aprendizes nas mais diferentes práticas

corporais.
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3.8 APROXIMAÇÕES 

COM A ÁREA TÉCNICA
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No ensino técnico integrado ao médio espera-se aproximações entre os

componentes do núcleo comum (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes,

Educação Física, Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia, História,

Sociologia e Filosofia) e as disciplinas da área técnica, específicas do curso

ofertado. Todavia, os docentes enfrentam desafios nessa aproximação, pois não

tiveram formação específica para tal atuação, o que torna complexo o diálogo

entre as áreas.

Por meio da pesquisa, da extensão e do ensino, podemos buscar

alternativas de articulação entre o ensino técnico e propedêutico, contudo,

ressaltamos que a tarefa de articular conteúdos deve partir tanto dos docentes

do núcleo comum quanto do núcleo técnico. Assim, elencamos abaixo algumas

possibilidades:

INFORMÁTICA
ELETRÔNICA

MECÂNICA

ALIMENTAÇÃO

EDIFICAÇÕES

Slides; planilhas; gráficos

Tecnologias no meio 

esportivo

Construção de aplicativos

Cronometragem 

computadorizada

Eventos esportivos 

virtuais

Análise e testagem de 

softwares livres

Jogos Eletrônicos

Captação de imagens

(bola dentro e fora)

Photo finish

Implantação de chip em 

bolas nas competições

Sumô de robôs

Placar eletrônico

Fórmula 1

Biomecânica

Equipamentos de 

academia 

Postura

Identificação dos 

espaços municipais de 

lazer e suas condições

Mobilização para 

construção de 

possíveis espaços para 

as práticas corporais

Consumo e gasto 

calórico

Bioquímica



3.9 APROXIMAÇÕES 

COM A ÁREA COMUM

Buscando articulações também com os componentes curriculares do núcleo

comum, inúmeras são as temáticas que podem adentrar o universo das situações

de ensino e aprendizagem das diferentes áreas, como por exemplo:

ARTES

Danças (criações coreográficas); flash mob;

atividades rítmicas (percussão corporal e música

com copos); teatro; grafite; construção de

brinquedos (pipa, pião, bilboquê, entre outros).

GEOGRAFIA

Principais jogos, brincadeiras e 

danças nas diferentes regiões do 

Brasil (localização geográfica);  

esportes populares em outros 

países e suas relações com a 

localização geográfica e o clima.BIOLOGIA

Organização de evento na área da saúde, envolvendo medição de frequência

cardíaca e cálculo do índice de massa corporal (IMC), na comunidade escolar

(alunos e funcionários); adrenalina nas práticas corporais de aventura; ação dos

anabolizantes no organismo; catabolismo e anabolismo.

HISTÓRIA

Jogos eletrônicos: God of war 

(mitologia grega) e Total war 

rome II (Império Romano).

Jogos de tabuleiro: senet 

(Antigo Egito).

PORTUGUÊS 

INGLÊS MATEMÁTICA

Construção e 

interpretação de gráficos; 

estatística; cálculo do 

IMC; xadrez.

LIBRAS

Acessibilidade; 

esportes adaptados; 

inclusão.

Rap (ritmo e poesia); 

produções textuais;

cups song (música com 

copos); leitura de regras de 

alguns esportes.
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4. METODOLOGIAS 

DE ENSINO
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As aulas de Educação Física, durante muito tempo ,foram essencialmente

práticas, entretanto, atualmente, o que vemos e defendemos são aulas teórico-

práticas que visam facilitar o entendimento das atividades vivenciadas.

Diante desse contexto, os professores vêm buscando diversificar as formas

de ensinar para atender a todos, pois sabemos que nem todos aprendem da

mesma forma. Entendemos ser importante problematizar as vivências e pensar

sempre nas dimensões conceitual, corporal e atitudinal no planejamento e

desenvolvimento das aulas, em busca de uma formação crítica e reflexiva.

