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RESUMO 

 

Este trabalho buscou tencionar as representações discentes sobre a Educação Física, a partir 

das percepções dos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais – Campus Araçuaí. Para tanto, os elementos centrais do estudo se situaram no 

entendimento de importância e gosto que os pesquisados têm da disciplina, quando 

comparados com os demais componentes curriculares. Bem como, se pautaram na apreensão 

de uma caracterização da Educação Física elaborada pelos investigados a partir de suas 

vivências nos anos anteriores - Ensino Fundamental, tendo como pano de fundo os tempos, os 

espaços e os conteúdos desta matéria específica. Este estudo buscou ainda traçar as 

expectativas que os discentes nutrem com relação a essas aulas no Ensino Médio dentro do 

IFNMG/Araçuaí. Neste sentido, este trabalho utilizou, como instrumento para coleta de 

dados, um questionário semi-estruturado, com posterior análise de conteúdo, em uma amostra 

de 80 alunos da Instituição. Os dados coletados foram agrupados em quatro categorias de 

análise: - Caracterização dos discentes investigados; Importância da Educação Física atribuída 

pelos discentes perante as demais disciplinas curriculares; - Caracterização das atividades 

didáticas, percepção do gosto e nível de participação nas aulas; - Perspectivas sobre a 

Educação Física no Ensino Médio – Campus Araçuaí. Como resultados mais relevantes, este 

trabalho destacou a importância mediana que os pesquisados atribuem à disciplina de 

Educação Física, em contraposição ao gosto elevado que possuem da mesma; a sobre-

utilização do conteúdo ―esporte‖ no seu aspecto procedimental, em detrimento de outros; a 

baixa valorização da disciplina quanto ao conhecimento produzido; o entendimento de que a 

disciplina atende a interesses mais vinculados à satisfação, ao preenchimento de um tempo 

livre do que necessariamente a interesses ligados ao conhecimento do conteúdo da área; a 

interação com os colegas e o aprendizado de novos conhecimentos como expectativas dos 

discentes para as aulas de Educação Física no Ensino Médio no Instituto Federal de Araçuaí. 

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Percepção Discente; IFNMG/Campus Araçuaí. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aimed to study students' perceptions about Physical Education, based on the 

perceptions of the students of the 1st year of High School of the Federal Institute of the North 

of Minas Gerais - Campus Araçuaí. In order to do so, the central elements of the study were 

situated in the understanding of importance and taste that the respondents have of the 

discipline, when compared with the other curricular components. As well, they were based on 

the apprehension of a characterization of Physical Education elaborated by the investigated 

ones from their experiences in the previous years - Elementary School, having as background 

the times, the spaces and the contents of this specific matter. This study also sought to outline 

the expectations students have about these classes in High School within the IFNMG / 

Araçuaí. In this sense, this work used, as a data collection instrument, a semi-structured 

questionnaire, with subsequent analysis of content, in a sample of 80 students of the 

Institution. The data collected were grouped into four categories of analysis: - 

Characterization of the investigated students; Importance of Physical Education attributed by 

students to other curricular subjects; - Characterization of didactic activities, perception of 

taste and level of participation in classes; - Perspectives on Physical Education in High School 

- Araçuaí Campus. As more relevant results, we highlight the median importance that the 

respondents attributed to the discipline of Physical Education, as opposed to the high taste 

they have of it; the overuse of "sport" content in its procedural aspect, to the detriment of 

others; the low value of the discipline regarding the knowledge produced; the understanding 

that the discipline addresses interests more related to satisfaction, to filling a free time than 

necessarily to interests linked to the knowledge of the content of the area; the interaction with 

the colleagues and the learning of new knowledge as expectations of the students for the 

Physical Education classes in the High School in the Federal Institute of Araçuaí. 

 

Keywords: School Physical Education; Student Perception; IFNMG/Araçuaí Campus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação tencionou elaborar uma análise da visão dos discentes do 

primeiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus 

Araçuaí sobre a Educação Física enquanto componente curricular na escola, a partir da 

vivência desses alunos com a disciplina no Ensino Fundamental e de suas perspectivas nos 

próximos anos de sua formação no Ensino Médio. O título, nesse sentido, se justifica, pois 

tem como intenção investigar de onde vem e qual o conhecimento que os educandos trazem 

referente à Educação Física após sua experiência nos anos escolares anteriores ao seu ingresso 

no Instituto Federal e para onde vai, ou seja, o que esperam dela no Ensino Médio dentro do 

Campus Araçuaí. Investimos nosso olhar para o Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais/IFNMG - Campus Araçuaí, na tentativa de contribuir com a potencialização do debate 

sobre a presença e importância da disciplina de Educação Física no estrato formativo do 

Ensino Médio dentro dos Institutos Federais e demais espaços de formação educacional.  

A Educação Física, em seu processo de constituição do campo do saber e atuação 

profissional, passou por várias (re)apropriações de acordo com as necessidades e demandas de 

cada época. Inicialmente, sofreu influência médica, em que sobressaiu a função higienista, 

para que fosse ensinada a população hábitos de corpos saudáveis. Após isso, surgiu a 

intervenção militar no qual os alunos eram tratados como simples soldados, preparados 

fisicamente para proteger a nação. Recebeu também influência do esporte, focada na 

formação de atletas sendo, as aulas de Educação Física, voltadas para alunos aptos à prática 

da atividade física, de modo que o restante dos discentes eram excluídos gradativamente 

(DARIDO, 2003). 

Apesar de a Educação Física ter sofrido influências baseadas na ideia de corpo 

saudável e busca pela saúde, atualmente, ao ser aplicada na escola, tal prática vai além da 

mera visão biologicista, pois é possível trabalhar os inúmeros aspectos relacionados ao 

desenvolvimento, crescimento, características motoras, cultura corporal, questões de 

sociabilidade, afetividade, cooperação, aptidões físicas, formação do cidadão e outros. Assim, 

a disciplina traz um novo conceito sobre sua composição, contendo aulas variadas, com 

amplitude e dimensão em seu contexto.  

Soares (1996, p.11) afirma que a aula de Educação Física é ―um lugar de aprender 

coisas e não apenas o lugar onde àqueles que dominam técnicas rudimentares de um 

determinado esporte vão ―praticar‖ o que já sabem, enquanto aqueles que não sabem 

continuam no mesmo lugar‖. Faggion (2000) também ressalta que não basta somente praticar 
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as atividades nas aulas de Educação Física só por praticar, nem tão pouco competir por 

simplesmente competir. É necessário transmitir aos alunos os conhecimentos que os levam a 

compreender o porquê de realizarem esta ou aquela atividade. Sendo assim, o aluno poderá 

entender e vivenciar o seu aprendizado, levando-o, portanto a uma mudança de 

comportamento e a assumir novas atitudes. É preciso resgatar a importância das aulas de 

Educação Física na escola, para que os alunos compreendam o valor dessas aulas para sua 

formação enquanto cidadãos críticos e participativos, dignificando-os. 

Como professora atuante nos últimos 18 anos, alguns incômodos sempre me 

inquietaram no que tange à Educação Física em particular. Observamos hoje nas escolas que, 

nas aulas de Educação Física, ainda persiste a ênfase nas práticas esportivas e na 

competitividade, em que as questões pedagógicas do ensino-aprendizagem e até mesmo os 

elementos voltados para a humanização perdem espaço em seu conteúdo curricular. Segundo 

Guimarães et al (2001) as aulas de Educação Física estão mais voltada para as práticas 

esportivas e suas técnicas, e, quando se trata da formação do educando, se torna fragmentada, 

onde os elementos essenciais da base para viver em sociedade como respeito, cooperação e 

afetividade, acabam não sendo trabalhados. 

No que se refere ao aluno do Ensino Médio, especificamente do IFNMG - 

Campus Araçuaí, a partir da observação comportamental e conceitual dos discentes, notamos 

que a preocupação da maioria deles está na conclusão desta fase do processo de formação 

escolar já se projetando para o início de outra, a graduação. Neste caso, podemos perceber que 

há um esquecimento da importância das aulas de Educação Física e um maior 

comprometimento dos alunos com as outras disciplinas que servirão de base para seu ingresso 

no Ensino Superior. 

Quanto ao local investigado, o Campus Araçuaí atualmente conta com quatro 

turmas de 1º ano do Ensino Médio Integrado com uma média de 40 alunos em cada uma 

delas. Sua área de atuação, alocada no município de Araçuaí, região do Médio Jequitinhonha 

no Estado de Minas Gerais, abrange os municípios de Virgem da Lapa, Ponto dos Volantes, 

Novo Cruzeiro, Medina, Leme do Prado, Jenipapo de Minas, Itaobim, Itinga, Coronel Murta, 

Comercinho, entre outros. 

Com uma população total de aproximadamente 36 mil habitantes, o perfil 

socioeconômico de Araçuaí indica um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
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(IDHM) de 0,663, o que significa na escala qualitativa como médio desenvolvimento humano 

(BRASIL, 2015)
1
. 

O Campus Araçuaí foi eleito para a presente pesquisa pelo fato deste espaço 

representar o local de trabalho da pesquisadora, o que permitiu a emersão das inquietações 

que produziram o problema e o objeto desta investigação. Assim, pretendemos verificar, 

especificamente, se os educandos da instituição tiveram, nos anos anteriores, acesso e 

interesse em atividades que fujam à realidade das ―quatro bolas‖ ou de ―tempo livre‖
2
, 

podendo, a partir dos resultados obtidos, direcionar e reformular as medidas pedagógicas a 

serem tomadas acerca da Educação Física no Ensino Médio dentro do Campus. 

Nas palavras de Balbé:  

 

Atualmente, o ambiente na maioria das aulas se transformaram em verdadeiros 

treinamentos desportivos que somente visam colocar os alunos como máquinas de 

alto rendimento para apenas obter os melhores resultados em competições internas e 

entre escolas. (BALBÉ, 2008, p.1). 

 

Assim, como hipótese balizadora, levamos em consideração o fato da disciplina 

de Educação Física ser recorrentemente vista como um momento de treinamento desta ou 

daquela modalidade esportiva - visão esportivista
3
, ou ainda como uma ―válvula de escape‖, 

onde os alunos descansam e aliviam o fardo da teoria prevalente nas outras matérias - visão 

do tempo livre. Este estudo, embora pretenda abordar a percepção dos discentes em 

perspectiva, prospectando a visão desses alunos sobre esta disciplina, também leva a cabo no 

decorrer da revisão de literatura e no trabalho de campo, uma mirada sobre a experiência 

pregressa que estes alunos tiveram com a Educação Física, e de que forma esta construção 

impactou na representação elaborada pelas respostas emitidas.  

                                                 
1
 O IDH Municipal significa Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. É uma medida importante 

concebida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento 

econômico de uma população. Varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e 

educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município. Quanto mais próximo de 

1, mais alto é o desenvolvimento do município. A escala considera os seguintes índices de classificação: entre 

0,00 e 0,49 (muito baixo); entre 0,50 e 0,59 (baixo); entre 0,60 e 0,69 (médio); entre 0,70 e 0,79 (alto); e entre 

0,80 e 1,00 (muito alto) (BRASIL, 2015). 
2
 As expressões ―quatro bolas‖ e ―tempo livre‖ referem-se ao estereótipo bastante presente no senso-comum de 

que as aulas de Educação Física se restringem à apenas 4 modalidades esportivas, que seriam privilegiadas 

(futsal, vôlei, handebol e basquete), e ainda a ideia de ―tempo livre‖ presente na lógica de que o tempo da aula de 

Educação Física é um tempo ―solto‖ do contexto escolar, gerando inclusive a expressão que associa a Educação 

Física a um ―segundo recreio da escola‖.  
3
 Visão Esportivista ou Modelo Esportivista das aulas de Educação Física diz respeito ao contexto em que as 

aulas desta disciplina passam a ser dominada pelos esportes, assumindo por vezes o seu sinônimo mesmo. Nesta 

perspectiva há uma exclusão generalizada daqueles que não possuem habilidades, e a competição passa a ser o 

objetivo do processo. 
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Desse modo, esta pesquisa se justifica por representar, ao mesmo tempo, a 

possibilidade dos alunos enquanto sujeitos ativos que percebem e aprendem a Educação 

Física enquanto uma disciplina curricular obrigatória, bem como ampliar a compreensão dos 

sentidos produzidos pela Educação Física escolar junto a seu público, dando voz e vez aos 

atores que operam com protagonismo neste cenário.  

Estabelecemos como objetivo central analisar os significados da Educação Física 

escolar a partir da visão dos alunos do 1º ano do Ensino Médio Integrado do IFNMG no 

Campus Araçuaí e suas perspectivas com a disciplina nos próximos anos de sua formação. De 

maneira transversal, buscamos identificar o gosto dos alunos do 1º ano do Ensino Médio do 

IFNMG – Campus Araçuaí frente aos conteúdos vivenciados nas aulas de Educação Física; 

debatemos, com base nos resultados obtidos, a importância e os significados da Educação 

Física escolar enquanto disciplina do Ensino Médio; e ainda, discutimos, a partir da 

observação dos discentes, as possíveis contribuições da Educação Física na formação dos 

educandos nos demais anos do Ensino Médio no IFNMG – Campus Araçuaí. 

Para tanto, foram elaboradas algumas questões que nortearam o desenvolvimento 

deste trabalho: Como os alunos ingressantes no 1º ano do Ensino Médio veem a Educação 

Física escolar? Qual a importância que atribuem a ela no rol das demais disciplinas 

curriculares? O que mais gostam e menos gostam de vivenciar nas aulas de Educação Física? 

E por fim, na visão dos discentes, o que esperam dela durante os demais anos de sua formação 

no Ensino Médio? Estes questionamentos configuram o problema norteador desse estudo e 

norteiam o caminho trilhado pela metodologia. 

A abordagem metodológica desta pesquisa está pautada na investigação 

qualitativa que, segundo Lakatos e Markoni (2003), significa ler e interpretar os fenômenos 

atribuídos através da coleta dos dados descritivos, com ausência de técnicas estatísticas. Para 

análise e confirmação deste estudo, foi realizada uma pesquisa de campo no IFNMG – 

Campus Araçuaí. Conforme Gil (2002), se caracteriza como uma pesquisa de campo, pois 

será desenvolvida no próprio local em que ocorrem os fenômenos. E ainda contará com o 

pesquisador imerso na realidade buscando entender as regras, os costumes e as convenções 

que regem o grupo estudado. 

Como instrumento para coleta de dados desta pesquisa aplicamos um 

questionário
4
 constituído por questões objetivas e dissertativas em uma amostra de 80 

                                                 
4
 Anexo I 
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estudantes das turmas do 1º ano do Ensino Médio Integrado, do Instituto Federal do Norte de 

Minas/IFNMG – Campus Araçuaí.  

Em seguida, utilizamos da análise de conteúdo para tratarmos os dados coletados 

que foram agrupados em categorias e analisados por tematização conforme Laurence Bardin 

(1977). De acordo com a proposta da autora as questões foram transformadas em categoriais e 

confrontadas com o referencial teórico, sendo assim analisadas e discutidas. Os dados 

coletados foram agrupados em quatro categorias de análise: Caracterização dos discentes 

investigados; Importância da Educação Física atribuída por eles perante as demais disciplinas 

curriculares; Caracterização das atividades didáticas, percepção do gosto e nível de 

participação nas aulas; e Perspectivas sobre a Educação Física no Ensino Médio – Campus 

Araçuaí.  

Para melhor compreensão da estrutura do trabalho, optamos por utilizar três eixos 

discursivos demarcados pelos temas abordados. No primeiro, o estudo concentrou-se na 

compreensão entre o contexto educacional, o seu espaço formal - a escola - e a disciplina de 

Educação Física, alinhavando a perspectiva histórica, bem como seus significados. No 

segundo eixo, a pesquisa explorou a especificidade das aulas de Educação Física no Ensino 

Médio, levando em consideração suas particularidades e singularismos. E ainda abordamos os 

Institutos Federais, com foco no Campus Araçuaí, traçando sua trajetória desde a criação até 

os dias de hoje, bem como seu perfil pedagógico institucional. Por fim, no terceiro capítulo, 

apresentamos a análise dos resultados da investigação de campo, tecendo relações com o 

campo teórico-conceitual, desdobrando as percepções dos alunos sobre a disciplina Educação 

Física partindo das experiências adquiridas nos anos anteriores a seu ingresso no Instituto 

Federal – de onde vem, e suas expectativas com a disciplina no Campus Araçuaí – para onde 

vai. 
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2 CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA 

 

Neste capítulo discutiremos a inserção da Educação Física no espaço escolar, em 

suas nuances, características e desenvolvimento. Dessa forma, foi levado em consideração o 

contexto da educação formal, pensada aqui como um processo formativo intencional, 

planejado e deliberado, bem como a instituição que presentifica e corporifica todo este 

movimento: a escola. 

A escola aqui deve ser compreendida como um espaço que possui historicidade, 

em que elementos particulares da cultura e da sociedade brasileira forjaram sua identidade de 

instituição formativa, com interesses e intenções demarcadas ao longo do tempo, na qual a 

disciplina ―Educação Física‖, em algum instante, se faz presente e necessária. 

Para construir as ideias desse capítulo foram dispostos quatro eixos discursivos: 

Educação brasileira: breve histórico; A trajetória da Educação Física no ambiente escolar: 

alguns aspectos; Educação Física: da legalidade à legitimidade; e Educação Física na escola: 

um lugar (des)ocupado. 

 

2.1 Educação brasileira: breve histórico 

 

A educação, entendida como uma intenção social de controle, disciplina e 

formação de indivíduos, além da aquisição de conhecimentos básicos e da apropriação de 

competências para a execução de determinadas atividades e tarefas sociais, representa um 

mecanismo de poder, e de empoderamento seletivo, notadamente atrelada aos grupos sociais 

dominantes. 

No entanto, compreender a base histórica que origina o movimento de 

organização do processo educacional torna-se fundamental, principalmente em um país que 

não se interessava pela educação até as portas do século XX. Sobre isto, Romanelli (1991) 

esclarece que: 

 

[...] a economia colonial brasileira fundada na grande propriedade e não na mão-de-

obra escrava teve implicações de ordem social e política bastante profundas. Ela 

favorece o aparecimento da unidade básica do sistema de produção, de vida social e 

do sistema de poder representado pela família patriarcal. (1991, p. 33). 

 

Neste sentido, o modelo educacional brasileiro foi forjado levando-se em 

consideração dois aspectos essenciais, ainda segundo Romanelli (1991, p. 33): ―a organização 
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social (...) e o conteúdo cultural que foi transportado para a colônia, através da formação dos 

padres da companhia de Jesus‖. 