Dentro das possibilidades de metodologias a serem utilizadas, elencamos

abaixo alguns recursos pedagógicos, entre outros possíveis, que podem orientar

os docentes em sua prática:

Roda de 

conversa

Seminário 

Trabalho em 

grupo

Jogos

Atividades 

Lúdicas

Produção 

coreográfica

Vivências 

práticas

Análise de 

reportagens          

e  textos

Discussões         

e debates

Análise  de 

vídeos, filmes e 

imagens

Aula expositiva-

dialogada

Análise de 

comerciais e 

documentários

Reconstrução de 

práticas 

Lista de 

exercícios

Organização de 

festivais e 

torneios

Produção de 

texto

Kahoot (quiz)

Answer garden 

(nuvem de palavras)

Pesquisa

Elaboração de 

vídeos e 

maquetes

Análise de letras 

de músicas e 

charges



4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS

Em muitos momentos, as práticas corporais precisam ser reinventadas no

ambiente escolar, é preciso uma transformação didático-pedagógica (KUNZ,

1994) para que, de fato, as situações de ensino e aprendizagem sejam

significativas e menos excludentes. O foco não deve ser a padronização ou

realização de movimentos “perfeitos”, é essencial valorizar a expressividade

individual dos alunos, reconhecendo-os como autores dos seus próprios

movimentos (KUNZ, 1991). Nesse contexto de ressignificações, seguem alguns

exemplos de possibilidades de ensino nas diversas práticas da cultura corporal de

movimento, que podem e devem ser reconstruídas a partir das diferentes

realidades, perspectivas e práticas docentes.

Tema: Esportes populares em outros países/culturas - badminton

Avaliação diagnóstica: identificação dos conhecimentos dos alunos sobre o

badminton.

Contextualização histórica e cultural

 Origem e história: indefinida, porém, a versão mais aceita é de que a origem

seja Indiana e que o esporte foi levado à Inglaterra por militares que estavam

na Índia. Cultura esportiva: alta popularidade do esporte na China.

Contextualização específica do esporte:

 Principais características: prática sociomotriz de oposição e cooperação

simultânea (duplas) e oposição (simples); com interação entre oponentes; o

objetivo do jogo é fazer peteca/bola tocar o chão da quadra do oponente,

passando por cima da rede, ou dificultar a devolução. Identificação de outros

esportes que possuem a mesma dinâmica de jogo do badminton (análise de

imagens);

 Regras básicas: pode ser jogado de forma individual ou duplas; utiliza-se uma

raquete e uma peteca; o saque é sempre em diagonal; melhor de 3 sets (21

pontos). Nos jogos em dupla, os locais de saque variam de acordo com a

pontuação: lado direito (pontuação par ) e lado esquerdo (pontuação ímpar).
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4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS

Fundamentos básicos: ataque - forehand (palma da mão à frente) e backhand

(palma da mão para trás) - smash (cortada); clear (golpe de fundo); drop (golpe

curto, próximo à rede). Defesa: contra atacar, recompor o posicionamento.

Problematização de questões sociais

 Espaços disponíveis para a prática desse esporte;

 Possibilidade de jogar de forma mista, como isso ocorre em outras práticas

esportivas? (questões de gênero).

 Análise e discussão de reportagem: mulheres tentam provar que podem

enfrentar homens nos Jogos Rio – 2016.

Vivências: divisão da quadra em quatro espaços e divisão dos alunos em

pequenos grupos, em duas filas de lados opostos, divididos por um banco, rede

ou barbante no centralizado. Utilização de pequenos jogos de rebater, com a

utilização de bolas e petecas, inserindo posteriormente a raquete.