O primeiro aspecto, da organização social, considera a dinâmica organizacional 

brasileira a partir de uma elite minoritária de senhores de engenho, detentores de terra e títulos 

e que controlavam uma massa de escravos e agregados. Assim, cabia apenas à esta elite 

 

[...] o direito à educação e, mesmo assim, em número restrito, porquanto deveriam 

estar excluídos dessa minoria as mulheres e os filho primogênitos. Limitava-se o 

ensino a uma determinada classe da população, ou seja, apenas a classe dominante. 

Surge claramente um dos fundamentos da baixa escolaridade de nossa população e 

da falta de recursos para a eliminação das diferenças entre as classes. (STIGAR; 

SCHUCK, 2009, p. 3). 

 

Já, em relação ao segundo aspecto, o conteúdo cultural, é essencial a compreensão 

do papel ocupado historicamente pelos padres jesuítas em uma primeira organização 

educacional brasileira, principalmente quanto ao letramento ainda que com vistas a uma 

catequização. Entendemos assim, que este momento também tenha contribuído para a 

formação deficitária do nosso sistema educacional, a partir do ―conteúdo do ensino dos 

Jesuítas, caracterizado sobretudo por uma enérgica reação contra o pensamento crítico‖ 

(STIGAR; SCHUCK, 2009, p. 3).  

Todavia, a premente necessidade de estender a ―luz da educação‖ a uma 

população carente e de baixa qualificação se mostrava como essencial, posto que a formação 

de uma cultura urbana-industrial requisitava uma mão-de-obra que atendesse minimamente a 

esta demanda, em fins do século XIX e início do XX. Dito de outra forma: 

 

A principal característica da educação brasileira no século 20 foi a massificação do 

acesso ao ensino fundamental e médio, em que pesem a manutenção da seletividade 

e não levando em consideração a qualidade educacional, em especial, a perda de 

nível no ensino público. De 1940 para 1960, a proporção de alunos matriculados no 

ensino fundamental e médio (usando os temas da atualidade) saltou de 21 para 31%. 

Foi só a partir da década de 60 que as matrículas cresceram em um ritmo maior do 

que o aumento da população em idade escolar. A proporção chegou a 58% em 1978 

e a 86% em 1998. O resultado: reduziu-se a taxa de analfabetismo, apesar da 

manutenção de um alto índice nos dias atuais, com destaque para os analfabetos 

funcionais. De qualquer forma, cremos que a democratização do ensino fundamental 

e médio só ocorrerá quando houver melhora da qualidade. A disseminação falseia a 

verdade educacional, ou seja, a massificação do ensino vem acompanhada pela 

perda de virtude. (KUPPER, 2004, p. 52).  

 

A escola, assim, deve ser entendida como um espaço que possui historicidade, em 

que elementos particulares da cultura e da sociedade brasileira forjaram sua identidade de 



24 

instituição formativa, com interesses e intenções demarcadas ao longo do tempo, na qual a 

disciplina ―Educação Física‖, em algum instante, se faz presente e necessária.  

 

2.2 A trajetória da Educação Física no ambiente escolar: alguns aspectos 

 

Seguindo a lógica da massificação do ensino, o corpo também deveria ser 

educado para um viés que visasse a higiene, a eugenia, o controle e a disciplina. Assim, a 

Educação Física surge como uma estratégia de educação para disciplinar corpos e mentes no 

qual se afastava do pensamento liberal, progressista e moderno.  

Conforme Bracht (1999), a Educação Física no interior da escola teve sua origem 

baseada no referencial médico, tendo como objetivo a educação do corpo para a busca da 

saúde, possibilitando um corpo forte e higiênico. Posteriormente a Educação Física sofreu 

forte influência militar, com o intuito de preparar os ―corpos‖, para possíveis enfrentamentos 

militares, inserindo nas pessoas um ideal de nacionalismo e patriotismo. Tanto no padrão 

higienista como no militarista, a referência era pautada nos aspectos biológicos, tendo como 

principal objetivo o fortalecimento do corpo, sendo o conteúdo das aulas de Educação Física 

baseado na ginástica calistênica, de acordo com os modelos existentes nos países europeus 

(DARIDO, 2003). 

Assim, no século XIX, a Educação Física esteve estreitamente vinculada às 

instituições militares e à classe médica, sendo que estes vínculos foram determinantes, tanto 

na concepção da disciplina e suas finalidades quanto no seu campo de atuação e forma de ser 

ensinada (BRASIL, 1997). Com o intuito de melhorar as condições de vida, muitos médicos 

assumiram uma função higienista e buscaram modificar os hábitos de saúde e higiene da 

população. Assim, a Educação Física favoreceria a educação do corpo, tendo como propósito 

a constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível às 

doenças. Havia ainda no Brasil, no pensamento político e intelectual daquela época, uma forte 

preocupação com a eugenia, cujo propósito era incutir nos homens e mulheres a 

responsabilidade de manter a ―pureza‖ e a ―qualidade‖ da raça branca (BRASIL, 1997).  

Na passagem do século XIX para o XX, a Educação Física compactuava seu 

ensino às teorias raciais, muito em voga, que defendiam um projeto de eugenização
5
 e 

                                                 
5
 Movimento que ganhou força no período entre guerras no mundo, a eugenia surgiu na Europa na virada do 

século XIX para o XX e chegou ao Brasil durante as décadas de 1910 e 1920, associando-se de imediato às 

preocupações em voga no momento:  saúde, saneamento, higiene e a questão racial. Visando a melhoria da raça 

humana, a eugenia pretendia, em última análise, sanar a sociedade de pessoas com características indesejáveis. A 

ampla divulgação dessas ideais serviu como justificativa para práticas discriminatórias e racistas de longo prazo. 
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aperfeiçoamento da ―raça brasileira‖, tida como fraca, doente e inapta ao trabalho, dentre 

outras condições, em decorrência da miscigenação, considerada razão da degeneração da raça. 

Neste sentido, ―o corpo das crianças pobres, considerado raquítico e fraco, deveria, então, ser 

fortalecido, disciplinado e robustecido com a prática de exercícios físicos na escola‖ (VAGO, 

2002, p. 55). 

Ainda que a elite imperial estivesse de acordo com os pressupostos higiênicos, 

eugênicos e físicos, existia uma forte resistência na realização de atividades físicas por conta 

da associação entre o trabalho físico e o trabalho escravo. Qualquer ocupação que acarretasse 

esforço físico era vista com maus olhos, considerada ―menor‖. Essa atitude dificultava que se 

tornasse obrigatória a prática de atividades físicas nas instituições escolares. Nesta 

circunstância, ―as instituições militares sofreram influência da filosofia positivista, o que 

favoreceu que tais instituições também pregassem a educação do físico‖ (BRASIL, 1997, p. 

20). Desejando a ordem e o progresso, era de fundamental importância formar indivíduos 

fortes e saudáveis, que estivessem preparados para defender a pátria e seus ideais. 

Oficialmente, a inclusão da Educação Física na escola aconteceu no Brasil, ainda 

no século XIX, no ano de 1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a preocupação com a 

inclusão de exercícios físicos, na Europa, remonte ao século XVIII, com Guths Muths, 

Rousseau, Pestalozzi e outros (DARIDO, 2003). Em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre 

o Projeto 224, Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto n. 7. 247, de 19 de abril de 1879, da 

Instrução Pública, no qual defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos 

professores de ginástica aos das outras disciplinas. Nesse parecer, ele destacou e deixou clara 

sua ideia sobre a importância de se ter um corpo saudável para sustentar a atividade 

intelectual. Desta forma, a Educação Física sob o nome de ginástica, foi incluída nos 

currículos dos Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais e São 

Paulo, no início do século XX. Nessa época a educação brasileira sofria uma forte influência 

do movimento da Escola Nova
6
, que evidenciou a relevância da Educação Física no 

desenvolvimento integral do indivíduo. Portanto, a Educação Física que se ensinava nesse 

período era baseada nos métodos europeus: o sueco, o alemão e, posteriormente, o francês, 

                                                                                                                                                         
Disponível em: <https://laboratoriodepensamentosocial.wordpress.com/2012/01/26/o-que-foi-o-movimento-

eugenico-o-que-pregava-que-condicoes-sociais-propiciaram-seu-aparecimento-e-propagacao-no-brasil-quais-

seus-portadores/>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
6
 ―Escola Nova surge no final do século XIX justamente para propor novos caminhos à educação, que se 

encontra em descompasso com o mundo no qual se acha inserida. Representa o esforço de superação da 

pedagogia da essência pela pedagogia da existência. Não se trata mais de submeter o homem a valores e dogmas 

tradicionais e eternos nem de educá-lo para a realização de sua 'essência verdadeira'. A pedagogia da existência 

volta-se para a problemática do indivíduo único, diferenciado, que vive e interage em um mundo dinâmico‖ 

(ARANHA, 1996, p. 167). 

https://laboratoriodepensamentosocial.wordpress.com/2012/01/26/o-que-foi-o-movimento-eugenico-o-que-pregava-que-condicoes-sociais-propiciaram-seu-aparecimento-e-propagacao-no-brasil-quais-seus-portadores/
https://laboratoriodepensamentosocial.wordpress.com/2012/01/26/o-que-foi-o-movimento-eugenico-o-que-pregava-que-condicoes-sociais-propiciaram-seu-aparecimento-e-propagacao-no-brasil-quais-seus-portadores/
https://laboratoriodepensamentosocial.wordpress.com/2012/01/26/o-que-foi-o-movimento-eugenico-o-que-pregava-que-condicoes-sociais-propiciaram-seu-aparecimento-e-propagacao-no-brasil-quais-seus-portadores/
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que se apoiavam em princípios biológicos. Estes eram parte de um movimento mais amplo, de 

natureza cultural, política e científica, conhecido como Movimento Ginástico Europeu e foi a 

primeira sistematização científica da Educação Física no Ocidente (BRASIL, 1997). 

Após a aprovação da reforma anteriormente referenciada, a recomendação foi para 

que a ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos e que fosse oferecida para as Escolas 

Normais. No entanto, a implantação real destas leis aconteceu apenas em parte: no Rio de 

Janeiro, que na época era a capital da República, e nas escolas militares. Somente a partir da 

década de 1920 que vários estados da federação começam a efetuar suas reformas 

educacionais e inserem a Educação Física, com o nome mais frequente de ginástica ou 

gymnastica (BETTI, M., 1992). 

No Brasil, na década de 30, ―dentro de um contexto histórico e político mundial, 

com a ascensão das ideologias nazistas e fascistas‖ (BRASIL, 1997, p. 21), se fortalecem 

novamente as ideias que associam a eugenização da raça à Educação Física. O exército passou 

a ser a principal instituição a comandar um movimento em prol das aspirações da Educação 

Física que se misturava aos objetivos patrióticos e de preparação pré-militar. Na sequência, ―o 

discurso eugênico logo cedeu lugar aos objetivos higiênicos e de prevenção de doenças, estes 

sim, passíveis de serem trabalhados dentro de um contexto educacional‖ (BRASIL, 1997, p. 

21). Darido (2003) contribui ao enfatizar que a partir de meados da década de 30, a concepção 

dominante na Educação Física foi embasada na perspectiva higienista, sendo a preocupação 

central com os hábitos de higiene e saúde, valorizando o desenvolvimento do físico e da 

moral, a partir do exercício. E ―a finalidade higiênica foi duradoura, pois instituições 

militares, religiosas, educadores da ―Escola Nova‖ e Estado compartilhavam de muitos de 

seus pressupostos‖ (BRASIL, 1997, p. 21). 

Desse modo, especificamente nas quatro primeiras décadas do século XX, foi 

marcante no sistema educacional brasileiro a influência dos Métodos Ginásticos e da 

Instituição Militar. ―Ressalta-se que o auge da militarização da escola corresponde à execução 

do projeto de sociedade idealizado pela ditadura do Estado Novo‖ (SOARES et al., 1992, p. 

53). Estes métodos ginásticos surgem em função da necessidade de sistematizar a ginástica na 

escola, sendo propostos principalmente pelo sueco P.H. Ling; pelo espanhol, naturalizado 

francês, Amoros; e pelo alemão Spiess. Esses autores apresentaram métodos que buscaram 

valorizar a imagem da ginástica na escola, fornecendo desta maneira, elementos para o 

aprimoramento físico dos indivíduos (DARIDO, 2003). 

Especialmente a partir da década de 1960, a Educação Física passou a ser 

pensada, na escola, como a ―base da pirâmide esportiva nacional‖. Porém, é necessário 
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perceber, também, os limites desse projeto, diante da realidade das escolas, em especial as 

públicas, que recebem a maioria de estudantes. A falta de condições tanto de materiais 

esportivos e de espaços físicos - quadras, ginásios, bolas e outros equipamentos, quanto 

estruturais da escola - organização do tempo escolar, do número de alunos por turma, do 

número de aulas dos professores – certamente dificultou a efetivação de tal projeto. Por outro 

lado, isso não impediu que alguns dos valores presentes na organização dos esportes de alto 

rendimento determinassem, em certa medida, a vivência dessa prática cultural nas aulas de 

Educação Física: ―a preocupação com o resultado, a otimização da vitória, a referência às 

regras universais de cada modalidade, a exacerbação da competição, são alguns exemplos‖ 

(MINAS GERAIS, 2005, p. 13-14). 

Começa então a surgir o modelo esportivista na Educação Física escolar, sendo 

que os principais aspectos abordados pelos professores eram o rendimento esportivo, 

recordes, competição ao extremo e vitória no esporte como sinônimo de sucesso pessoal. 

Nesse momento da história, a pedagogia tecnicista era a que mais permeava as aulas dos 

professores de Educação Física (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

Ainda na década de 60, a Educação Física se fez presente na Lei n.º 4.024, de 20 

de dezembro de 1961 – a Lei de Diretrizes e Bases (LDB de 1961), como obrigatória nos 

curso primário e médio, até a idade de 18 anos. Conforme veremos a seguir, a Educação 

Física passa por uma série de transformações legais nos anos que se seguem, na busca pela 

sua legitimidade no âmbito escolar. 

 

2.3 Educação Física: da legalidade à legitimidade 

 

O processo de esportivização ganhou centralidade nas proposições educativas da 

Educação Física, sendo destacadas as habilidades prática e as condições corporais técnicas 

que garantissem êxito no desempenho das várias modalidades esportivas que passaram a ser 

também os conteúdos privilegiados da disciplina. Assim, podemos pensar que: 

 

Do final do Estado Novo até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961, houve um amplo debate sobre o sistema de ensino brasileiro. 

Nessa lei ficou determinada a obrigatoriedade da Educação Física para o ensino 

primário e médio. A partir daí, o esporte passou a ocupar cada vez mais espaço nas 

aulas de Educação Física. O processo de esportivização da Educação Física escolar 

iniciou com a introdução do Método Desportivo Generalizado, que significou uma 

contraposição aos antigos métodos de ginástica tradicional e uma tentativa de 

incorporar esporte, que já era uma instituição bastante independente, adequando-o a 

objetivos e práticas pedagógicas. (BRASIL, 1997, p. 22). 
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Nesse contexto, as aulas de Educação Física selecionavam os alunos com melhor 

desempenho motor, excluindo de sua prática os alunos que não obteriam sucesso ou afeição 

pelo esporte. Assim, as informações técnicas das modalidades esportivas eram exaltadas em 

contrapartida às reflexões sócio-históricas, que ficavam em segundo plano. 

Vale ressaltar que a legislação federal, por meio do Decreto n.º 69.450, que 

vigorou de 1971 a 1996, concebia a Educação Física como ―atividade, que, por seus meios, 

processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas 

e sociais do educando‖, sendo, portanto, um dos fatores básicos da educação nacional. 

Segundo esse decreto, a Educação Física, tendo como referência a aptidão física dos alunos, 

só deveria interessar-se por corpos jovens e saudáveis, de preferência os que apresentassem 

potencial para se tornar atletas ou incorporar-se às forças armadas. Desta forma, estavam 

dispensados: os maiores de 30 anos, as mulheres com filhos, os portadores de qualquer 

―anomalia‖, dentre outros; dispensas estas que, lamentavelmente, retornariam à legislação do 

ensino (MINAS GERAIS, 2005, p. 14). 

Sobre este aspecto é importante destacar que a falta de especificidade do decreto 

acima citado, no que tange às ações pedagógicas da disciplina de Educação Física como 

currículo e programa, manteve a ênfase na aptidão física, na organização das atividades e 

também no seu controle e avaliação. A iniciação esportiva, a partir da quinta série, tornou-se 

um dos eixos fundamentais de ensino pela qual buscava-se a descoberta de talentos que 

pudessem participar de competições internacionais, representando assim, a pátria. Nessa 

época, o chamando ―modelo piramidal‖
7
 orientou as diretrizes políticas para a Educação 

Física: ―a Educação Física escolar, a melhoria da aptidão física da população urbana e o 

empreendimento da iniciativa privada na organização desportiva para a comunidade‖, fariam 

parte do esporte de massa que se desenvolvia, tornando-se um esporte de elite, com a seleção 

de indivíduos aptos para competir dentro e fora do Brasil (BRASIL, 1997, p. 22-23). 

Na década de 80, em sintonia com a luta dos movimentos sociais pela democracia 

e com a renovação pedagógica que emergia no Brasil, estenderam-se as discussões sobre o 

lugar ocupado pela Educação Física na escola e as suas finalidades, visando a reconstrução de 

sua proposta pedagógica (MINAS GERAIS, 2005, p. 14). 

                                                 
7
 ―O governo militar investiu na Educação Física principalmente com o objetivo de formar um exército 

composto por jovens sadios e fortes. Para isso, foi criado o chamado "modelo piramidal", de que a educação 

física escolar seria a base. A escola seria o "celeiro de novos talentos". A maior meta desse modelo era projetar 

cada vez mais a imagem do país através do desempenho dos seus atletas. Por isso, as aulas de educação física da 

época começaram a contemplar o aluno mais habilidoso em detrimento dos demais. Como o Brasil não se tornou 

uma potência olímpica conforme se pretendia, esse modelo faliu.‖ Disponível em: 

<http://www.educacional.com.br/educacao_fisica/educadores/educadores.asp>. Acesso em: 10 jul. 2018. 

http://www.educacional.com.br/educacao_fisica/educadores/educadores.asp
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Instaura-se, então, um modelo contestador da ótica esportivista que vigorava até 

então. Sobre este processo, entende-se que: 

 

Na década de 80 os efeitos desse modelo começaram a ser sentidos e contestados: o 

Brasil não se tornou uma nação olímpica e a competição esportiva da elite não 

aumentou o número de praticantes de atividades físicas. Iniciou-se então uma 

profunda crise de identidade nos pressupostos e no próprio discurso da Educação 

Física, que originou uma mudança significativa nas políticas educacionais: a 

Educação Física escolar, que estava voltada principalmente para a escolaridade de 

quinta a oitava séries do primeiro grau, passou a priorizar o segmento de primeira a 

quarta e também a pré-escola. O enfoque passou a ser o desenvolvimento 

psicomotor do aluno, tirando da escola a função de promover os esportes de alto 

rendimento. (BRASIL, 1997, p. 23). 

 

A partir da década de 80, principalmente, o modelo esportivista é muito criticado 

pelos meios acadêmicos, apesar de que esta concepção esteja presente na sociedade de 

maneira quase hegemônica. É, portanto, neste momento, que a Educação Física passa por um 

período de valorização dos conhecimentos produzidos pela ciência
8
. A discussão do objeto de 

estudo da área, a abertura de programas de mestrado, o retorno ao país de muitos profissionais 

titulados nos principais centros de pesquisa do mundo, a confirmação da vocação da 

Educação Física para ser ciência da motricidade humana, adicionados a um novo panorama 

político-social resultante da abertura política pós governo ditatorial militar, colaboram para 

que seja rompida, ao menos no nível do discurso, a valorização desmedida do desempenho 

físico como objetivo único na escola (DARIDO, 2003). 

Assim, naquele instante, as primeiras produções surgiram apontando o rumo das 

novas tendências da Educação Física e o campo de debates se fertilizou nessa área. As 

relações entre Educação Física e sociedade passaram a ser discutidas sob a influência das 

teorias críticas da educação, sendo questionado o seu papel e sua dimensão política. Ocorreu, 

então, uma mudança de enfoque, tanto na natureza da área quanto nos seus objetivos, 

conteúdos e pressupostos pedagógicos de ensino e aprendizagem. No primeiro aspecto, 

natureza da área, se ampliou a visão de uma área biológica, reavaliaram-se e acentuaram-se as 

dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, entendendo o educando como um ser 

humano integral. Quanto ao segundo aspecto, foram incluídos objetivos educacionais mais 

amplos - não apenas voltados para a formação de um físico que pudesse amparar a atividade 

                                                 
8
 Neste momento surgiram novas propostas pedagógicas para a disciplina Educação Física, começaram os 

questionamentos sobre estas aulas exclusivamente esportivas. Estas tendências pedagógicas, como a 

desenvolvimentista, a construtivista, a crítico-superadora, entre outras, propuseram novos olhares para utilização 

do esporte no interior da escola. Torna-se então imprescindível dar um tratamento pedagógico ao esporte 

valorizando e possibilitando a participação de todos os educandos nas atividades, independente de níveis de 

habilidades ou diferenças de constituições físicas, como também propiciando à reflexão. 
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intelectual, conteúdos diversificados - não somente exercícios e esportes, e pressupostos 

pedagógicos mais humanos - e não apenas o adestramento. (BRASIL, 1997).  

Soares et.al. (1992) apontam que, na década de 1980, surgem os primeiros 

elementos de uma crítica a função sócio-política conservadora da Educação Física, no interior 

da escola, despontando assim novas ideias, mudanças, ampliações e aprofundamentos críticos 

divergentes gestados no contexto da Educação Física escolar. Surgem então as novas 

abordagens pedagógicas que apontam para concepções diferenciadas em relação à Educação 

Física escolar, mas, que tem em comum, o objetivo de romper com o paradigma da aptidão 

física e do rendimento, bem como buscar uma nova prática pedagógica que contemple as 

múltiplas dimensões do ser humano. Essas abordagens resultam do diálogo entre diferentes 

teorias psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas.  

Dentre essas novas abordagens pedagógicas, mencionaremos a Abordagem de 

Ensino Aberto que se tornou conhecida no Brasil por intermédio de Reiner Hildebrandt e Ralf 

Laging (1986). Nessa concepção, o objeto de estudo é o mundo do movimento e suas 

implicações sociais, que tem como principal objetivo trabalhar o movimento em sua 

amplitude e complexidade, com a intenção de proporcionar aos participantes autonomia para 

as capacidades de ação (HILDEBRANDT; LAGING, 1986). 

De acordo com Hildebrandt e Laging (1986), a concepção de ensino aberto será 

possível quando:  

 

As concepções de ensino são abertas quando os alunos participam das decisões em 

relação aos objetivos, conteúdos e âmbitos de transmissão ou dentro deste complexo 

de decisão. [...] As possibilidades de decisão dos alunos são determinadas cada vez 

mais pela decisão prévia do professor. (1986, p. 15). 

 

Assim, o aluno é solicitado a participar da elaboração do planejamento e da sua 

execução. Não devemos inferir que nessa proposta os discentes utilizem o conceito de ―façam 

o que quiserem‖, pois nesta abordagem é relevante a solicitação de intervenção dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem, bem como, a orientação de que o conhecimento não deve 

ficar exclusivamente centrado no professor. É importante ressaltarmos que nessa concepção 

deve haver um codecisão entre alunos e professores. Então, na prática, os conhecimentos são 

construídos por meio de situações provocadas por estímulos, colocação de temas, problemas 

ou tarefas. 

Em seguida, fundamentada na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, surge a 

Abordagem Crítico-Superadora emergida da influência de educadores como Libâneo e 
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Saviani. De acordo com o Coletivo de Autores (1992), nessa proposta qualquer consideração 

mais apropriada sobre a pedagogia deve tratar não somente de questões como ensinar, mas 

também de como nos apropriamos dos conhecimentos, dando importância às questões da 

contextualização e do resgate histórico. Nessa abordagem, o objeto da área de conhecimento 

da Educação Física é a cultura corporal, que se concretiza nos seus diferentes temas como o 

esporte, a ginástica, os jogos, as lutas, a dança, as acrobacias e outros. É nessa perspectiva que 

aprendemos que o objetivo principal é a busca da construção histórica dos conteúdos numa 

abordagem sociopolítica e econômica, na qual, as capacidades e habilidades motoras são 

consideradas, mas não como objetos centrais da tematização do conhecimento da Educação 

Física no contexto escolar. 

Outra abordagem que merece reconhecimento no âmbito da Educação Física 

escolar é a Crítico–Emancipatória que tem como autor o professor Eleonor Kunz (1994) que 

aponta uma reflexão sobre o ensino dos esportes pela sua transformação didático-pedagógica. 

Nessa proposta dois aspectos fundamentais devem ser destacados. O primeiro trata-se da 

preocupação com a emancipação do aluno. Nesse caso, a partir do ensino crítico proposto nas 

aulas de Educação Física, os alunos poderão aprender a analisar e questionar a realidade, 

construindo seus próprios conceitos na busca de uma sociedade mais justa. O segundo aspecto 

seria a apresentação de práticas possíveis de serem desenvolvidas que possam contribuir para 

o atendimento dos objetivos estabelecidos para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Esta abordagem aponta outros encaminhamentos metodológicos para se trabalhar o esporte na 

escola evidenciando seus valores e mostrando a relevância desse fenômeno social de forma 

crítica e significativa, vindo assim a contribuir para a emancipação do aluno como cidadão. 

A partir dessas novas abordagens, calcou-se um caminho para que, nas 

instituições escolares, a Educação Física fosse reconhecida como uma área essencial. 

Entretanto, a mesma ainda é tratada como ―marginal‖, podendo, por exemplo, ter seu horário 

empurrado para fora do período em que os alunos estão na escola ou disponibilizada em 

horários convenientes para outras áreas e não de acordo com as necessidades de suas 

especificidades.  

Outra situação em que essa ―marginalidade‖ se manifesta é no momento do 

planejamento, discussão e avaliação da prática docente, no qual raramente a Educação Física 

é integrada. Muitas vezes o professor acaba sendo convencido da ―pequena importância‖ de 

seu trabalho, distanciando-se da equipe pedagógica, trabalhando, desta maneira, de forma 

isolada. No entanto, esse professor é uma referência importante para seus alunos, pois a 

Educação Física propicia uma experiência de aprendizagem particular ao mobilizar os 



32 

aspectos afetivos, sociais, éticos, entre outros, de maneira intensa e explícita, o que faz com 

que o referido docente tenha um conhecimento abrangente de seus alunos. Levando essas 

questões em conta e considerando a importância da própria área, evidencia-se cada vez mais, 

a necessidade de integração, de ocupação de seu ―espaço‖ garantindo não apenas sua 

legalidade, mas também sua legitimidade enquanto componente curricular (BRASIL, 1997, p. 

24). 

Essa legitimidade de conhecimento, reconhecida pelos agentes legisladores do 

campo da educação, ganha potência e normativas reguladoras que reforçam o sentido das 

aulas de Educação Física, para além do caráter de desenvolvimento esportivo. Esta lógica se 

explicita quando: 

 

Além da LDB de 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação para a educação básica, atribuem à Educação Física 

valor igual ao dos demais componentes curriculares, abandonando o entendimento 

de ser mera atividade destituída de intencionalidade educativa (como na legislação 

de 1971), e passa a ser considerada como área do conhecimento. A Educação Física 

deve, portanto, receber o mesmo tratamento dispensado aos demais componentes 

curriculares como, por exemplo, ter horário garantido na grade curricular do turno e 

não ser utilizada como ―moeda de troca‖ na negociação para que os alunos se 

comportem durante as outras aulas. (MINAS GERAIS, 2005, p. 15). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases Nacional promulgada em 20 de dezembro de 1996, 

tinha o intuito de transformar o caráter que a Educação Física assumiu nos últimos anos, ao 

propor no art. 26, que  

 

[...] a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. (BRASIL, 1997, p. 24). 

 

Ao longo da trajetória da Educação Física na escola foram abertas algumas 

possibilidades que permitiram aos alunos solicitarem dispensas das aulas. ―Essas práticas de 

dispensa eram ou podiam ser respaldadas pelo fato da Educação Física ser considerada na lei 

como atividade e não disciplina‖, diferente das demais áreas que compõem o currículo escolar 

(DARIDO, 2012, p.30). Essa consideração, para alguns autores, entendia a Educação Física 

como prática pela prática, sem necessidade de uma estruturação dos seus conteúdos. 

Sobre a Educação Física escolar e sua legitimidade, importante ressaltar que 

embora a legislação educacional brasileira obrigue a inclusão dessa disciplina, seu caráter 

mais flexível permite aos sistemas de ensino reduzirem em muito sua presença nos currículos 
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escolares. A inclusão da palavra ―obrigatória‖ no artigo 26, parágrafo 3º da LDB em 2001
9
, 

no que se refere à Educação Física, continua a perpetuar uma questão ainda ―dolorosa‖ para a 

área e, como vimos, colocada desde o século XIX: a da legitimidade. Assim, entendemos que 

um longo caminho precisa ser percorrido em busca desta legitimidade, começando pelas 

ações, reflexões e intervenções daqueles que a assumem como campo de saber e de trabalho: 

o professor (BRACHT, 2007). 

Apesar do grande número de propostas para a organização escolar da Educação 

Física brasileira, é importante evidenciar que a discussão e o surgimento destas abordagens 

não significaram o abandono de práticas ligadas ao modelo esportivo, biológico ou ao 

recreacionista, que podem ser consideradas os mais frequentes na prática do professor de 

Educação Física. Para Santin (2003), podemos observar a presença de uma realidade que 

antes de tudo tem o foco de estimular a competitividade entre os homens e, infelizmente, a 

Educação Física também se enquadra neste contexto, pois via de regra ela é percebida 

assumindo um caráter de treinamento ou adestramento do movimento corporal. Ou ainda, 

entendida como mera ―atividade‖ dentro do processo educacional, vista apenas como uma 

prática sem interesse para a formação integral dos alunos (OLIVEIRA, 1997). 

Na verdade, a introdução de novas abordagens pedagógicas no espaço de debate 

da disciplina propiciou uma ampliação da visão da área, concebendo o aluno como ser 

humano integral, como também assumindo objetivos educacionais menos reducionistas 

(DARIDO, 2003). Importante ressaltar que a Educação Física escolar, observada por essas 

novas propostas pedagógicas, não deve ser totalmente dissociada do esporte, uma vez que 

seus objetivos consistem na promoção da socialização e também da interação entre seus 

alunos/indivíduos. E isso certamente o esporte pode proporcionar, quando trabalhado de 

forma adequada. 

Uma possibilidade, então, seria uma ―transformação didático-pedagógica do 

esporte‖, sendo que esta transformação ocorreria, ―acima de tudo, em relação às insuficientes 

condições físicas e técnicas do aluno para realizar com certa ‗perfeição‘ a modalidade 

esportiva em questão‖ (KUNZ, 2001, p. 126). E essa ―perfeição‖ se concretiza no nível de 

prazer e da satisfação do aluno e não no modelo de competição, pois não é tarefa da escola 

treinar o aluno, mas ensinar-lhe o esporte, de forma que o atraia, o que inclui a sua efetivação 

prática. Desta maneira, ―o mais importante nesta transformação é que enquanto o significado 

                                                 
9
 A LDB teve sua redação alterada pela Lei nº 10.328 em 12.12.2001, passando a vigorar com a seguinte 

redação: ―§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 

facultativa nos cursos noturnos‖ (BRASIL, 2001). 
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dos movimentos esportivos permanece, o sentido individual e coletivo, no caso de um grupo 

de aula, muda‖ (KUNZ, 2001, p. 126). 

Talvez fosse essencial retomarmos a crença na escola, ou seja, ao reconhecer a 

determinação social da escola, podemos ficar aprisionados em suas limitações ou ir além e 

considerarmos também as suas possibilidades? Retomar essa crença é reconhecer que a escola 

ainda tem um papel insubstituível no preparo das novas gerações diante dos muitos desafios 

postos em nossa contemporaneidade (LIBÂNEO, 2011).  

Nesse sentido, a escola, entendida como espaço de intervenção, é um local 

privilegiado de construção de um ―novo esporte‖ que deverá ser tratado em suas dimensões 

conceitual, procedimental e atitudinal. Explica Suraya Darido (2001): 

 

Assim, dentro de uma perspectiva de Educação e também de Educação Física, seria 

fundamental considerar procedimentos, fatos, conceitos, atitudes e valores como 

conteúdos, todos no mesmo nível de importância. Nesse sentido, o papel da 

Educação Física ultrapassa o ensinar esporte, ginástica, dança, jogos, atividades 

rítmicas, expressivas e conhecimento sobre o próprio corpo para todos, em seus 

fundamentos e técnicas (dimensão procedimental), mas inclui também os seus 

valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e para as 

atividades corporais (dimensão atitudinal). E, finalmente, busca garantir o direito do 

aluno de saber o porquê dele realizar este ou aquele movimento, isto é, quais con-

ceitos estão ligados àqueles procedimentos (dimensão conceitual). (2001, p. 10). 

 

Dessa maneira, nas aulas de Educação Física, o professor não poderia mais ficar 

restrito apenas a transmitir aos alunos o saber fazer determinados movimentos, privilegiando 

os mais habilidosos – dimensão procedimental do esporte. Mas sim, oferecer condições que 

todos, independente das diferenças, pudessem aprender o conteúdo esporte em todas suas 

dimensões: conceitual - saber o que está sendo desenvolvido; procedimental - aprender a 

saber fazer; e atitudinal - refletir e agir sobre como se deve ser.  

Sendo assim, quando for tratar o futebol na escola, por exemplo, o professor 

deveria buscar ir além do fazer, ou seja, além do mero aprimoramento da técnica e tática do 

esporte, mas sim, enfatizar a sua presença na cultura, as suas transformações ao longo da 

história, as dificuldades presentes no contexto do esporte feminino, a mitificação dos atletas 

de futebol, os grandes nomes do passado, os ―ícones‖ esportivos, a violência nos campos de 

futebol, dentre tantos outros temas. Ou seja, é preciso ir além do costumeiro jogar (DARIDO, 

2003).  

Logo, ao assistir a uma competição de futebol, natação, badminton ou qualquer 

que seja a atividade competitiva emitindo senso crítico ou sabendo o mínimo sobre o contexto 

para poder opinar; apreciar uma apresentação de dança e possuir requisitos para poder 
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valorizá-la; sentir-se a vontade e ter um mínimo de criatividade para dançar, jogar, brincar, 

lutar, independentemente da idade, devem ser algumas das preocupações dos professores da 

Educação Física escolar ao ensinar os conteúdos em suas aulas. 

 

2.4 Educação Física na escola: um lugar (des)ocupado 

 

A partir do breve histórico da Educação Física e de sua legalidade apresentados 

anteriormente, de fato, qual é o lugar ocupado por essa disciplina curricular dentro de uma 

instituição escolar? O que compete a ela? E de que maneira os atores do cenário educacional 

se relacionam com ela? González e Fensterseifer (2013) argumentam que: 

 

[...] gostaríamos de afirmar a todos aqueles que compõem a comunidade da EF 

[Educação Física], os quais muitas vezes lamentam as discriminações que sofremos, 

que o lugar que ocupamos hoje no imaginário social não é produto de uma 

determinação genética, da ingerência de extraterrestres ou da maldade humana; é, 

sim, produto de nossa história. (2013, p. 41). 

 

Atualmente, mesmo que amparada por Lei
10

, enquanto disciplina curricular 

obrigatória, a Educação Física enfrenta muitos desafios pela busca de sua identidade sendo 

objeto de constantes reavaliações dentro da instituição denominada escola e da sociedade que 

a institui. Pensando nesses termos, consideramos fundamental a compreensão da disciplina 

Educação Física a partir da definição da 

 

[...] especificidade do estabelecimento à qual ela se vincula: a escola. Qual o caráter 

dessa instituição? O que a legitima perante a sociedade? Cabe lembrar que ―as 

instituições nos ultrapassam‖ como indivíduos isolados. Elas são produto de uma 

espécie de ―contrato social‖ que nos antecede (daí a noção de licenciado – que tem 

licença para atuar em nome de uma instituição – assumindo uma responsabilidade 

social). Logo, pensar a responsabilidade social da Educação Física, que 

pedagogicamente ela deve responder, não pode ser algo desvinculado do caráter 

desta instituição, relativamente nova na história da humanidade, denominada escola 

e que tem uma contribuição específica nesta tarefa mais ampla que denominamos 

―educação‖. (GONZÁLES; FENSTERSEIFER, 2009, p. 5).  

 

De acordo com estes mesmos autores, para além disso 

 

[...] a escola tem entre suas funções a de introduzir os alunos no mundo sociocultural 

que a humanidade tem construído, com o objetivo de que eles possam incluir-se no 

projeto, sempre renovado, da reconstrução desse mundo. Eles precisam aprender que 

                                                 
10

 Lei nº 10.328/01: ―§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 

facultativa nos cursos noturnos‖. (BRASIL, 2001). 
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nesse processo de construção a humanidade tem criado formas de representar o 

mundo, provisoriamente, mais defensáveis (dado sua universalidade) que outras, e 

que por isso são privilegiadas no processo de conservação cultural. Também que a 

humanidade tem promovido formas de convívio social que são mais defensáveis por 

permitir, entre outras coisas, que as pessoas possam participar/influenciar no 

processo de tomada de decisão política sobre questões que dizem respeito a todos e, 

portanto, são mais dignas de serem estimuladas e compreendidas. (GONZÁLES; 

FENSTERSEIFER, 2009, p. 13). 