Exemplos de jogos: em fila, o primeiro aluno deve rebater e depois sair para o

final da mesma, posteriormente pode ficar por “duas partidas” e assim

sucessivamente. Iniciando a partir de um jogo simplificado sem perder o foco na

dinâmica do jogo de badminton, os objetivos serão – 1. utilizar os dois tipos de

saque (backhand e forehand), de forma livre e depois, somente cruzada; 2.

devolver a bola/peteca para a o lado do oponente; 3. fazer com que o oponente

não consiga devolver a bola/peteca; 4. fazer com que o oponente devolva a

bola/peteca para fora; 5. fazer com que o oponente saia da quadra para

devolver a bola/peteca (dificultar a devolução); 6. experimentar os golpes de

curtos e longos, identificando a melhor forma de utilizá-los. Inserção das

mesmas atividades em duplas ou trios, modificação dos grupos.

Disponível em: https://www.terra.com.br/esportes/lance/mulheres-tentam-provar-que-podem-

enfrentar-homens-nos-jogos-rio-2016,3d870459fc9174a75458876667b4dbb6q1wg9b2r.html
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https://www.terra.com.br/esportes/lance/mulheres-tentam-provar-que-podem-enfrentar-homens-nos-jogos-rio-2016,3d870459fc9174a75458876667b4dbb6q1wg9b2r.html


Outras Vivências:

 Elaboração de um jogo, pelos alunos, com dinâmicas semelhantes ao

badminton;

 jogo esportivo com alteração do número de participantes (4) e diminuição da

pontuação máxima (5) para um rodízio maior de participação dos alunos.

 Esporte propriamente dito, sem adaptações de regras.

Contextualização sobre a organização de eventos: características dos

campeonatos, torneios e festivais; elaboração de tabelas; eliminatória simples,

eliminatória dupla.

 organização de um festival de badminton, com adaptação de regras e

participação de todos; divisão de tarefas (arbitragem, participação nos jogos e

análises dos resultados).

Avaliação: Roda de conversa sobre o esporte e o jogo esportivo no ambiente

escolar. Organização e desenvolvimento do festival: aspectos positivos e

negativos. Autoavaliação da participação nas aulas e na organização do festival.

Obs: estimular os alunos a realizar a leitura do jogo, identificando possibilidades

defensivas de movimentação sem a peteca (melhor preenchimento dos espaços

vazios) e a ofensivas (finalização nos espaços vazios).
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Tema: Jogos - Futebol Callejero (de rua)

Avaliação diagnóstica: identificação dos conhecimentos prévios sobre o jogo.

Realização na sala de informática: answer garden (nuvem de palavras).

Contextualização histórica e cultural:

 Origem e história: surgiu na Argentina, num contexto de crise econômica e

social, que elevou, entre outras coisas, os índices de violência. Surgiu com a

intenção de ocupar os espaços públicos com práticas de lazer, estimular o

protagonismo juvenil e o desenvolvimento de valores em prol de um

sociedade mais humana e democrática.

Contextualização específica do jogo: possui particularidades que o

diferenciam do esporte de alta performance, sustentado pelos pilares de

cooperação, solidariedade e respeito e disputado em três tempos por equipes

mistas, caracterizando-se como uma prática de caráter inclusivo. Não possui

árbitros, mas têm um mediador (registra as regras escolhidas, observa os

tempos e propõe questões a serem problematizadas no 3º período), os gols

valem 1 ponto e cada um dos pilares também vale uma pontuação específica, a

ser decidida pelo grupo e contabilizada junto aos gols, no 3º período.

 1º tempo (construção das regras): duração do jogo; sistema de pontuação;

divisão dos jogadores nas equipes;

 2º tempo (prática): jogo propriamente dito, respeitando as regras elaboradas

previamente;

 3º tempo (mediação): momento de diálogo, no qual se evidencia o

cumprimento ou descumprimento das regras construídas e os valores de

solidariedade, cooperação e respeito que ocorreram durante o jogo.

4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS



Análise de vídeo: visando uma melhor compreensão das principais

características do jogo. Mundial de futebol de rua, disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=nFtgnDthy6U.

Problematização de questões sociais

 Crise dos valores sociais, éticos e morais na sociedade atual.

 Análise e discussão da charge abaixo:

Disponível em: 

https://psicologalaismutuberria.com/admin/library/thumb/normal/780/400/public/img/uploads/char

ges/e234b4469f7d62df3c114da1ebd713c3.png
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Vivências: jogos competitivos (estafetas) e jogos cooperativos (volençol,

frescobol ou outro) para identificação das características desses tipos de

jogos; reelaboração das regras e nova vivência nos mesmos jogos.

Vivência: Futebol callejero.

Vivência: Ressignificação e prática de outros jogos, utilizando a mesma

dinâmica do Futebol callejero.

Avaliação: Roda de conversa sobre o jogo, as regras escolhidas e as atitudes

dos participantes; autoavaliação.

4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=nFtgnDthy6U
https://psicologalaismutuberria.com/admin/library/thumb/normal/780/400/public/img/uploads/charges/e234b4469f7d62df3c114da1ebd713c3.png
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Tema: Lutas - Sumô

Avaliação diagnóstica: identificação dos conhecimentos prévios sobre o

sumô.

Contextualização histórica e cultural

 Origem, história e cultura: Japão; alta popularidade, os sumotoris na cultura

japonesa; vestimenta; rituais no sumô – relações com as danças; taiko;

tradições culturais envolvidas no sumô – shiô (sal), tchiri – movimento para

mostrar que está sem armas e mawashi (vestimenta).

Vivências: Jogos de oposição em duplas – cabo de guerra um contra um

(segurando no antebraço ou com a utilização de cordas); briga de galo (puxar e

empurrar/ ombro a ombro); empurrar segurando no ombro; jogos de

desequilíbrio - puxar (em posição de realizar a flexão de braços; confrontos em

uma perna só; jogos de conquista de território (exclusão de determinado

espaço); luta dos pés; queda de braço.

Contextualização específica da luta: diferenças entre luta e briga;

caracterização das lutas de curta distância (agarre) – contato direto; prática

sociomotriz de oposição; objetivo do sumô (exclusão de determinado espaço

ou queda do oponente); pesquisa na internet de lutas com características

semelhantes ao sumô para posterior apresentação de seminário e discussão

(trabalho em grupo); técnicas básicas – agarrar, projetar, desequilibrar,

imobilizar e empurrar; duração; categorias; dohyô – ringue; sumô de robôs.

Problematização de questões sociais

 Gordofobia x sumotoris (heróis japoneses);

 Mulheres no sumô.

4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS
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Vivências: Lutas combinadas (criação, em grupo de coreografias de lutas de

curta distância) – representação das lutas. Apresentação das sequências

criadas.

Avaliação: apresentação do seminário; representação das lutas; atitudes nas

atividades desenvolvidas (postura não violenta; respeito aos colegas);

resolução de exercício.

Questão de múltipla escolha – ENEM 2001

Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações

principais: eram praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como

concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande

expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se

disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência, ora pela "defesa

pessoal", ora pela necessidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida.

CARREIRO, E. A. Educação Física Escolar: Implicações para prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,

2008 (fragmento).

Um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros

urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação

de gangues, que se apropriam de gestos das lutas, resultando, muitas vezes, em

fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal

compreendido, afinal, as lutas:

A- se tornaram um esporte, mas eram praticadas com objetivo guerreiro a fim de

garantir a sobrevivência.

B- apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a

formação do caráter.

C- possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos

sobre o adversário.

D- sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua

disseminação pelo mundo.

E- se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia

pessoal de vida.

Disponível em: http://www.dicaseducacaofisica.info/questoes-de-educacao-fisica-no-enem-2011/

4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS

http://www.dicaseducacaofisica.info/questoes-de-educacao-fisica-no-enem-2011/


Tema: Ginástica de Academia

Avaliação diagnóstica: identificação dos conhecimentos prévios sobre a

ginástica de academia.