 

Na condição de disciplina, pertencente ao contexto escolar e social, a Educação 

Física, para Mauro Betti (2009): 

 

[...] tem por finalidade propiciar aos alunos a apropriação crítica da cultura corporal 

de movimento, visando formar o cidadão que possa usufruir, compartilhar, produzir, 

reproduzir e transformar as formas culturais do exercício da motricidade humana: 

jogo, esporte, ginásticas e práticas de aptidão física, dança e atividades 

rítmicas/expressivas, lutas/artes marciais, práticas alternativas. (2009, p. 64). 

 

Partindo da premissa que a Educação Física também deverá contribuir na 

formação integral dos educandos, González e Fensterseifer (2013, p. 38) reforçam que: ―As 

respostas históricas vinculadas ao ‗exercitar-se‘ parecem não mais dar conta da nossa 

especificidade no âmbito escolar‖. Desse modo Gonçalves (1994) afirma que é importante 

que o professor proporcione aos seus alunos ações que tenham sentido para os mesmos. Isso 

se dá porque os movimentos mecanizados – realizados de forma abstrata – contribuem para a 

inibição do aluno e da sua participação nas atividades escolares. Logo, a consequência é que 

os alunos podem se tornar pessoas que não se preocupam em interpretar o mundo – por si 

mesmas – o que pode levá-los a interpretações a partir da visão de terceiros. Neste sentido, 

torna-se fundamental entender o sujeito que detém a legitimidade de intervenção no campo da 

Educação Física escolar: o professor de Educação Física. Medina (1987, p. 114), destaca os 

principais desafios para a constituição do ―sujeito docente‖, os quais apontamos a seguir: 

 

- A luta maior deve ser por uma educação pública de qualidade, que leve a uma 

dignidade e à valorização do ―ser professor‖ no Brasil; 

- Na formação inicial em Educação Física, deve ser dada ênfase à construção e à 

disseminação/afirmação social de uma ―nova identidade docente‖, que contemple 

uma maior e mais efetiva articulação da formação inicial e continuada com a 

experiência, com o cotidiano escolar; 

- É necessário lutar para que a formação continuada seja entendida pelos gestores 

educacionais como parte da ação docente, o que poderia ser considerado uma 

conquista política dos professores; é preciso superar modelos tradicionais e rumar 

em direção à noção de professor pesquisador e/ou crítico reflexivo; 

- Uma vez elaboradas e sistematizadas novas propostas curriculares de Educação 

Física para as redes (muitas dessas de uma perspectiva inovadora e crítica), é preciso 

trabalhar para que os professores possam delas se apropriar com autonomia a fim de 

serem efetivamente os autores dessa prática. 
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No entanto, temos sempre a impressão que este sujeito e esta prática estão 

permanentemente à procura de um sentido pedagógico e de reconhecimento da comunidade 

escolar sobre as suas intervenções neste espaço. 

Entendemos que, tanto o professor como a disciplina de Educação Física, são 

elementos fundamentais para o aprendizado, pois como já alertava Sara Pain (1992, p. 22), ―é 

com o corpo que se aprende‖. 

No próximo capítulo nos debruçaremos sobre a Educação Física e suas 

intervenções no espaço particular de formação do Ensino Médio, abordando questões 

inerentes a esta disciplina na fase final da educação básica. E ainda contextualizaremos a 

trajetória da criação dos Institutos Federais com foco no Campus Araçuaí e o perfil 

pedagógico institucional. 

.
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3 CAP. II – EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENSINO MÉDIO 

 

Estabeleceremos neste capítulo um diálogo teórico-conceitual sobre a 

especificidade do Ensino Médio, relacionado ao ensino da Educação Física. Também 

contextualizaremos o Ensino Médio na perspectiva da criação e fortalecimento dos Institutos 

Federais, e mais particularmente, sobre o Campus Araçuaí. 

Para tanto, este capítulo foi pensado em dois eixos discursivos: um primeiro, em 

que tencionaremos apresentar um sobrevoo sobre as finalidades, diretrizes legais e orientações 

pedagógicas constituintes do Ensino Médio, em que aprofundaremos a relação desta fase de 

formação com a disciplina de Educação Física, interesse central deste estudo. E um segundo 

eixo que trataremos da caracterização do Ensino Médio nos Institutos Federais e mais 

especificamente, no Campus Araçuaí - lugar da minha fala. 

 

3.1 Educação Física no Ensino Médio: orientações pedagógicas 

 

Aqui mencionaremos as finalidades do Ensino Médio de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN e abordaremos algumas propostas 

norteadoras da prática pedagógicas dos professores para esta fase do ensino. Na sequência, 

trataremos das contribuições desses documentos para o desenvolvimento da Educação Física 

no espaço da escola. 

Em 1990, começaram a ocorrer nacionalmente mudanças significativas 

envolvendo as questões educacionais culminando com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN, LEI nº 9394 de 22 de dezembro de 1996 que 

estabelece as normas para o encaminhamento da Educação no Brasil. (BRASIL, 1996).  

Esta lei sinaliza, para o Ensino Médio, a relevância no prosseguimento dos 

estudos para os educandos e discorda que esta fase do ensino seja um mero acúmulo de 

informações. Em seu artigo 35, ressalta a consolidação e o aprofundamento dos conteúdos 

apontando as seguintes finalidades: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996, p. 12). 

 

Com intuito de atingir as finalidades citadas na lei acima, foram criados 

documentos norteadores para a prática pedagógica dos professores, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (1997/1998), os Conteúdos Básicos Comuns – CBC (2005), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM (2013) e o mais recente 

deles, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017).  

O PCN, do Ministério da Educação e Cultura – MEC, propõe no nível do Ensino 

Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de 

capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de 

aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização (BRASIL, 1998). 

Neste documento, a formação do aluno tem como alvo principal a aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes 

tecnologias relativas às áreas de atuação. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM procuram 

recolher e elaborar as visões, experiências, expectativas e inquietudes em relação ao Ensino 

Médio, presentes na educação brasileira, especialmente entre os educadores. A partir daí, 

apresentam propostas de regulamentação da base curricular nacional e de organização do 

Ensino Médio.  

A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio foi essencial 

diante de exigências educacionais e da consequente aceleração da construção de 

conhecimentos, da expansão de obtenção das informações, da elaboração de novos meios de 

comunicação e das oscilações de interesse dos jovens e adolescentes nesse grau de ensino 

(DCNEB, 2013). Estas diretrizes tem como marca a definição da identidade e dos objetivos 

do Ensino Médio. 

Assim como os PCNs, do MEC, os Conteúdos Básicos Comuns – CBC, 

elaborados pelo Estado de Minas Gerais, buscam oferecer às escolas estaduais mineiras uma 

base curricular comum que permita aos alunos ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Enquanto 

os PCNs apontam o caminho a ser seguido pelas escolas, o CBC se propõe a ir mais além e 
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detalha o trabalho que pode ser realizado pelo professor com seus alunos
11

. Este documento 

tem como proposta: 

 

Estabelecer os conhecimentos, as habilidades e competências a serem adquiridas 

pelos alunos na educação básica, através do planejamento dos professores, e também 

as metas a serem alcançadas pelos professores a cada ano, é uma condição 

indispensável para o sucesso de todo sistema escolar que pretenda oferecer serviços 

educacionais de qualidade à população. (MINAS GERAIS, 2005, p. 9). 

 

O CBC traz as diretrizes norteadoras das diferentes disciplinas, os critérios que 

foram adotados para a seleção dos conteúdos, os tópicos que devem ser trabalhados, as 

competências e as habilidades a serem desenvolvidas, seguidos de orientações e sugestões de 

atividades para serem realizadas com os alunos.  

Neste documento não há uma delimitação inflexível com relação aos conteúdos a 

serem trabalhados na escola, mas expressa aspectos fundamentais de cada disciplina que não 

podem deixar de ser ensinados ao aluno. Contempla os conhecimentos mínimos necessários 

para que os adolescentes e jovens possam vivenciar a sua corporeidade com autonomia e 

responsabilidade, para intervirem na sociedade desse nosso tempo, com ludicidade e 

qualidade de vida. (MINAS GERAIS, 2005).  

Em meio à intrincada documentação de apoio e/ou regulamentação da educação 

brasileira encontramos a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que visa suprir a 

necessidade de uma orientação em nível nacional a fim de balizar conteúdos e aprendizagens 

válidos para a realidade brasileira como um todo.  

O caminho de elaboração da BNCC começa com a escolha de um Comitê de 

Assessores e Especialistas – professores universitários, professores da educação básica e 

técnicos das secretarias de educação – os quais redigiram uma versão preliminar da BNCC, 

disponibilizada para consulta pública entre setembro de 2015 a março de 2016. A partir das 

contribuições recebidas pelo portal ―basenacionalcomum. mec.gov.br‖ e os debates públicos, a 

comissão responsável reelaborou o documento, que foi apresentado à sociedade como a segunda 

versão em maio de 2016 (TRICHES; ARANDA, 2016 ). Por fim, em abril de 2017, foi 

apresentada a terceira versão da BNCC, cuja discussão não será aprofundada nesta pesquisa por se 

apresentar muito recente e sua finalização posterior ao início deste trabalho. 

                                                 
11

 Mesmo que o Campus Araçuaí, alvo desta pesquisa, pertença ao estrato federal, faremos uso do material 

contido no CBC como suporte e apoio às nossas discussões por entendermos que a instituição se encontra 

localizada na região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais. 
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A Base é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica. Deve nortear os currículos dos sistemas e redes de 

ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas 

públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo uma 

referência para seleção de conteúdos e práticas nas escolas de todo o Brasil.  

A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que 

todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação 

humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

(BRASIL, 2017). 

Dessa forma, todos os documentos acima apontam que é no Ensino Médio que a 

escola tenciona trilhar o aluno a ampliar e aprofundar seus conhecimentos, a vivenciar 

atividades que proporcionem a eles o desenvolvimento de sua autonomia e corporeidade, 

fazendo uso das expressões corporais e ainda, a estimular a terem um maior conhecimento de 

si e das suas potencialidades. 

Em se tratando especificamente da Educação Física no Ensino Médio, os PCNs 

(BRASIL, 1998) já orientavam que os conteúdos no decorrer desta fase do ensino 

desenvolvessem nos alunos as seguintes competências e habilidades: 

 

- Compreender o funcionamento do organismo humano, de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando-as como recurso para melhoria de 

suas aptidões físicas; 

-  Desenvolver as noções conceituais de esforço, intensidade de frequência, 

aplicando-as em suas práticas corporais; 

-  Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 

discerni-las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura autônoma 

na seleção de atividades e procedimentos para a manutenção ou aquisição da saúde; 

-  Assumir uma postura ativa, na prática das atividades físicas, e consciente da 

importância delas na vida do cidadão. (BRASIL, 1998, p. 42) 

 

E ainda, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs:  

 

A Educação Física é um componente curricular responsável por introduzir os 

indivíduos no universo da cultura corporal que contempla múltiplos conhecimentos 

produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento, com 

finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com 

possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde. (BRASIL, 1997) 
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Assim o foco da Educação Física escolar não poderia se ater ao mero 

desenvolvimento da aptidão física. Então, a disciplina, mediada pelo professor, deverá 

incentivar o aluno à participação espontânea nas atividades corporais, sejam teóricas ou 

práticas, dentro ou fora do ambiente escolar, bem como despertar a reflexão e atuação ativa no 

âmbito escolar e social enquanto cidadão.  

Quanto ao CBC, trata a Educação Física como uma área de conhecimento que 

possui características próprias e que busca contribuir para o desenvolvimento integral do 

aluno. Ainda, reforça que a disciplina deve tratar das práticas corporais, porém não se trata de 

qualquer prática ou uma simples realização de movimento, mas sim daqueles que se 

apresentam na forma de esporte, ginástica, lutas, jogos, brincadeiras, dança, movimentos 

expressivos e outros. Cada um com sua finalidade, objetivo e significado. Assim, estes seriam 

conteúdos legítimos a serem problematizados na Educação Física escolar. 

Segundo Darido et al. (1999), é de fundamental importância levar os conceitos 

básicos aos alunos em relação às atividades físicas e saúde, proporcionando aos educandos a 

vivência de conteúdos diversificados para que os mesmos possam ter uma melhor concepção 

na escolha de um estilo de vida que venha ser mais saudável. E nesse caso, essa atribuição 

recai aos docentes ao elaborar o plano de ensino.  

Para o CBC (2005) é indispensável possuir um plano de ação para a Educação 

Física construído a partir de uma abordagem diagnóstica das experiências vividas 

anteriormente pelos alunos. Para tanto, 

 

[...] faz-se necessário problematizar a vivência corporal dos alunos nas brincadeiras, 

nos jogos, nas danças, nas ginásticas, nos esportes, enfim, em todas as suas 

manifestações corporais, imprimindo-lhes sentidos e significados educativos. Assim, 

as práticas corporais deixam de ser vistas como um ―fazer pelo fazer‖, ou seja, como 

uma atividade desprovida de significado intencionalidade educativa, e passam a ser 

percebidas como conhecimentos importantes e necessários à formação humana do 

educando, principalmente para a vivência plena de sua corporeidade. (MINAS 

GERAIS, 2005, p. 25). 

 

De acordo com SILVA, M. (2010), nas atividades ministradas pelo professor o 

aluno se inibe a participar pela obesidade, pela falta de habilidade para a prática dos esportes 

ou atividades propostas ou até mesmo pela rejeição e por se acharem incapazes perante os 

demais colegas. E ainda, pela falta de objetividade e intencionalidade na realização desta ou 

daquela atividade. Isso poderá gerar nos alunos o desinteresse e a desmotivação. 

Mauro Betti (1992, p. 286) aponta que: 
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É preciso enfim levar o aluno a descobrir os motivos para praticar uma atividade 

física, favorecer o desenvolvimento de atitudes positivas para com a atividade física, 

levar à aprendizagem de comportamentos adequados na prática de uma atividade 

física, levar ao conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto todas as 

informações relacionadas às conquistas materiais e espirituais da cultura física, 

dirigir sua vontade e sua emoção para a prática e a apreciação do corpo em 

movimento. (BETTI, M., 1992, p. 286). 

 

Assim, perceber a importância da compreensão das estratégias emocionais e das 

perspectivas dos educandos, torna-se fundamental para a prática docente. Contudo, ao levar 

em conta que a motivação não está presente em todos na mesma intensidade e pelo fato de 

que cada um possui interesses diferentes, se torna imprescindível que o professor esteja 

consciente da importância de se buscar novidades para as aulas, com conteúdos diversificados 

atendendo aos diferentes interesses dos educandos.  

No CBC de Educação Física, os conteúdos de ensino que estruturam e identificam 

as áreas de conhecimento como componente curricular são denominados eixos temáticos. Os 

eixos sugeridos pelo documento são: esporte, jogos, brincadeiras, ginástica, dança e 

movimentos expressivos. Estes eixos têm como desafio contribuir com uma educação 

compreendida como um processo de formação humana que valoriza não só o domínio de 

conhecimentos, competências e habilidades, sejam intelectuais ou motoras, mas também a 

formação estética, política e ética dos educandos (MINAS GERAIS, 2005). 

Por sua vez, a escola, assim pensada, deverá extrapolar o âmbito da atividade 

intelectual, que ainda é enfatizado no contexto escolar tradicional. Assim, deve se preocupar 

em buscar estratégias para considerar a corporeidade como elemento da formação humana, 

porque é ela que materializa nossa existência no mundo, cabendo assegurar aos alunos acesso 

aos bens culturais, aos conhecimentos que garantam autonomia em relação ao seu corpo e ao 

exercício da cidadania. 

Segundo o CBC (2005): 

 

Cada escola deverá definir também os conteúdos complementares para atender às 

necessidades e aos interesses dos alunos, observadas as condições da escola e as 

características locais e regionais da comunidade onde está inserida. (MINAS 

GERAIS, 2005, p.31). 

 

Dessa mesma forma, no cenário das aulas de Educação Física no Ensino Médio, 

outros conteúdos não descritos nos documentos normativos oficiais podem e devem ser 

apresentados no plano de ensino/curso e utilizados nas práticas pedagógicas dos docentes da 

disciplina buscando contribuir na formação integral do educando. 
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3.2 O Ensino Médio no Instituto Federal – Campus Araçuaí: algumas considerações 

 

Neste momento do trabalho explicitaremos uma caracterização do Campus 

Araçuaí - local deste estudo, trazendo questões históricas da sua constituição e 

desenvolvimento. E ainda, abordaremos as particularidades das intervenções pedagógicas do 

Ensino Médio no Instituto Federal – Campus Araçuaí. Para tanto, destacaremos as 

normatizações e diretrizes quanto ao processo ensino-aprendizagem previstas para esta 

instituição.  

 

3.2.1 Do lugar da minha fala: o Campus Araçuaí – contextualização histórica 

 

O Campus Araçuaí está inserido em uma ordem mais global de um dado momento 

histórico brasileiro, quando a fundação de Institutos de Educação Tecnológica vicejam, ao 

longo do país, como estratégia política do Governo Federal
12

, em regiões financeiramente 

mais carentes e distantes dos grandes centros de formação.  

Neste sentido, este cenário precisa ser devidamente demarcado a priori, como 

base de compreensão da construção do Campus localizado na cidade de Araçuaí. Assim, de 

acordo com estudo empreendido por Mendonça (2016), é possível observarmos uma série de 

avanços no que tange à expansão dos Institutos Federais, em um determinado período. 

Segundo o autor, desde a criação dos primeiros Institutos no ano de 1909, até o ano de 2002, 

foram construídas 140 escolas técnicas no Brasil. No entanto, levando-se em consideração os 

anos correspondentes entre 2003 e 2010, 214 novas unidades são edificadas e entregues pelo 

Ministério da Educação.  

Há uma evidente prioridade do governo na promoção de uma expansão na rede 

Federal de ensino técnico. Mendonça (2016), esclarece ainda que: 

 

Os investimentos do MEC ultrapassaram R$3,3 bilhões entre os anos de 2011 e 

2014, na expansão da educação profissional. Das 208 novas unidades previstas para 

o período, todas entraram em funcionamento, totalizando 562 escolas em atividade. 