Contextualização histórica: sobrevivência; soldados - melhoria das

habilidades motoras, a aptidão física e a formação moral; trabalhadores -

melhoria da força de trabalho, hábitos de higiene.

Contextualização específica da ginástica: tipos de ginástica e suas

características; atividade física x exercício físico; capacidades físicas;

exercícios resistidos e aeróbicos, benefícios e riscos; tendências das

academias; objetivos esperados pelos frequentadores das academias (saúde,

estética, prevenção de lesões, lazer); atividade física e alimentação saudável

(análise do filme - A dieta do palhaço); grupos musculares; elaboração de

treinos aeróbicos e de musculação (princípios do treinamento).

Problematização de questões sociais

 Ginástica de academia e estética – mídias e padrões de beleza;

 Transtornos alimentares na adolescência; suplementos e anabolizantes;

 Análise e discussão da letra da música Pretty hurts – Beyoncé.

A perfeição é a doença da nação

A beleza machuca

Evidenciamos o que temos de pior

Tente reparar algo

Mas você não pode reparar o que 

não consegue ver

É a alma que precisa de cirurgia

Disponível em: https://www.vagalume.com.br/beyonce/pretty-hurts-traducao.html
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 Fatores de risco modificáveis e não modificáveis para doenças

cardiovasculares (saúde individual e coletiva).

4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS

https://www.vagalume.com.br/beyonce/pretty-hurts-traducao.html


Vivência: atividade em pequenos grupos: avaliação física dos pares – frequência

cardíaca em repouso, cálculo do IMC, circunferência de cintura e teste de

flexibilidade (sentar e alcançar).

Vivência: exercícios resistidos utilizando o próprio corpo - força; exercícios

aeróbicos - resistência (com cordas, polichinelo, corrida estacionária, caminhada,

corrida); exercícios específicos para cada grupo muscular; exercícios

isométricos; treinamento intervalado - hit; ginástica aeróbica (combat e zumba).

Contextualização: testes de aptidão física (TAF) – concursos públicos.

Problematização de questões sociais

 Preço das academias – todos têm condições de frequentar esses ambientes

privados? Espaços públicos de lazer que oferecem essa prática corporal.

 Atividade física e saúde – políticas públicas para o desenvolvimento da saúde

coletiva; fatores sociais que dificultam a adoção de hábitos saudáveis.

Avaliação: realização das atividades em grupo; participação nas aulas e nas

discussões; Kahoot* - jogo de perguntas e respostas (online) sobre os

conteúdos aprendidos.

* Deve ser elaborado previamente pelo professor. Disponível em: https://create.kahoot.it/login
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Vivência: teste de impulsão horizontal, teste de flexão de braço na barra (força)

e do quadrado (agilidade); identificação dos “limites” e possibilidades corporais;

superação de desafios (consciência do próprio corpo).

Construindo uma academia de ginástica - possibilidades

 Utilização de materiais alternativos, como bancos, garrafas pet, pneus, latas

de tinta, elástico.

 Elaboração, em grupo, de um plano de treinamento para os objetivos de

emagrecimento, hipertrofia, ou desenvolvimento de outras capacidades físicas,

de acordo com as possibilidades da academia construída.

4.1 POSSIBILIDADES 

DIDÁTICAS

https://create.kahoot.it/login


As charges e tirinhas são recursos pedagógicos que podem facilitar a

aprendizagem, especialmente, em relação à problematização de questões sociais.

Nesse sentido, a análise de diversas imagens podem levar a inúmeros

questionamentos e a uma reflexão crítica.