Há por todo o país 38 institutos federais distribuídos entre os estados, com ofertas de 

cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas. A Rede ainda é formada por instituições que optaram por não aderir 

aos institutos federais, mas que também oferecem educação profissional em todos os 

níveis. São dois Cefets, 25 escolas vinculadas a universidades, o Colégio Pedro II e 

uma Universidade tecnológica. (MENDONÇA, 2016, p. 30). 

 

                                                 
12

 A partir de 2003, o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva inicia um vigoroso projeto de expansão da 

Rede Federal de Educação Tecnológica no país. 
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Para melhor visualização desta radical transformação, expomos abaixo o mapa 

que explicita a expansão da Rede Federal da educação técnica no país: 

 

Figura 1: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/2753060/  

 

Ainda imageticamente, é possível estabelecermos uma linha do tempo, 

percebendo a expansão em unidades ao longo da estrutura temporal: 

 

Figura 2: Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – Em unidades 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal  

 

http://slideplayer.com.br/slide/2753060/
http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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Para a pesquisadora Luna Cantuária, ―esse cenário de expansão foi consolidado 

pela promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu formalmente a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia‖ (CANTUÁRIA, 2016, p. 17). Neste contexto, muitos 

municípios brasileiros são contemplados com unidades de formação técnica, conforme 

apontado pela figura 3: 

 

Figura 3: Municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal  

 

Dentre eles, destacamos a criação do Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais/IFNMG, que integra o Campus Araçuaí como um dos seus polos. As cidades 

contempladas na expansão da rede federal, em grande parte, atendem a demanda que a nova 

legislação propõe, visando a regionalização e interiorização do ensino profissional, no sentido 

de diminuição das diferenças sociais e potencialização do acesso à formação técnica para uma 

população historicamente alijada deste processo.  

Desta forma, é finalidade dos Institutos Federais a oferta de 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. E ainda é objetivo institucional 

desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais (BRASIL, 2008). 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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Assim, o IFNMG se constitui como importante espaço de formação em uma 

região reconhecidamente carente de centros de excelência educativos, destacadamente no 

nível técnico e profissional. A sua criação pode ser assim contextualizada: 

 

O IFNMG foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, mediante 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Januária e da 

Escola Agrotécnica Federal (EAF) de Salinas. Segundo o Relatório de 

Gestão/IFNMG – 2010, o IFNMG contou inicialmente, em sua estrutura, com os 

Campi Januária e Salinas, à ocasião já em funcionamento, com a Reitoria instalada 

em Montes Claros, pelo Campus Arinos, cujas atividades iniciaram em 2009; pelo 

Campus Araçuaí, em atividade a partir do início de 2010; e pelos Campi Almenara, 

Montes Claros e Pirapora, que iniciaram suas atividades no segundo semestre do 

mesmo ano. (CANTUÁRIA, 2016, p. 17). 

 

Especificamente, no que tange ao Campus Araçuaí, o seu histórico está atrelado à 

uma série de particularidades, descritas pela pesquisadora Luna Cantuária, e exposto abaixo: 

 

O Campus Araçuaí foi projetado no ano de 2007 quando, através do Edital de 

Chamada Pública MEC/SETEC nº 001/2007, de 24 de abril de 2007, o Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC) acolheu propostas de apoio à implantação de 150 

novas instituições federais de educação tecnológica, no âmbito do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II. Inicialmente, essa 

unidade era uma UNED (Unidade Descentralizada) pertencente ao antigo CEFET - 

Rio Pomba, que posteriormente passou a compor o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – (IFSudeste) conforme 

informações obtidas no Plano Desenvolvimento Institucional - IF Sudeste/ 2008 e no 

Site do IFNMG. A pedra fundamental foi lançada no terreno para a construção do 

IFNMG – Campus Araçuaí em setembro de 2008, mas sua criação oficial foi através 

da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Por causa da distância territorial, foi 

desvinculado do IFSudeste e integrado ao IFNMG de acordo com a Portaria MEC nº 

4, de 6 de janeiro de 2009. (CANTUÁRIA, 2016, p. 18). 

 

O site do IFNMG também conta com uma seção denominada ―Histórico‖, com 

informações pertinentes à construção e inauguração do Campus Araçuaí. Como por exemplo, 

dos primeiros diretores e concursos de admissão e cursos ofertados, conforme descrito a 

seguir: 

 

Em 6 de janeiro de 2009, o Campus Araçuaí foi integrado ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), de acordo com 

a Portaria MEC nº 4, de 6 de janeiro de 2009. Em 19 de agosto de 2009, foi 

nomeado o Professor Ednaldo Liberato de Oliveira para o cargo de Diretor-Geral 

―Pro-Tempore‖, através da Portaria nº 88, assinada pelo Reitor do IFNMG, 

Professor Paulo César Pinheiro de Azevedo. Em setembro de 2009 foi realizado o 

primeiro concurso público para corpo docente do IFNMG – Campus Araçuaí e, em 

janeiro de 2010, foi publicado o ―PRIMEIRO PROCESSO SELETIVO DO IFNMG 

- CAMPUS ARAÇUAÍ‖ para ingresso nos cursos técnicos ofertados no 1º e 2º 

semestres. As primeiras 520 vagas foram oferecidas em quatro Cursos Técnicos na 

modalidade Concomitante/Subsequente: Administração, Agroecologia, Informática 

e Enfermagem, além de um Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde na 
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modalidade PROEJA (Programa Nacional de Integração Profissional com a 

Educação Básica), na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. (IFNMG, 

2011).  

 

Para se ter uma noção imagética, o site do Instituto apresenta uma fotografia do 

Campus Araçuaí logo após a sua inauguração, conforme apresentamos na figura 4: 

 

Figura 4: Fotografia do Campus Araçuaí/2011 

 
Fonte: http://www.ifnmg.edu.br/manu-aracuai/historico  

 

Ainda de acordo com o sítio eletrônico do IFNMG, referente ao Campus Araçuaí, 

extraímos o seguinte texto informativo: 

 

O Campus Araçuaí foi inaugurado em 19 de janeiro de 2010, com a participação do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Obteve 

autorização para funcionamento através da Portaria Ministerial n° 111, do dia 29 de 

janeiro de 2010, e iniciou suas atividades pedagógicas no dia 8 de março de 2010. A 

proposta do IFNMG – Campus Araçuaí é fortalecer a região na qual está inserido, 

compartilhando competências técnicas para a execução de projetos educacionais, 

apoiados na cultura do empreendedorismo e cooperativismo e em sintonia com os 

arranjos produtivos, culturais, sociais e ambientais de âmbito local e regional. No 

primeiro semestre do ano letivo de 2011 ingressaram as primeiras turmas dos Cursos 

Técnicos Integrados: Agroecologia e Informática e do primeiro Curso Superior do 

campus: Tecnologia em Gestão Ambiental, além de novos alunos do Curso Técnico 

em Informática (modalidade Concomitante/Subsequente), totalizando 160 ingressos. 

Em junho de 2011 foram abertas as inscrições para o 2º Processo Seletivo anual 

sendo ofertadas mais 240 vagas distribuídas entre os Cursos Técnicos - modalidade 

Concomitante/Subsequente, nas áreas de Agroecologia, Administração, 

Enfermagem e Informática. O dia 19 de agosto de 2011 foi uma data especial para o 

Campus Araçuaí quando ocorreu a primeira formatura de alunos que ingressaram no 

ano de 2010. Na ocasião esteve presente o, então, ex-Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva, além de ilustres autoridades nacionais e regionais. Como 

patrono da formatura, Lula entregou os certificados aos 216 formandos dos cursos 

técnicos em Administração, Agroecologia, Enfermagem e Informática. (IFNMG, 

2011).  

 

http://www.ifnmg.edu.br/manu-aracuai/historico
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As imagens abaixo ilustram todo este processo narrado anteriormente, destacando 

enfaticamente a presença do presidente Lula: 

 

Figura 5: Inauguração do IFNMG - Campus Araçuaí (jan./2010): Luiz Inácio Lula da Silva – então 

Presidente da República, Profº. Paulo César Pinheiro de Azêvedo - Reitor do IFNMG e Profº. Ednaldo 

Liberato de Oliveira – Diretor-Geral do Campus Araçuaí 

 
Fonte: http://www.ifnmg.edu.br/manu-aracuai/historico  

 

Figura 6: Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na solenidade de Formatura das 

primeiras turmas de alunos do Campus Araçuaí (ago./2011) 

 
Fonte: http://www.ifnmg.edu.br/manu-aracuai/historico  

 

http://www.ifnmg.edu.br/manu-aracuai/historico
http://www.ifnmg.edu.br/manu-aracuai/historico
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Toda esta contextualização apresentada visa o maior embasamento de 

compreensão histórica da constituição do Campus Araçuaí, integrado ao IFNMG. A partir 

desta lógica, pretendemos situar o espaço de formação que por ora investigamos, no sentido 

de promover uma ambiência que permita a análise dos dados com maior eficácia e 

sensibilidade.  

 

3.2.2 Instituto Federal – Campus Araçuaí: perfil pedagógico institucional  

 

Neste tópico apresentaremos as diretrizes, normas e procedimentos utilizados para 

dinamizar o fluxo das ações didático-pedagógicas a serem desenvolvidas no âmbito do 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais/IFNMG.  

As diretrizes pedagógicas que norteiam as ações no Instituto Federal se assentam 

no uso de documentos oficiais como a  

 

―Constituição Federal, a Lei nº 11.892/2008 [que estabelece a criação dos Institutos 

Federais], a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/1996 e demais disposições legais do Ensino Médio e da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio‖. (IFNMG, 2013a, p.5). 

 

Ainda, suas ações vigentes, se pautam no Plano de Desenvolvimento Institucional 

- PDI, que é o instrumento de planejamento do IFNMG que traça o perfil da instituição de 

ensino, levando em consideração sua missão, diretrizes pedagógicas, estrutura organizacional 

e atividades que desenvolve e pretende desenvolver para alcançar seus objetivos e metas para 

um período de cinco anos. De acordo com o PDI 2014-2018 (IFNMG, 2013b), a missão do 

IFNMG, e por conseguinte, de cada um de seus campi é: 

 

Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para a 

formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

progresso sócio econômico local, regional e nacional, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do 

setor produtivo (IFNMG, 2013b, p. 15). 

 

Consoante à fala acima, percebemos que esta instituição se funda na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, instâncias inter-relacionadas e que 

concorrem juntas para o fim maior da educação: a formação plural e cidadã dos sujeitos em 

diálogo com seus pares. 

No âmbito pedagógico do PDI encontramos políticas de ensino definidas pelo 

Projeto Pedagógico da Instituição – PPI que ―ressaltam o compromisso do IFNMG com uma 
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formação profissional pautada no exercício democrático, na construção de uma cidadania 

plena e emancipada, aliada à construção de uma sociedade mais justa e mais humana.‖ 

(IFNMG, 2013b, p. 67). De acordo com este documento orientador, a instituição deve adotar: 

 

[...] uma organização de trabalho que incentiva a formação e atuação de equipes 

interdisciplinares, o fortalecimento da articulação entre teoria e prática, bem como o 

estímulo a ações que motivem a autonomia intelectual dos seus discentes, tornando-

os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem e preparando-os para os novos 

desafios pessoais e profissionais. (IFNMG, 2013b, p. 68). 

 

Para além dos preceitos formais, a educação tecnológica prevê uma relação do 

ensino prático voltado para a inserção do aluno no mercado de trabalho. Sobre esta lógica, 

entendemos que o trabalho não pode se sobrepor à estrutura formativa, mas amparar as 

perspectivas do educando. Assim, não é o mercado que deve regular o processo ensino-

aprendizagem, mas ao contrário, a formação do sujeito é que deve organizar as ações 

profissionais. Assim, acreditamos que: 

 

O trabalho como princípio educativo, então, não é, primeiro e sobretudo, uma 

técnica didática ou metodológica no processo de aprendizagem, mas um princípio 

ético-político. Dentro desta perspectiva, o trabalho é, ao mesmo tempo, um dever e 

um direito. Um dever por ser justo que todos colaborem na produção dos bens 

materiais, culturais e simbólicos, fundamentais à produção da vida humana. Um 

direito pelo fato de o ser humano se constituir em um ser de natureza que necessita 

estabelecer, por sua ação consciente, um metabolismo com o meio natural, 

transformando em bens, para a sua produção e reprodução. (FRIGOTTO, 2005, p. 

60-61). 

 

De acordo com Ciavatta (2005), a ideia da formação integrada é que se supere o 

ser humano separado historicamente pela divisão social do trabalho entre o ato de executar e 

as funções de pensar, dirigir ou planejar. A pretensão é de que ocorra uma diminuição da 

redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto restrito e operacional, simplificado, livre 

dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação 

histórico-social. 

Neste sentido, o próprio PPI traz uma proposta de superação deste ordenamento, 

organizando uma política de ensino que trate o conhecimento de maneira integralizado, 

fazendo conexões entre teoria e prática, intentando o alcance de uma formação mais global e 

crítica. Explica o documento: 

 

[...] as políticas e intenções do Ensino do IFNMG têm se direcionado rumo a 

superação de paradigmas fragmentados, em que se tenta promover a participação, a 

discussão e o debate em toda a comunidade educativa, tendo em vista a construção 
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de currículos que promovam a articulação teoria/prática, pautada nos princípios 

éticos, científicos e interdisciplinares, visando assim, uma estreita interação com a 

Extensão e a Pesquisa. (IFNMG, 2013b, p. 78). 

 

Assim, a organização curricular dos cursos do IFNMG propõe um trabalho 

interdisciplinar, que visa estabelecer relações entre as disciplinas, tanto entre as de educação 

profissional e de educação básica, quanto entre as diversas experiências e saberes dos 

discentes, favorecendo novas atitudes e posturas docentes de reciprocidade e diálogo para que 

resulte em aproximação, contextualização e interação alçando a formação integral. 

Vale ressaltar que o PPI prevê que: 

 

A organização didático-pedagógica leva em consideração, ainda, a abrangência do 

IFNMG, as especificidades de cada um de seus campus, a diversidade dos arranjos 

produtivos locais e os princípios de autonomia didático-pedagógica, administrativa, 

patrimonial, financeira e disciplinar. (IFNMG, 2013b, p. 68). 

 

Para tanto, dentro da estrutura curricular de cada campus podemos encontrar o 

Projeto Pedagógico de Curso – PPC. Aprovado pelos órgãos do colegiado, ―é o documento 

que orienta a ação educativa e explicita os fundamentos políticos, filosóficos, teórico-

metodológicos, objetivos, bem como o planejamento estrutural e as formas de avaliação do 

curso.‖ (IFNMG, 2013a, p.9). A organização curricular de cada curso será orientada pelos 

valores apresentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, a 

saber: 

 

I – valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II – valores que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca. (IFNMG, 2013a, p. 10). 

 

Tais valores devem ser amplamente estimulados e discutidos de forma transversal 

e interdisciplinar, correlacionando-os às disciplinas e aos conteúdos propostos para o curso. A 

organização curricular dos cursos deverá propiciar a articulação entre os conteúdos de 

formação geral e profissional, de modo a contribuir para a formação integral do educando 

como cidadão consciente, atuante e criativo e como profissional responsável e competente 

para desempenhar de forma plena seu papel social, político e econômico na sociedade, 

considerando os conhecimentos prévios dos discentes a serem ampliados durante o curso. 

Quanto ao planejamento do trabalho docente, o PPC prevê a elaboração do plano 

de ensino de cada disciplina. Esses planos devem: 
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I – ser elaborados e periodicamente atualizados pelos docentes, sob a orientação do 

coordenador de curso e do Núcleo Pedagógico. 

II – ser discutidos em sala de aula, pelo docente, dentro dos primeiros 10 (dez) dias 

letivos de cada período, podendo ser alterados, caso se julgue necessário; 

III – ficar à disposição dos discentes, e dos demais interessados, no Núcleo 

Pedagógico ou sala virtual, tratando-se de cursos na metodologia de educação a 

distância, durante o período letivo em curso; 

IV – estar alinhados aos objetivos do curso e dos respectivos componentes 

curriculares; 

V – estar dimensionados para atender ao tempo em que deverão ser cumpridos. 

(IFNMG, 2013a, p. 14). 

 

Vale ressaltar que este plano deve ser flexível podendo, o docente, realizar 

avaliações diagnósticas a fim de adequar seu plano de ensino às necessidades da turma 

sempre que se fizer necessário. 

Diante do perfil pedagógico institucional aqui tratado, a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio concebida no IFNMG está pautada no estreito compromisso com o 

desenvolvimento de uma educação cidadã e integral, que contribua para a construção de um 

país democrático com justiça social, como também para o desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional. 
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4 CAP. III – O PERCURSO, OS DISCENTES, A EDUCAÇÃO FÍSICA E O CAMPUS 

 

Neste capítulo explicitaremos a trajetória metodológica da investigação, 

apresentando as abordagens, instrumentos, procedimentos, os sujeitos da pesquisa e a 

perspectiva de análise dos dados. Posteriormente, traremos à luz as respostas do estudo, 

enfatizando as questões que objetivaram se apropriar do objeto. Ainda, confrontaremos as 

informações coletadas com o campo teórico, utilizando da análise de conteúdo e da 

elaboração de categorias com a finalidade de organizar e tratar os dados para o alcance efetivo 

da solução do problema da pesquisa demarcada. 

Para tanto, foram utilizados os seguintes eixos discursivos: Percurso 

metodológico; Caracterização dos discentes investigados; Importância da Educação Física 

atribuída pelos discentes perante as demais disciplinas curriculares; Caracterização das 

atividades didáticas, percepção do gosto e nível de participação nas aulas; e Perspectivas 

sobre a Educação Física no Ensino Médio – Campus Araçuaí. 

 

4.1 Percurso metodológico 

 

A abordagem metodológica desta pesquisa está pautada na investigação 

qualitativa que, segundo Lakatos e Markoni (2003), significa ler e interpretar os fenômenos 

atribuídos através da coleta dos dados descritivos, com ausência de técnicas estatísticas. De 

acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa é uma das várias possibilidades de se 

estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas emaranhadas relações sociais 

em diferentes ambientes. Assim, um pesquisador vai a campo buscando apreender 

informações das pessoas que estão envolvidas na pesquisa, onde todos os pontos de vista são 

relevantes. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos 

depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por 

eles. 

Para análise deste estudo, foi realizada uma pesquisa de campo que, para Lakatos 

e Markoni (1992), é onde procuramos respostas de um determinado problema, ou para afirmar 

alguma hipótese e até mesmo descobrir outras respostas diferentes sobre o assunto. Consiste 

no levantamento de dados e registros relevantes suficientes para serem analisados.  