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/531424824757943620/

Disponível em: http://modapsy.blogspot.com.br/2011/05/moda-x-classe-social-x-saude.html

Disponível em: 

http://analisedecharges.blogspot.com.br/2010/03/analise-

de-charge-sobre-uso-de.html
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4.2 CHARGES E 

TIRINHAS

https://br.pinterest.com/pin/531424824757943620/
http://modapsy.blogspot.com.br/2011/05/moda-x-classe-social-x-saude.html
http://analisedecharges.blogspot.com.br/2010/03/analise-de-charge-sobre-uso-de.html


4.2 CHARGES E 

TIRINHAS

Disponível em: http://chargesbruno.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-07-

23T18:26:00-03:00&max-results=400&start=50&by-date=false

Disponível em: https://generoclandestino.files.wordpress.com/2016/03/tirinha-tecnologia-

de-ultima-geracao.jpg

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/147633694012072372/
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http://chargesbruno.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-07-23T18:26:00-03:00&max-results=400&start=50&by-date=false
https://generoclandestino.files.wordpress.com/2016/03/tirinha-tecnologia-de-ultima-geracao.jpg
https://br.pinterest.com/pin/147633694012072372/


4.3 DOCUMENTÁRIOS    

E FILMES

Complementando a metodologia, sugerimos alguns documentários e

filmes, recursos pedagógicos que podem auxiliar os docentes no ensino de

determinados conteúdos, por meio de utilização de alguns trechos ou

integralmente.

MURDERBALL – PAIXÃO E GLÓRIA (2005)

Temática principal: pessoas com deficiência; esporte adaptado.

Classificação indicativa: 14 anos.

Duração: 85 minutos. 

Disponível em: NetMovies.

CRIANÇA, A ALMA DO NEGÓCIO (2008)

Temáticas principais: consumismo, mídia, jogos e brinquedos.

Classificação indicativa: livre

Duração:49 minutos.

Disponível em: http://www.videocamp.com/pt/movies/crianca-a-alma-do-

negocio

ÍCARO (2017)

Temática principal: doping no esporte.

Classificação indicativa: 16 anos.

Duração: 85 minutos. 

Disponível em: Netflix.

JOGOS INDÍGENAS (2013)

Temática principal: jogos indígenas.

Classificação indicativa: livre.

Duração: 24 minutos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yig0LbDD8Aw
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http://www.videocamp.com/pt/movies/crianca-a-alma-do-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=yig0LbDD8Aw


INVICTUS (2009)

Temática principal: luta de classes, desigualdades sociais, preconceito étnico-

racial, superação das diferenças e união por meio do esporte.

Classificação indicativa: livre.

Duração: 135 minutos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wIe0reScbQU

MAUS HÁBITOS (2007)

Temáticas principais: transtornos alimentares, religião.

Classificação indicativa: 16 anos.

Duração: 103 minutos.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WVde9pyaHg4

MUITO ALÉM DO PESO (2012)

Temática principal: má alimentação, obesidade.

Classificação indicativa: livre.

Duração: 83 minutos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yig0LbDD8Aw

BOLEIROS – ERA UMA VEZ O FUTEBOL (1998)

Temática principal: futebol.

Classificação indicativa: livre.

Duração: 85 minutos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4fkceBAi0c8

CORDAS (2003)

Temática principal: pessoas com deficiência, inclusão.

Classificação indicativa: livre.

Duração: 10 minutos. 

Disponível em: https://videos.bol.uol.com.br/video/cordas--o-filme-de-

animacao-que-emocionou-o-mundo-da-internet-04028D193466D4C94326

52

4.3 DOCUMENTÁRIOS    

E FILMES

https://www.youtube.com/watch?v=wIe0reScbQU
https://www.youtube.com/watch?v=WVde9pyaHg4
https://www.youtube.com/watch?v=yig0LbDD8Aw
https://www.youtube.com/watch?v=4fkceBAi0c8
https://videos.bol.uol.com.br/video/cordas--o-filme-de-animacao-que-emocionou-o-mundo-da-internet-04028D193466D4C94326


5. AVALIAÇÃO

53

As avaliações nas aulas de Educação Física, até a década de 1970, tinham

o caráter de verificação de desempenho, ocorrendo, basicamente, por meio de

testes físicos. Numa mudança de entendimento das funções da Educação Física

na escola para além das questões de aptidão física, os critérios avaliativos

superam a utilização dos testes físicos e acenam para uma diversificação das

formas de avaliar.