Conforme Gil (2002), se caracteriza como uma pesquisa de campo, pois será 

desenvolvida no próprio local em que ocorrem os fenômenos. E ainda contará com a 

pesquisadora imersa na realidade buscando entender e analisar as regras, os costumes e as 
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convenções que regem o grupo estudado
13

. Para tanto, esta pesquisa foi realizada no IFNMG 

– Campus Araçuaí por se tratar do cenário a ser investigado e por apresentar o problema ou a 

questão que preocupa a investigadora. Além da pesquisa de campo, empreendemos esforços 

explicativos também na leitura e análise de um referencial bibliográfico, como livros, 

teses/dissertações, legislação, artigos, entre outros, que possa dar sustentação aos dados 

coletados. 

O procedimento para início da investigação foi buscar permissão formal do 

Diretor Geral do IFNMG – Campus Araçuaí através de um Termo de Ciência e Autorização
14

 

para realização da pesquisa. Em seguida, informamos aos pesquisados da intenção deste 

estudo, sem deixar dúvidas aos participantes através do Termo de Assentimento do Menor
15

, 

seguido do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
16

 contendo a autorização do 

responsável para participação do menor nesta pesquisa. (GODOY, 1995). 

Os sujeitos da pesquisa foram os discentes das quatro turmas de 1º ano do Ensino 

Médio Integrado, do Instituto Federal do Norte de Minas/IFNMG – Campus Araçuaí, 

localizado na cidade de Araçuaí, região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais. 

O trabalho com estes pesquisados ocorreu pelo fato destes alunos já possuírem uma vivência 

com o conteúdo da Educação Física na escola nos anos anteriores, no decorrer do Ensino 

Fundamental. Da coleta de dados participaram 20 alunos de cada turma escolhidos 

aleatoriamente totalizando 80 questionários respondidos. Destes 80 educandos selecionados 

40 eram do sexo/gênero feminino e 40 masculino. Optamos por utilizar de 50% de cada 

sexo/gênero por pensarmos que um desequilíbrio neste aspecto poderia nos apresentar 

impactos decisivos sobre as vivências nas aulas de Educação Física e consequentemente sobre 

as percepções relativas a esta disciplina.  

Os critérios de inclusão dos participantes foram: estar matriculados no 1º ano do 

Ensino Médio Integrado no Campus Araçuaí, ter autorização dos pais ou responsáveis legais e 

aceitar participar do estudo. Foram selecionados somente alunos do 1º ano por trazerem 

consigo o conhecimento e a vivência sobre as aulas de Educação Física adquiridos através dos 

anos anteriores de estudo no Ensino Fundamental. E, por podermos, a partir dos resultados 

obtidos, averiguar quais as perspectivas destes alunos com a disciplina e as possíveis 

                                                 
13

 Neste caso, devemos ressaltar o cuidado metodológico em investigações na qual o pesquisador possui íntima 

relação com o objeto de pesquisa e/ou com o grupo estudado, para que não se produza um olhar enviesado sobre 

o mesmo. Assim, durante todo o percurso investigativo, a pesquisadora manteve o distanciamento necessário 

para não influenciar os resultados, compreendendo que o distanciamento total seria algo impossível. 
14

 Anexo II 
15

 Anexo III 
16

 Anexo IV 
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contribuições nos demais anos de sua formação no Ensino Médio dentro da instituição. Os 

critérios de exclusão utilizados foram: não atender a qualquer um dos requisitos acima e, 

depois de selecionado, o discente se recusar a responder o instrumento de investigação da 

pesquisa. 

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário
17

 composto 

por questões objetivas e dissertativas em que os participantes responderam livremente de 

acordo com os seus conhecimentos. Segundo Lakatos e Markoni (2003), o questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituídos por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. As perguntas de caráter abertas, 

ou livres, ou também não limitadas, devem permitir ao interrogado responder livremente, 

usando linguagem própria e emitir opiniões. Os questionários foram aplicados nas salas de 

aula do Instituto Federal de Araçuaí pelos docentes das demais disciplinas escolares diferentes 

da Educação Física no período de uma semana. Importante destacar que o estudante não 

poderia sair do local com o referido instrumento de coleta, pois deveria ser entregue no 

mesmo dia tão logo fossem respondidos. Ainda, vale ressaltar que o este estudo recebeu 

aprovação do CEP/UFVJM – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri - através do Parecer Consubstanciado nº 2.608.020
18

. 

Posterior a aplicação do questionário, os mesmos foram reunidos e tratados 

qualitativamente para apresentação dos resultados. Optamos, por interpretar os dados desta 

pesquisa, pela análise de conteúdo que, para Lakatos e Marconi (2003), é uma técnica para ler 

e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos. Segundo Bardin (1977), na pesquisa 

qualitativa, a análise de conteúdo, enquanto método de organização e análise dos dados possui 

como foco qualificar as vivências do sujeito, bem como suas percepções sobre determinado 

objeto e seus fenômenos. Importa, pois, mostrar ao leitor as evidências encontradas através da 

pesquisa. Desta forma, a análise realizada neste trabalho proporcionou o levantamento de 

indicadores qualitativos permitindo a realização de inferência de conhecimentos frente à visão 

dos discentes com relação às aulas de Educação Física nos anos anteriores de seus estudos no 

Ensino Fundamental. 

No tratamento dos dados utilizamos a categorização proposta por Bardin (1977). 

Conforme a autora, as questões foram transformadas em temas para serem confrontados com 

o referencial teórico, assim sendo analisadas e discutidas. 

Referente à categorização, Bardin (1977, p. 177) destaca que: 

                                                 
17

 Anexo I 
18

 Anexo V 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por definição e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias, são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão 

de caracteres comuns destes elementos. 

 

Assim, optamos por categorizar os dados coletados em que agrupamos várias 

questões do questionário, em razão de características comuns, e as transformamos em temas 

que foram analisados e confrontados com o referencial teórico apresentado. 

As temáticas elaboradas e discutidas foram as seguintes: Caracterização dos 

discentes investigados; Importância da Educação Física atribuída pelos discentes perante as 

demais disciplinas curriculares; Caracterização das atividades didáticas, percepção do gosto e 

nível de participação nas aulas. 

 

4.2 Caracterização dos discentes investigados 

 

Esta categoria explora as características gerais dos alunos investigados utilizando, 

para coleta de dados, um questionário constante nos anexos desta pesquisa. 

Quanto ao estrato etário da amostra, a maior parte se situa com a idade de 15 anos 

- 61,25%. As demais idades correspondem a 14 anos - 27,5 %, 16 anos - 10% e 13 anos - 

1,25%. Tratar de um público marcadamente jovem traz uma particularidade inerente a este 

momento de vida dos sujeitos investigados. O modo de perceber o mundo nesta faixa de idade 

influencia sobremaneira os aspectos educacionais direcionados a este grupo e, portanto, é 

preciso que o entendamos melhor. Desta forma, compreendemos que:  

 

[...] se a juventude não é uma prerrogativa moderna, na modernidade ela assume 

contornos próprios e uma dimensão mundializada, massificada e em que, por um 

lado, a juventude, enquanto grupo etário (mesmo que não homogêneo), passa a ter 

uma importância impar na cena social, política e, principalmente, no campo da 

cultura. (MAIA, 2010, p. 50).  

 

Assim, após a década de 1950, no Pós-Guerra, o papel da juventude ganha 

contornos sociais mais e melhor demarcados. A partir deste período, 

 

[...] a juventude passa a ser pensada como um processo de desenvolvimento social e 

pessoal de capacidades e ajustes aos papéis de adulto. Ou ainda, como um período 

de transição da infância a fase adulta, marcado pela intensificação do processo de 

socialização e entendido como a incorporação das normas e dos valores sociais 

necessários à sua integração como membro da sociedade. (WEISHEIMER, 2009, p. 

64). 
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A escola também passa a reconfigurar a sua relação com o jovem, destacadamente 

nas políticas ligadas ao Ensino Médio, espaço formal da educação direcionado a este público. 

Neste sentido, podemos entender que,  

 

[...] as relações dos jovens com a escola são complexas, pois vão além do horizonte 

cognitivo ou normativo que preocupa boa parte dos professores. Na ótica dos jovens, 

entram em jogo suas esperanças e frustrações, suas relações e construção de 

identidade. Eles têm grandes expectativas quanto ao impacto da escolarização nos 

planos futuros, muitas vezes, na forma de sonhos e projetos pouco elaborados. Ao 

mesmo tempo, o contexto social e familiar impõe uma série de limites a partir dos 

quais se configuram suas experiências escolares. O presente, com suas incertezas e 

limitações, nem sempre está sintonizado com as imagens que idealizam para si no 

futuro. (LEÃO; CARMO, 2014, p. 28).  

 

Portanto, é preciso ter consciência que esta fase de transição para a vida adulta 

carrega uma série de expectativas quanto ao futuro, e que muitos jovens, e também seus pais, 

percebem na escola o lugar de alcance desta perspectiva. Esta realidade se potencializa 

quando nos referimos à Educação Técnica e Profissionalizante, alvo central dos Institutos de 

Educação Tecnológica, bem como da realidade espacial ao qual esta investigação se debruça, 

quando pensamos no local de procedência destes alunos. 

Neste aspecto, abaixo, no quadro 1, dispomos todas as cidades de origem, para 

análise do nível de penetração que esta Instituição possui:  

 

Quadro 1 – Cidades de origem dos pesquisados 

Fonte: Dados da pesquisadora 
 

Localidades 
Distância da 

sede 

Total de 

alunos 

% do total de 

alunos 

Araçuaí x 41 51,25 

Francisco Badaró 20 km 07 8,75 

Taquaral 28 km 02 2,5 

Virgem da Lapa 34 km 04 5 

Coronel Murta 40 km 05 6,25 

Itinga 45 km 05 6,25 

Jenipapo de Minas 51 km 01 1,25 

Berilo 62 km 01 1,25 

Itaobim 74 km 07 8,75 

Ponto dos Volantes 94 km 01 1,25 

Medina 118 km 03 3,75 

Caraí 169 km 01 1,25 

Joaíma 178 km 01 1,25 

Teófilo Otoni 235 km 01 1,25 
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Ao analisarmos as cidades de origem dos investigados, percebemos que pouco 

mais da metade, ou seja, 51,25% são da localidade de Araçuaí/MG, onde se situa o Instituto 

Federal. Os demais alunos vem de cidades que se encontram no entorno da sede, sendo que a 

maior distância apontada nos dados atinge 235 km. 

O Vale do Jequitinhonha, cenário desta realidade local, é emblemático quando 

pensamos em sua inserção o espaço de um Instituto Federal de Educação. Neste ínterim, 

trazer um breve contexto histórico do lugar colabora para a compreensão da relação 

estabelecida entre este e as políticas educacionais. Assim, podemos dizer que: 

 

[...] o Vale do Jequitinhonha é composto por 51 municípios, agrupados nas seguintes 

microrregiões: Diamantina, Capelinha, Araçuaí, Pedra Azul e Almenara e está 

localizado na porção nordeste do Estado de Minas Gerais. Tal região foi rotulada 

pela Organização das Nações Unidas em 1974 como o Vale da Miséria, marcado 

pelo semiárido e por graves problemas sociais, caracterizando-se como uma das 

regiões de maior concentração de miséria no Brasil e no mundo. (PIERUCCI; 

FRANZI; LIMA, 2018, p. 3). 

 

Duas décadas depois, a realidade socioeconômica do Vale não havia se alterado, 

conforme percebido pelo trecho da ―Carta de Almenara‖, documento produzido em 1994 

durante a realização de um Seminário Regional. No texto do documento, destacava-se que: 

 

[...] cerca de 25% das ruas das cidades do Vale não possuem iluminação e 

calçamento, em 50% das casas não existe água encanada e 85% das residências não 

têm esgotamento sanitário. O número de médicos disponíveis é 10 vezes menor que 

no restante do Estado de Minas Gerais, a taxa de mortalidade infantil chega a 80 

crianças mortas para cada 1.000 nascidas vivas. Segundos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 50% da população do Vale do 

Jequitinhonha é analfabeta. (PIERUCCI; FRANZI; LIMA, 2018, p. 3). 

 

Ainda sobre o contexto social do Vale do Jequitinhonha, cabe dizer que: 

 

O Vale é a segunda Mesorregião com maior número de Comunidades Quilombolas 

(com 115 comunidades) com participação total de 22,73% do total do estado, 

ficando atrás apenas da Mesorregião vizinha Norte de Minas (com 167 

comunidades) e com participação total de 33% (CEDEFES,2014); quanto a presença 

de povos indígenas atualmente o Vale possui comunidades de Maxakalí 

(aproximadamente pouco mais de mil pessoas) Pataxó, Pankararu (pouco mais de 

120 pessoas), Aranãs (aproximadamente 1507 pessoas) com dados dessas 

comunidades ainda imprecisos por falta de fonte documentais. Segundo dados da 

Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD/ MG, 2009), o Vale 

ainda tem o maior percentual de domicílios beneficiários com o Programa Bolsa 

Família do Estado, onde cerca de 24% de suas famílias são beneficiadas; aparece 

também como a região com maior número de analfabetos com quase 27% de 

analfabetismo; assim 1 pessoa em cada 4 em condições de se alfabetizar não sabem 

ler ou escrever. Como reflexo desses indicadores, os dados educacionais também 

revelam a necessidade de atenção para com a região no sentido de efetivamente 

promover o acesso educacional e uma educação de qualidade. Tomando os dados 
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relativos à alfabetização, por exemplo, verificamos a seguinte configuração no que 

concerne ao estado de Minas Gerais em 2009 (PAD-MG): Triângulo Mineiro de 

8,0%, Região Central de 8,1%, a Região Sul 8,1%, Zona da Mata 8,6%, Região do 

Alto Paranaíba 8,9%, Região do Centro-Oeste 9,0%; Rio Doce 11,3%, Norte 12,1%, 

Noroeste 12,3%, Jequitinhonha/Mucuri 19,4%. Portanto, a região do Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri apresenta maior taxa de analfabetismo se comparada 

a demais regiões mineiras. (PIERUCCI; FRANZI; LIMA, 2018, p. 4, grifo nosso). 

 

Quando questionamos sobre a apropriação de bens de consumo e serviços, 

obtivemos um resultado que nos ajuda a correlacionar a condição de vida dos sujeitos 

pesquisados com o seu processo (in)formativo: 

 

Quadro 2 – Itens de consumo que os pesquisados possuem em casa 

Itens 
Total de respostas 

recebidas 

% de respostas por 

disciplina 

Telefone celular 80 100 

Geladeira 80 100 

Tv 78 97,5 

Acesso à Internet 75 93,75 

Máquina de lavar roupa 61 76,25 

Computado de mesa 51 63,75 

Automóvel 50 62,5 

Notebook 49 61,25 

Tv por assinatura 40 50 

Motocicleta 37 46,25 

Rádio 35 43,75 

Videogame 27 33,75 

Telefone fixo 19 23,75 

Empregada mensalista 10 12,5 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

O acesso altamente massificado à TV aberta e telefones celulares mostra que estes 

jovens estão participando ativamente de uma rede comunicativa importante, mediada pela 

tecnologia de informação, que cresce exponencialmente. Essa nova forma de ser e estar no 

mundo provoca também um processo diferenciado na formação deste público. Como alerta 

Chartier (2005), 

 

[...] desde os anos 1960, a escola concerne cada vez mais toda a juventude, mas não 

é mais ela quem dita as normas no que diz respeito à cultura e às práticas sociais. As 

mídias tornaram-se múltiplas ―escolas paralelas‖ que, melhor que os professores, 

impõem suas normas e seus valores. O cinema, a televisão e a imprensa destinada 

aos jovens ensinam como eles devem comportar-se e vestir-se, quais são os 

costumes, os sonhos, as aspirações das stars. Os jovens aprendem com eles o que 
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devem provocar emoção ou cólera, lágrimas ou riso e quem se deve querer ser. 

(CHARTIER, 2005, p. 14). 

 

Quanto ao uso de aparelhos celulares, vale considerar que: 

 

[...] los dispositivos móviles permiten imaginar diseños pedagógicos innovadores 

transformadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales. Para ello, 

es necesario impulsar líneas de investigación que exploren las posibilidades de 

aplicación a través de proyectos piloto basados en la utilización selectiva de estos 

dispositivos en distintas condiciones y disciplinas, y, a partir de ahí, defnir qué y el 

cómo debe aprenderse mediante los móviles en función de perfles de usuarios y de 

las necesidades de cada contexto. En este sentido, estudiar los usos asociados al 

aprendizaje informal por parte de los jóvenes u otros usuarios ―avanzados‖ puede ser 

muy inspirador. (INFORME HORIZON, 2010, p. 25). 

 

A superexposição aos meios de comunicação, notadamente TV e celulares, 

certamente influencia no modo de percepção e apropriação que os jovens fazem do mundo. 

Neste sentido, os conteúdos ligados à Educação Física, como esportes, ginástica, lutas e 

danças, acabam sendo também construídos pela relação que este público estabelece com os 

diversos elementos advindos destas tecnologias informacionais. 

Outro dado importante diz respeito ao tipo de escola em que estudaram antes do 

ingresso no Instituto. Um número significativo, 71,25%, advém das escolas públicas, em 

contraposição àqueles que vieram de escolas particulares, que representam 22,5%. Ainda 

temos aqueles que passaram pelas duas experiências e estudaram em escolas públicas e 

particulares, correspondendo a 6,25%.  

Isto aponta para uma realidade brasileira, onde o Vale do Jequitinhonha se faz 

presente, que ainda absorve no setor público educacional grande parte dos seus jovens, 

notadamente aqueles inseridos em um estrato social mais baixo como no caso do Vale do 

Jequitinhonha. Vale ressaltar que, no caso desta pesquisa, 63,75% dos investigados possuem 

renda familiar entre menos que 1 até 2 salários mínimos, enquanto apenas 2,5% se enquadram 

em uma renda superior a 10 salários mínimos. Essa correlação entre renda e escola pública x 

privada implica necessariamente em discutirmos este cenário, à luz da qualidade de oferta de 

ensino que se configura em ambos, especialmente no Ensino Fundamental e Médio. De 

acordo com Sampaio (2011), quando pensamos em grupos desprivilegiados socialmente, é 

possível afirmarmos que: 

 

[...] o grupo social composto por jovens de classes populares (poderíamos dizer 

―jovens pobres‖), oriundos de famílias que convivem com limitados níveis de 

escolarização, baixo padrão de renda, vinculados a ocupações que exigem baixos 

níveis de qualificação, residentes em bairros periféricos e/ou em cidades afastadas 
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da capital; [...] Para esse grupo, a passagem pelo ensino médio em escolas públicas é 

um traço relevante, não só como um dos elementos que compõe seu perfil numa 

ótica quantitativa, mas, sobretudo, em virtude do que significa ser um egresso da 

escola pública. (SAMPAIO, 2011, p. 30). 