Compreendemos que os processos avaliativos sejam importantes tanto para

os estudantes perceberem seu processo de aprendizagem, quanto relevantes

aos professores, pois, além de possibilitarem a compreensão dos conhecimentos

que foram apropriados pelos alunos, é possível analisar a coerência das

metodologias e a situação dos objetivos estabelecidos no processo de ensino

(se estão sendo atingidos ou não, por exemplo). Nesse sentido, entendemos que

dois tipos de avaliação são essenciais no processo de ensino e aprendizagem:

No Ensino Médio são utilizadas notas ou conceitos e, portanto, a avaliação

somativa também faz parte dos processos de ensino e aprendizagem na escola,

o que obviamente inclui a Educação Física.

Diagnóstica: para compreensão dos conhecimentos que os alunos já possuem

ou não (SANT’ANNA, 2014) e concepções sobre Educação Física e sua

importância na escola.

Formativa: para informação e acompanhamento do percurso de ensino e

aprendizagem (SANT’ANNA, 2014), identificação de dificuldades e progressos

dos alunos. Revisão das metodologias de ensino dos docentes.



5. AVALIAÇÃO

54

Tal como nas metodologias, é importante diversificar os critérios e os

instrumentos avaliativos. Assim, é possível afirmar que, os processos

metodológicos e avaliativos, numa perspectiva crítica e transformadora, são

imprescindíveis (e até mesmo inerentes um ao outro) para o adequado e

contextualizado desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem.

Desse modo, muitos recursos metodológicos também podem ser empregados

como instrumento de análise dos conhecimentos dos estudantes.

Dentro das possibilidades avaliativas a serem utilizadas, elencamos abaixo

alguns instrumentos que podem orientar os docentes em sua prática:

Prova escrita 

(objetiva e 

dissertativa)

Análise crítica de 

reportagens e 

comerciais

Demonstrações 

práticas

Pesquisa

Apresentação de 

trabalho em 

grupo

Elaboração de 

documentário e 

clipe musical

Redação  

Produção de 

texto

Resolução de 

listas de 

exercício

Produção de 

portifólio (vídeos 

e/ou fotos)

Participação nas 

aulas e 

motivação

Autoavaliação

Postura (ética, 

respeito, 

solidariedade)

Produção de 

pôster

Avaliação pelos 

pares (do grupo 

de trabalho)

Análise crítica de 

músicas e charges
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Diante de inúmeras possibilidades, optamos aqui por classificações que se

enquadravam nos depoimentos dos professores entrevistados na pesquisa sobre

o ensino da Educação Física no Instituto Federal de São Paulo e que foram a

base da construção dessas orientações. Contudo, salientamos que há outras

possibilidades, inúmeros estudos que evidenciam diferentes categorizações que

podem ser utilizadas e associadas aos conceitos presentes nessas orientações.

Compreendemos que os contextos escolares são marcados por

particularidades, nesse sentido, as orientações apresentam uma flexibilidade e

indicam possibilidades de um planejamento participativo, no qual o docente e os

alunos constroem de forma colaborativa e democrática os caminhos de ensino e

aprendizagem a serem percorridos no decorrer do ano letivo.

Num entendimento da importância da formação do cidadão crítico,

evidenciamos diversos conhecimentos que podem auxiliar o professor no

desenvolvimento de uma prática questionadora e reflexiva. Assim, buscamos

diversificar as possibilidades de ensino e aprendizagem, as metodologias e os

critérios avaliativos.