 

Neste sentido, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnológica 

representam uma outra possibilidade de inserção destes jovens, garantindo um maior amparo 

quanto às condições de ensino e uma qualificação ―mais potente‖
19

. Enquanto investimento de 

maior envergadura no Ensino Médio, os Institutos Federais se diferenciam pela proposta e 

estrutura. No entanto, as escolas públicas do Ensino Fundamental ainda sofrem com carências 

estruturais que comprometem a formação dos seus educandos, pois não conseguem atender as 

demandas fundamentais deste processo. Nas palavras de Libâneo (2011), podemos 

compreender que: 

 

Assim, a escola que sobrou para os pobres, caracterizada por suas missões 

assistencial e acolhedora (incluídas na expressão educação inclusiva), transforma-se 

em uma caricatura de inclusão social. As políticas de universalização do acesso 

acabam em prejuízo da qualidade do ensino, pois, enquanto se apregoam índices de 

acesso à escola, agravam-se as desigualdades sociais do acesso ao saber, inclusive 

dentro da escola, devido ao impacto dos fatores intraescolares na aprendizagem. 

Ocorre uma inversão das funções da escola: o direito ao conhecimento e à 

aprendizagem é substituído pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência. Isso 

pode explicar o descaso com os salários e com a formação de professores: para uma 

escola que requer apenas necessidades mínimas de aprendizagem, basta um 

professor que apreenda um kit de técnicas de sobrevivência docente (agora 

acompanhado dos pacotes de livros didáticos dos chamados sistemas de ensino). 

(LIBÂNEO, 2011, p. 23).  

 

Este fato provoca todo um desdobrar, eivado de déficits e falhas que impactam 

consequentemente em aprendizagens futuras. Isso, mesmo que se consiga o acesso a escolas 

reconhecidamente qualificadas, como os Institutos ou ainda posteriormente Universidades 

Públicas. Evidentemente, este contexto deve ser criticado na perspectiva da construção de 

uma escola que atenda e dê minimamente conta de suprir tais necessidades, se desejarmos 

superar este estado de coisas, posto que: 

 

[...] as vítimas dessas políticas, aparentemente humanistas, são os alunos, os pobres, 

as famílias marginalizadas, os professores. O que lhes foi oferecido foi uma escola 

sem conteúdo e com um arremedo de acolhimento social e socialização, inclusive na 

escola de tempo integral. O que se anunciou como novo padrão de qualidade 

transformou-se num arremedo de qualidade, pois esconde mecanismos internos de 

                                                 
19

 ―Mais potente‖ no sentido de que a formação do Instituto Federal potencializa a qualidade do ensino à medida 

que oferece estrutura adequada, corpo docente qualificado e formação técnica específica - o que favorece à este 

aluno o ingresso no mercado de trabalho posterior. Constatação de minha experiência em escolas públicas 

municipais e estaduais em comparação à minha vivência no Instituto Federal. 
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exclusão ao longo do processo de escolarização, antecipadores da exclusão na vida 

social. (LIBÂNEO, 2011, p. 24). 

 

Dessa maneira, partindo da caracterização dos discentes, abordaremos em seguida 

como esses investigados percebem, em nível de importância, a disciplina de Educação Física 

quando comparada às outras disciplinas do currículo escolar. 

 

4.3 Importância da Educação Física atribuída pelos discentes perante as demais 

disciplinas curriculares 

 

Avançando na nossa análise, nesta categoria nos deteremos na percepção que os 

discentes possuem da importância atribuída às disciplinas do currículo escolar. De imediato, 

salta aos olhos a imensa consideração de valor conferida às disciplinas de caráter formativo e 

instrumental, no caso da Matemática, 100%, e Português, 97,5%. Educação Física se situa em 

uma valoração mediana de importância com 55% de aceitação, enquanto a disciplina com 

menor marcação no questionário foi a de Artes, com apenas 36% dos alunos a considerando 

importante. O quadro abaixo ilustra melhor o todo desta situação, e serve de base para nossa 

discussão posterior: 

 

Quadro 3 – Importância atribuída às disciplinas escolares 

Disciplinas 
Total de respostas 

recebidas 

% de respostas por 

disciplina 

Matemática 80 100 

Português 78 97,5 

História 61 76,25 

Língua Estrangeira 52 65 

Biologia 49 61,25 

Geografia 48 60 

Educação Física 44 55 

Química 40 50 

Filosofia 40 50 

Física 39 48,75 

Sociologia 32 40 

Artes 29 36,25 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

Conforme visto, há uma tendência de maior valorização quanto às disciplinas, na 

perspectiva de maior prática no cotidiano, consideradas com uma maior ―utilidade‖ e 
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―aplicabilidade‖ no mundo do trabalho como no caso de Português e Matemática. Esta 

realidade tem fundamento histórico, e encrudesce o fato de que: 

 

A atenção privilegiada, e muitas das vezes exacerbada, dada a determinadas 

disciplinas curriculares (Língua Materna, Matemática e disciplinas ligadas às áreas 

científicas) relega as disciplinas percebidas como não acadêmicas para uma 

subsequente e progressiva marginalização, traduzida em reduções de tempo no 

horário escolar, inadequados ou insuficientes recursos materiais e humanos. 

(BRANDÃO, 2002, p. 14).  

 

Entendemos que o fato da escola brasileira historicamente ter servido à preparação 

de uma massa de sujeitos para o trabalho, torna a associação do maior valor às disciplinas de 

caráter instrumental algo inevitável. Neste sentido, a Educação Física, alvo central do nosso 

interesse neste estudo, acaba relegada a um plano de importância, na percepção do aluno, 

consideravelmente menor e menos significativa no seu processo formativo.  

Na perspectiva de Gomes (2013), para que seja possível a construção das 

disciplinas e do conhecimento, é fundamental uma proposta educacional que contemple 

intencionalidades de consolidação de um conjunto de objetivos no intuito de proporcionar 

uma teia de saberes, e mais do que isto, atribuir sentido entre os diversos campos do saber. Na 

ausência de um projeto educacional, as disciplinas correm o sério risco de ficarem soltas, cada 

uma com sua finalidade atuando de maneira isolada e sem a compreensão do lugar que 

ocupam na escola. 

Pensando na validade de uma disciplina, ou o que a legitima, devemos 

compreendê-la em um contexto histórico e social, em que se atribuem sentidos e significados 

de valor a um dado campo do conhecimento - mais do que outros. Neste sentido, podemos 

apontar que: 

[...] as práticas são permeadas por ―estratégias‖ de poder e ―táticas‖ de consumo 

criativo, relações conflituosas presentes em uma cultura escolar, seja pelas 

prescrições oficiais de imposição de normas, seja pelo consumo criativo dessas 

normas em que, nas práticas ordinárias, os ―sem poder‖ movem-se a partir de táticas 

de sobrevivência. A história de uma disciplina escolar requer uso de diferentes 

fontes que, colocadas em confronto, permitem reconstituir representações, criando 

uma trama na qual são apontadas mudanças, estagnação e até extinção de uma 

disciplina no projeto pedagógico da escola. (PINTO, 2014, p. 135). 

 

Cada disciplina carrega em si um empoderamento, ou a falta dele, à medida que 

encarna as finalidades da sua ―invenção‖, e ainda de como a mesma é percebida pelo conjunto 

da sociedade, na perspectiva de uma possível ―utilidade‖ e/ou ―aplicabilidade‖ prática. Ou 

seja, deve ser levado em consideração o contexto histórico do surgimento de cada disciplina e 

sua aplicação prática no dia a dia, vista pela sociedade. Sobre isto, é pertinente pensarmos: 
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[...] que toda história das disciplinas escolares deve, em um mesmo movimento, 

levar em conta as finalidades obvias e implícitas perseguidas, os conteúdos de 

ensino e a apropriação realizada pelos alunos tal como poderá ser verificada pelos 

seus trabalhos e exercícios. Existe uma interação constante entre estes três polos que 

concorrem, os três, na constituição de uma disciplina, e estaríamos diretamente 

condenados a graves desconhecimentos se menosprezar qualquer um deles. (JULIA, 

2002, p. 60). 

 

No caso da Educação Física, nos parece bastante claro a falta de um projeto 

educacional que valore a sua intervenção pedagógica, notadamente determinada por uma 

pretensa baixa expectativa de ―utilidade social‖ que a mesma possua. Dito de outra forma, 

podemos pensar que: 

 

Um conteúdo passa a ser valioso e legítimo quando goza do aval social dos que tem 

poder para determinar sua validade; por isso, a fonte do currículo é a cultura que 

emana de uma sociedade. Sua seleção deve ser feita em função de critérios 

psicopedagógicos, mas é preciso considerar antes de mais nada a que ideia de 

indivíduo e de sociedade servem (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2007, p. 155). 

 

Nesta lógica, que importância teria disciplinas como Artes, Sociologia, Filosofia e 

Educação Física? Os dados do estudo nos parecem ser bastante elucidativos quanto a este 

processo, quando estes conteúdos recebem um número consideravelmente menor de 

marcações por parte dos pesquisados. 

O papel da organização curricular é fundamental neste contexto, dentre outras 

normativas educacionais. É o currículo que determina, de forma decisória, os tempos e 

espaços dos saberes escolares. Obviamente, a lógica curricular obedece a um campo de forças 

que estruturam a sua ordenação. Aspectos como política, economia, ideologia de Estado, 

elementos culturais, dentre outros, acabam por direcionar os interesses atrelados à construção 

de um modelo curricular. Para maior compreensão do que aqui tratamos como ―currículo‖, 

nos apropriamos da fala de Nunes e Rúbio (2008, p. 56), ao afirmarem que: 

 

O currículo aqui é entendido como o percurso da formação escolar, ou seja, ele se 

refere a tudo que acontece na escolarização. Enquanto projeto político que forma as 

novas gerações, o currículo é pensado para garantir a organização, o controle e a 

eficiência social. O currículo, por transmitir certos modos de ser e validar certos 

conhecimentos, está intimamente ligado ao poder. O currículo, pelos seus modos de 

endereçamento, nos chama a ocupar determinadas posições de sujeito. O currículo, 

por regular as ações dos sujeitos da educação, forma identidades. 

 

Segundo Chervel (1990), se é verdade que a sociedade impõe à escola suas 

finalidades, estando a cargo dessa última buscar apoio na primeira, para criar suas próprias 
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disciplinas, há toda razão em se pensar que é ao redor dessas finalidades que se elaboram as 

políticas educacionais e que se realizam a construção e a transformação histórica da escola. 

Acrescenta ainda que as disciplinas são o preço que a sociedade deve pagar à sua cultura para 

poder transmiti-la no contexto da escola ou do colégio. Ou seja, é por meio das disciplinas 

escolares que o saber cultural é transmitido. Devendo assim, a escola, selecionar o que de 

mais presente está na cultura em determinada época e que será valioso para a vida do 

educando. 

Reconhecer este cenário é também aceitar o desafio para modifica-lo, naquilo que 

se compreende necessário. Equalizar valores de saber e organizar currículos que atendam às 

demandas de formação exige o esforço teórico de apropriação da construção dos 

conhecimentos e da sua força de legitimação no espaço social. Portanto, é preciso assumir 

que: 

 

[...] somente com a realização periódica de balanços ou estados da arte é possível 

tornar inteligível o processo de transformação e/ou construção de saberes em saberes 

propriamente escolares tanto do ponto de vista empírico quanto do ponto de vista 

propriamente teórico. A tarefa de responder, empiricamente, algumas questões 

básicas — como: quando determinada disciplina passa a compor a grade curricular 

das escolas públicas? Mesmo ausentes como disciplinas escolares, esses 

saberes/práticas estavam presentes na escola? Que agentes e fatores sociais tornaram 

possíveis essa inserção? — já é extremamente complexa em um país com as 

dimensões do Brasil onde, por exemplo, durante o século XIX e nas primeiras 

décadas do XX, cada província/estado tinha uma legislação e uma estruturação 

curricular próprias. Em uma perspectiva teórica, acreditamos que esses balanços 

periódicos possam elucidar questões como as relações estabelecidas entre 

saberes/práticas escolares e não escolares, entre aspectos políticos, sociais e 

econômicos e escola, entre cultura popular e cultura erudita, entre transposição 

didática e cultura escolar, em um país de escolarização tardia e profundamente 

marcado pelas presenças do manuscrito e da oralidade e pelas distinções sociais, 

raciais/étnicas, regionais, geracionais e de gênero. (JÚNIOR; GALVÃO, 2005, p. 

406).  

 

Assim, a Educação Física ganha algum valor quando percebida no próprio 

contexto interno da dinâmica escolar, via de regra assumindo o papel de um ―segundo 

recreio‖, ou como um momento de distração do sério e importante que ocorre naquele espaço 

formal de educação.  

Isto fica ainda mais explícito quando os alunos foram inquiridos sobre a 

importância das disciplinas fora do ambiente escolar.  

O quadro 4 expõe este cenário, que comprova, a rigor, a nossa percepção sobre 

este fenômeno: 
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Quadro 4 – Importância atribuída às disciplinas fora da escola 

Disciplinas 
Total de respostas 

recebidas 

% de respostas por 

disciplina 

Matemática 75 93,75 

Português 72 90 

Língua Estrangeira 61 76,25 

História 32 40 

Geografia 28 35 

Filosofia 28 35 

Educação Física 26 32,5 

Biologia 25 31,25 

Sociologia 25 31,25 

Física 22 27,5 

Química 15 18,75 

Artes 12 15 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

Neste contexto, a Educação Física perde ainda mais o seu valor, quando 

comparada à importância que possui ―na escola‖ (55% x 32,5%). Ou seja, no mundo fora do 

ambiente escolar, o conhecimento pertencente a esta disciplina parece ser pouco útil. 

Diferentemente do valor social que a mesma possuía no início do século XX
20

, nas últimas 

décadas, quando se propõe uma ressignificação dos sentidos pedagógicos da Educação 

Física
21

, ocorre a significativa perda da sua relevância neste processo, principalmente quando 

consideramos o extra-muro escolar. 

Neste universo de relações, absolutamente plurais, é preciso pensar que a 

determinação de uma disciplina como mais legítima que outras se deve a uma densa rede de 

negociações, embates, tensões e resistências que configuram, no tempo e no espaço, o lugar 

que se ocupa a própria escola. Ela mesma, também é eivada de sentidos e significados sociais. 

Assim,  

 

A constituição dos saberes escolares específicos a cada disciplina do currículo é 

resultado de um processo complexo que envolve consentimentos, conflitos, 

diferentes tipos de mediação entre diversos sujeitos e instituições, diante dos papéis 

que, em cada época e sociedade, são atribuídos à escola. Na Educação Física, 

contemporaneamente, esse processo parece marcado por uma busca permanente de 

legitimidade diante de saberes que, tradicionalmente, parecem mais próximos ao que 

                                                 
20

 No início do século XX, a Educação Física passa a ser considerada na formação dos sujeitos, no entendimento 

da importância de um conteúdo que trabalhasse com o melhoramento da raça, com o aprimoramento físico e com 

sentido higiênico - lembremos que naquele momento o trabalho braçal era consideravelmente mais importante. 
21

 Nas últimas décadas, a Educação Física se encontra mais voltada para uma perspectiva humanista do 

movimento, valorizando aspectos culturais do mesmo, como danças, lutas e jogos. 
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foi sendo identificado (e naturalizado) como inerente à instituição escolar: saberes 

mais próximos da racionalidade moderna. (JÚNIOR; GALVÃO, 2005, p. 406).  

 

Para estabelecermos um contraponto, a próxima categoria analisada irá se ocupar 

da percepção que os pesquisados possuem no que tange ao gosto pelas disciplinas escolares, 

situando o espaço ocupado pela Educação Física. Nesta perspectiva, a forma como os alunos 

percebem as aulas e os níveis de adesão às mesmas configuram um todo no conjunto de dados 

que, esperamos, possa contribuir para o enriquecimento do debate.  

 

4.4 Caracterização das atividades didáticas, percepção do gosto e nível de participação 

nas aulas 

 

O dado aqui analisado refere-se à percepção do gosto que os pesquisados nutrem 

pelas disciplinas do currículo escolar. Apresentamos a seguir o quadro 5, que ilustra tal 

panorama: 

 

Quadro 5 - Percepção de gosto pelas disciplinas curriculares 

Disciplinas 
Total de respostas 

recebidas 

% de respostas por 

disciplina 

Educação Física 57 71,25 

História 45 56,25 

Matemática 43 53,75 

Filosofia 43 53,75 

Biologia 36 45 

Português (Lit., Red. e Gram.) 34 42,5 

Artes 32 40 

Língua Estrangeira 21 26,25 

Geografia 20 25 

Química 13 16,25 

Física 10 12,5 

Sociologia 10 12,5 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

Aqui nos parece bastante evidente uma significativa mudança em relação ao 

sentido que a Educação Física passa a ter quando situada no contexto em que o ―prazer‖ se 

torna a referência central. Ela aparece como a disciplina que os alunos pesquisados mais 

gostam, com marcação de 71,25% dos alunos investigados, bem à frente das demais. Isso é 

revelador à medida que expõe uma clara contradição, ou um paradoxo emblemático: a 
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Educação Física não é percebida como muito importante, mas, no entanto, é a que os 

investigados mais gostam. Este cenário parece reproduzir a realidade de outros espaços, em 

que diversos estudos apontam situação bastante semelhante.  

Na visão de Caviglioli (1976) apud Darido (2004, p. 62), ―o aluno tem uma 

imagem fortemente valorizada da disciplina relacionando-a com liberdade, alegria, interesse, 

beleza e prazer, e ainda, com distração e não ao trabalho‖. Notamos que o ―valor‖ atribuído à 

disciplina reside fora da lógica do ―trabalho‖ ou da utilidade do seu conhecimento, e está 

fortemente atrelado ao prazer que proporciona a partir de elementos que não se conectam 

necessariamente ao ordenamento pedagógico das aulas.  

Para compreender melhor todo este processo, investimos em questões que 

pudessem escrutinar mais profundamente este estado de coisas. Neste sentido, o nível de 

adesão às aulas, bem como características gerais das mesmas nos ajudam a entender com mais 

precisão este estado de coisas.  