Por fim, esperamos que as orientações auxiliem os docentes em sua prática

pedagógica, estimulando novos estudos e descobertas que possam contribuir

cada vez mais para a formação humana dos estudantes do ensino médio.



Este quadro apresenta a síntese dos principais elementos apontados pelos

docentes do IFSP na pesquisa sobre o ensino da Educação Física e que foram a base

da construção das orientações curriculares.

QUADRO SÍNTESE

OBJETIVOS

Formação do cidadão crítico: Proporcionar, aos alunos, o acesso às práticas da

cultura corporal de movimento (jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e

práticas de aventura),. Envolvendo tanto a parte da vivência, quanto a parte de

problematizar questões sociais que vão permeando as práticas corporais, em

busca de uma formação crítica e do desenvolvimento da autonomia.

Saúde, lazer e qualidade de vida: proporcionar o suporte para a promoção de

um estilo de vida mais ativo, estimular a adoção de hábitos saudáveis e de lazer.

Aprofundamento de conhecimentos: dos conteúdos já aprendidos.

CONTEÚDOS

Esportes: esportes adaptados; esportes individuais (atletismo, tênis, badminton,

tênis de mesa); esportes coletivos tradicionais (vôlei, futsal, handebol e

basquetebol); e esportes populares em outros países (futebol americano, flag

football, rúgbi, beisebol, frisbee, curling, tchoukball, corfebol, arco e flecha).

Jogos: competitivos; cooperativos; indígenas; e africanos;

Lutas: mini jiu-jitsu, capoeira, esgrima e boxe; jogos de rapidez, de atenção, de

ataque e defesa, de conquista de território, de imobilização, de desequilíbrio, que

se aproximem do contexto das diferentes lutas.

Danças: os docentes indicaram que os tipos de dança a serem abordados nas

aulas devem ser definidos pelos alunos de maneira colaborativa com o docente;

Ginásticas: ginástica laboral; circo; ginástica rítmica; ginástica artística; ginástica

alternativa; e ginástica de academia.

Práticas corporais de aventura: corrida de orientação, slackline, skate, parkour,

patins.

Praxiologia motriz: teoria que analisa as práticas corporais a partir das relações

de interação (psicomotriz ou sociomotriz – cooperação/oposição, oposição,

cooperação) e relações com o ambiente em que ocorre (estável e instável).

Problematização de questões sociais que perpassam as práticas corporais e as

relações de saúde e qualidade de vida presentes na sociedade (gênero, estética e

consumo, mídias, luta de classes, racismo, padrões de beleza, homofobia,

gordofobia, machismo, corrupção, mídias, trabalho, tecnologias).

METODOLOGIA

Problematizações e vivências, aulas teóricas e práticas, nas dimensões

conceitual, procedimental e atitudinal dos conteúdos;

Recursos pedagógicos: contextualização/roda de conversa/ discussões/

debates, exposição/análise de vídeos, produção de documentário,

vivências/prática, análise de imagem, análise de texto, produção de texto,

seminário, pesquisa, produção coreográfica, trabalho em grupo, lista de

exercícios, sala de informática, aula expositiva em power point, animações/filmes,

análise de comerciais, organização de festivais e campeonatos/torneios e

produção de clipe musical.

AVALIAÇÃO

Diagnóstica: compreensão dos conhecimentos que os alunos já possuem e

concepções da importância da Educação Física na escola.

Formativa: acompanhamento do percurso de ensino e aprendizagem,

identificação de dificuldades e progressos dos alunos. Revisão das maneiras de

ensinar dos docentes (se os objetivos estão sendo alcançados).

Somativa: atribuição de um conceito, nota.

Critérios avaliativos: prova escrita (objetiva/dissertativa), análise críítica de

reportagens, imagens, e comerciais, pesquisa, produção de texto, apresentação

de trabalho (seminário/mostras) participação nas aulas, demonstrações práticas.
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