De modo geral, podemos afirmar que a Educação Física sempre fez parte da 

realidade escolar dos alunos pesquisados, pois a grande maioria deles, ou seja, 92,5% 

apontam que esta disciplina esteve presente do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental. Quanto 

à frequência às aulas, 80% disseram ter tido uma média de participação de duas aulas 

semanais - o que corresponde à totalidade da carga horária semanal desta disciplina. Ou seja, 

o nível de apropriação da disciplina de Educação Física pelo conjunto dos investigados é 

bastante significativo. Quando questionados quanto ao tipo de aula, prática ou teórica, 81,25% 

afirmam que vivenciaram aulas práticas e teóricas durante seu processo formativo. Isto pode 

ser particularmente importante, à medida que o ―gosto‖ pelas aulas de Educação Física está 

fortemente relacionada ao seu contexto prático. Cabe pensarmos aqui que: 

 

[...] os conhecimentos teóricos são relacionados aos interesses dos professores e não 

direcionados aos interesses dos alunos; tanto professores como alunos compreendem 

que as aulas teóricas devem ter como ambiente exclusivo a sala de aula ou qualquer 

outro ambiente fechado; grande parte dos professores não possui embasamento 

teórico e domínio de técnicas criativas para transmitir os conteúdos aos alunos, 

independentemente do cenário; muitos professores se mantêm reféns da concepção 

de que teoria é metafísica, especulação, perda de tempo nas aulas. (FERREIRA et 

al., 2013, p. 680). 

 

No entanto, a concepção de práxis deve prevalecer para além da preferência dos 

alunos. Não se pode perder, a despeito de ―agradar‖ o conjunto dos educandos, a perspectiva 

pedagógica dos conteúdos trabalhados pela disciplina. Ou seja, a Educação Física tem uma 

função educativa que deve se sobrepor aos interesses de quem quer que seja. Para isto, a 
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práxis deve atuar no sentido de garantir que esta função educativa não se perca em meio a 

uma pretensa satisfação gerada pelas aulas de cunho prático. Assim, podemos apontar que, 

para ser educativa: 

 

[...] a exercitação física escolar necessita que na sua implementação fatual, nas aulas, 

exista espaços pedagógicos para o tratamento do conhecimento. Espaço para 

explicações, questionamentos, informações inclusive com divulgação de livros, 

revistas, sites, etc. Discussões, leituras, e outras formas de se operacionalizar, 

didaticamente, no campo cogntivo-mental, o que foi/está/será sendo praticado e suas 

inter-relações. Tal como na "parte prática" das aulas, onde, dentre outras 

objetivações, são visados estímulos maximizados quanto ao componente motor 

como algo essencialmente humano e motivo de aprimoramento - também na "parte 

teórica" destas aulas, são necessários momentos de qualidade cognitiva, de 

aprofundamento dos conhecimentos. (PEREIRA, 2000, p. 35). 

 

Ora, se no retorno dos dados da pesquisa a Educação Física assume um lugar de 

destaque com relação ao ―gosto‖, saber os motivos que levam os alunos a participarem das 

aulas pode ser um indício bastante importante para a compreensão deste contexto. Neste 

ínterim, o quadro abaixo ajuda a ilustrar a composição dos elementos atratores da disciplina: 

 

Quadro 6: Principais motivos de participação nas aulas de Educação Física 

Motivos de participação nas aulas de 

Educação Física 

Total de respostas 

recebidas 

% de cada 

manifestação 

A interação com os colegas 30 37,5 

As atividades diferenciadas 23 28,75 

Sua habilidade nos esportes 20 25 

A obrigatoriedade em fazer as aulas 09 11,25 

As aulas teóricas 03 3,75 

Outros: Aulas práticas 03 3,75 

Não participava das aulas 01 1,25 

Não respondeu 01 1,25 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

Interessante notar que tanto as aulas práticas quanto as teóricas obtiveram o 

mesmo nível de respostas, 3,75%. Aparentemente, o fato das aulas serem práticas ou teóricas 

não seria um forte motivo de adesão às aulas, ou não representariam a rigor o fator 

determinante para que se goste delas. No entanto, olhando mais atentamente para os motivos 

mais recorrentes, todos eles estabelecem uma conexão muito arraigada com as aulas práticas. 

Tanto o nível de interação com os colegas, com 37,5% de representação, quanto às atividades 
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diferenciadas
22

 com 28,75%, e ainda quanto à habilidade em esportes, com 25%, estão muito 

presentes no contexto prático da disciplina. Isto reforça o sentido de que o gosto não está 

diretamente relacionado ao conhecimento produzido nestas aulas, mas ao fato de que estas 

provocam sensações de prazer motivadas pelo contato mais livre com os outros e também 

pela possibilidade do movimento corporal. Neste sentido, vale afirmar que: 

 

[...] os alunos até gostam da educação física, porém não compreendem de forma 

mais profunda. Talvez esse posicionamento seja reflexo da própria postura indecisa 

dos professores, pois estes não veem tal componente curricular com possibilidades 

de mudanças de comportamento e possibilidades de crescimento pessoal e social. 

Alunos e professores precisam se conscientizar de seus papéis dentro da escola, com 

a finalidade de atingir focos mais importantes (criação, criticidade, transformação, 

discussão) que a simples transmissão e reprodução de conhecimentos. (PEREIRA; 

MOREIRA, 2005, p.45). 

 

Como então podemos compreender o que de fato leva os alunos a nutrirem um 

sentimento tão potente de prazer nestas aulas? Dito de outra forma, porque eles gostam tanto 

desta disciplina, em detrimento de outras? Para responder esta questão, é fundamental nos 

apropriarmos dos sentidos atribuídos à Educação Física pelos pesquisados. Como eles veem 

esta matéria no horizonte dos seus interesses? O quadro abaixo procura elucidar tais 

apontamentos, ao indicar: 

 

Quadro 7 - Como você vê o horário da aula de Educação Física? 

Horário da aula de  

Educação Física visto como... 

Total de respostas 

recebidas 

% de cada 

manifestação 

Horário para prática de esportes 34 42,5 

Horário para interação com os colegas 23 28,75 

Momento de aprendizado de novos 

conhecimentos 
16 20 

Um momento de tempo livre 12 15 

Horário para fazer tarefas e atividades de 

outros conteúdos 
04 5 

Não respondeu 01 1,25 

Outros: -- -- 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

De fato, 42,5% dos alunos demonstram e atribuem o seu gosto pela disciplina a 

partir da perspectiva de que a mesma oportuniza o acesso à prática de esportes e permite uma 

sociabilidade mais fluida. Outro dado importante é que, 15% dos discentes associam o horário 

                                                 
22

 Atividades diferenciadas lê-se: danças, brincadeiras, jogos, dentre outros. 
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da aula de Educação Física a um ―tempo livre‖, o que demarca o entendimento, por parte de 

alguns, que esta disciplina assume a função de um ―segundo recreio‖ na dinâmica escolar. Por 

outro lado, 20% dos inquiridos disseram que veem nas aulas de Educação Física um momento 

para novos aprendizados. Todo este cenário é reforçador de um estereótipo que carimba a 

disciplina: a de que a sua importância não está no conhecimento produzido/transmitido, mas 

na exclusiva possibilidade de prazer que a mesma assume.  

Encabeçada pela lógica esportivista, onde o esporte sobressai aos demais 

conteúdos, a prática pedagógica das aulas de Educação Física limita e restringe a relevância 

do conhecimento, diminuindo e sombreando o papel educativo que a mesma deveria assumir 

no espaço escolar. Sobre esta monocultura do conteúdo esportivo, vale ressaltar que: 

 

Cristalizou-se um imaginário social sobre a Educação Física que a entende, 

basicamente, como um espaço e tempo escolar vinculado ao fenômeno esportivo: o 

esporte é o conteúdo central tratado nas aulas pelos professores, é a prática corporal 

citada e valorizada pelos alunos, é a referência para atividades extracurriculares da 

Educação Física e também para as manifestações dos diretores de escola quando se 

reportam ao seu papel. (BRACHT et al., 2003, p.52). 

 

Contudo, além do aspecto esportivo, a sociabilidade diferenciada possibilitada nas 

aulas de Educação Física nos parece ser também um fator de relevância quanto ao 

desenvolvimento de um maior gosto pela disciplina. Podemos entender que esta percepção 

corrobora, de modo significante, a noção de um prazer mais ampliado destas aulas.  

Sobre isto, não pensamos aqui a escola como um lugar estático, asséptico e com 

relações harmoniosas. Ao contrário, percebemos este espaço como um local de embates, de 

reprodução de estereótipos sociais, de dominação e controle de determinados grupos, como 

por exemplo: gênero e classe. A sociabilidade construída ali, portanto, não é livre de tensões e 

resistências. Dito de outra maneira: 

 

A construção histórica do espaço escolar nos revela a escola como um instrumento 

legitimador de desigualdades. Longe de ser um espaço democrático e libertador, a 

escola mantêm-se como instrumento de manutenção de mecanismos de reprodução 

social que sustentam a dominação de um(s) grupo(s) dominante(s) sobre outro(s), 

reforçando assim as hierarquias arbitrárias que determinam quem são os agentes 

mais influentes e tem mais poder que os outros. (RODRIGUES; COELHO, 2015, p. 

6). 

 

No tocante à socialização no interior das aulas de Educação Física, os mesmos 

autores consideram que há uma especificidade na elaboração de uma sociabilidade própria e 

particular, 
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Isto porque, a Educação Física enquanto componente disciplinar, torna-se um 

cenário propício à observação e ao debate sobre respeito e valorização das 

diversidades dos alunos, pois está diretamente ligada ao reconhecimento dos 

caracteres sexuais do corpo, ao movimento, à interação física e social de seus 

agentes e às manifestações de seus capitais culturais, manifestadas nas preferências, 

nas sociabilidades grupais e nas habilidades em determinada atividade física ou 

esportiva. (RODRIGUES; COELHO, 2015, p. 9). 

 

Por outro lado, a ideia presente entre os pesquisados de que no decorrer das aulas 

de Educação Física existe um ―tempo livre‖, ou um tempo onde se possa fazer qualquer coisa, 

reproduz um estigma negativo de que a mesma não representa importância para além de si 

mesma. Essa concepção, que associa o tempo escolar da Educação Física a uma experiência 

de lazer, fragiliza seu investimento pedagógico, e alimenta a noção de uma disciplina 

descolada do todo escolar. Este entendimento deve ser relativizado e problematizado, no 

sentido de dirimir equívocos que comprometam a estruturação desta disciplina no âmbito 

escolar. De acordo com Conceição (2013, p. 60),  

 

[...] para quem usufrui as atividades físico-esportivas, a maioria delas ocorre em uma 

atitude de livre adesão, e em espaço/tempo disponíveis da esfera das obrigações, o 

que as caracteriza, por vezes, como manifestações de lazer. No entanto, esta 

afirmação não condiz e nem deve ser aplicada à realidade escolar, pois mesmo que 

seja vista como um momento despretensioso, a aula de EF acontece num 

tempo/espaço regulamentado e com objetivos pré-definidos por quem orienta este 

momento.  

 

Tudo isto contribui para uma apropriação identitária deturpada da disciplina, que a 

situa, na percepção dos alunos, como um momento não gerador de aprendizagens ou de novos 

conhecimentos. Muito provavelmente, essa noção enraizada promove a ideia de que a 

Educação Física não seja muito importante, quando comparada com outras disciplinas do 

currículo escolar. Assim, concordamos com Góes e Mendes, quando afirmam que: 

 

[...] a educação física deveria ter mais prestígio no currículo escolar, em especial, 

por se tratar de uma disciplina que tem a possibilidade de ser desenvolvida fora e 

dentro de sala; também por tratar de temas que estimulam o pensar, refletir, 

questionar sobre os problemas educacionais, sociais e culturais enfrentados pela 

sociedade, bem como, interferir com propostas inovadoras para solução de tais 

problemas. (GÓES; MENDES, 2009, p.10). 

 

Os assuntos, temas e conteúdos abordados nas aulas de Educação Física ao longo 

do processo de formação destes alunos também podem ser vistos como indícios importantes 

para o recrudescimento de todo este cenário que a pesquisa aponta. O quadro 8 trata desta 

questão de maneira específica, elencando os conteúdos mais acessados/apropriados: 
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Quadro 8 - Conteúdos trabalhados pela disciplina Educação Física 

Conteúdos 
Total de respostas 

recebidas 

% de respostas por 

conteúdo 

Esportes 78 97,5 

Jogos e brincadeiras 74 92,5 

Conhecimentos sobre o corpo 50 62,5 

Conhecimentos sobre saúde 46 57,5 

Danças 38 47,5 

Ginástica 27 33,75 

Capoeira 21 26,25 

Práticas corporais alternativas 19 23,75 

Luta 18 22,5 

Outros: 
Aulas de circo 01 1,25 

Esportes olímpicos 01 1,25 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

Os conteúdos mais apropriados elencados pelos alunos pesquisados reforçam o 

entendimento do caráter eminentemente prático da disciplina - notadamente do conteúdo 

esporte. Embora a maior parte pareça de fato reforçar a tendência prática das aulas, alguns 

conteúdos que são mais fortemente associados ao aspecto teórico também foram bem 

assinalados, como ―conhecimentos sobre o corpo‖ (62,5%) e ―conhecimentos sobre saúde‖ 

(57,5%). 

Por fim, podemos destacar que o acentuado gosto que os alunos possuem pela 

Educação Física está fortemente influenciado pela associação da mesma com o 

desenvolvimento prático do esporte, obliterando os outros espaços de aprendizagens, ou 

mesmo inviabilizando as reflexões possíveis e necessárias postas sobre o fenômeno esportivo 

e as práticas corporais como um todo. Não se trata aqui de desvalorizar o conteúdo esporte e 

seus desdobramentos, mas de refletir como este tem sido trabalhado historicamente no 

conjunto da Educação Física escolar, com a ―prática pela prática‖ assumindo o protagonismo 

metodológico e esvaziando suas potencialidades e riquezas. 

Neste aspecto, reiteramos o pensamento de que:  

 

Indubitavelmente, o esporte detém o status de expressão hegemônica da cultura de 

movimento na sociedade atual. De forma semelhante, o é no contexto escolar. 

Diferentes razões vêm, ao longo dos tempos, contribuindo para que o esporte se 

configure como conteúdo dominante na escola, como, por exemplo, o entendimento 

pelo sistema esportivo da escola como ―base‖ para o seu desenvolvimento, sua 

vinculação com a saúde, sustentado pelo binômio esporte-saúde. A atribuição de 

termos como fenômeno e instituição social pelos estudiosos, quando se referem ao 
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esporte, apenas confirma a abrangência dessa prática corporal na sociedade aos 

longos dos tempos. Trata-se do esporte que se assenta sobre os códigos do 

rendimento, da competição e, sobretudo, do espetáculo nos moldes de produção de 

uma sociedade capitalista. No âmbito da escola, mais precisamente nas aulas de 

Educação Física, o esporte trabalhado reproduz os mesmos códigos vigentes na 

sociedade em um dado momento histórico. Neste cenário, evidencia-se um paradoxo 

no qual o trato do esporte, nos moldes de rendimento na escola pela Educação Física 

(esporte na escola), representaria uma forma de legitimar seu papel enquanto 

componente curricular. Por outro lado, o esporte, desprovido de transformação 

didático-pedagógica, visando sua adequação enquanto tema da Cultura Corporal de 

Movimento (esporte da escola), representaria a expressão máxima de não autonomia 

enquanto prática de intervenção pedagógica (PAIXÃO, 2014, p. 22-23). 

 

Assim, após nos apropriarmos deste conjunto de percepções, julgamos necessário 

o desdobramento prospectivo do campo das perspectivas que os investigados possuem sobre 

as aulas de Educação Física no Ensino Médio, posto que os mesmos ainda estão na fase 

inicial deste ciclo de formação. É o que trataremos no item a seguir. 

 

4.5 Perspectivas sobre a Educação Física no Ensino Médio – Campus Araçuaí 

 

Nas nossas escolas, salas separadas: o que se ensina é que a vida é 

cheia de espaços estanques. Turmas separadas e hierarquizadas: o 

que se ensina é que a vida é feita de grupos sociais separados, uns 

em cima dos outros. Consequência prática: a competição entre as 

turmas, competição que chega à violência. Saberes ministrados em 

tempos definidos, um após o outro: o que se ensina é que os saberes 

são compartimentos estanques [...]. Ah! Uma vez cometido o erro 

arquitetônico, o espírito da escola já está determinado! Mas nem 

arquitetos e nem técnicos da educação sabem disto... (ALVES, 2001, 

p. 13). 

 

Nesta última parte da análise, procuramos nos apropriar das perspectivas dos 

discentes com relação ao desenvolvimento das aulas de Educação Física, destacadamente no 

Ensino Médio, e mais particularmente ainda sobre o Campus Araçuaí. Os dados desta 

categoria foram confrontados com as demais, em busca de um resultado que alcance, o mais 

fielmente possível, os anseios e expectativas dos investigados.  

Quanto à carga horária da disciplina no Ensino Médio, duas aulas semanais, a 

maior parte dos alunos entende que o quantitativo de aulas deva ser maior, haja vista que 65% 

gostariam que houvesse mais de dois horários por semana. Este dado corrobora o fato de que, 

se esta disciplina é a que eles mais gostam, deveria haver mais tempo para ela. Ou seja, o 

desejo do aumento da carga horária se dá mais em função do prazer que a Educação Física 

proporciona do que pelo sentido de importância que se atribui à mesma. 
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De todo modo, vale discutir a divisão curricular em termos de carga horária. Ora, 

se uma disciplina possui mais aulas que outras, estamos assumindo que as mesmas são de fato 

mais importantes. Disciplinas como Português e Matemática, por exemplo, tem mais 

destinação de tempo - o dobro ou mais, do que a Educação Física. Oficialmente, na 

estruturação curricular, os próprios projetos políticos de formação admitem esta maior 

importância destinada a conteúdos de caráter instrumental.  

Assim, o currículo, como reverberação de um poder instituído em saberes 

privilegiados, se constrói na lógica da reprodução de uma sociedade no qual ele está inserido. 

Entendo, portanto, que o currículo: 

 

[...] não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 

transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 

atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação. (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 7-8). 

 

Isto evidencia o lugar que deve ser ocupado pelas disciplinas no processo 

formativo dos indivíduos sociais. Se a Educação Física tem metade da carga horária de outras 

matérias, o seu (des)empoderamento fica nítido neste projeto de educação. Desta forma, 

reforçamos a fala de Veiga-Neto, quando afirma que a determinação curricular é a 

determinação de um projeto de sociedade que se pretende e que, portanto,  

 

[...] na medida em que o currículo opera a distribuição dos saberes – pondo-os e 

dispondo-os, hierarquizando-os, matizando-os e classificando-os, atribuindo-lhes 

valores – ele estabelece o fundo para que tudo o mais (no mundo) seja entendido 

geometricamente. Assim, o currículo funciona como um ―estruturante disciplinador‖ 

e induz a se pensar que não somente os saberes, mas que o mundo é organizado de 

acordo com essa espacialidade, além de que as práticas dos homens e das mulheres 

devem obedecer a essa disciplina. Para o autor, a organização da escola moderna é 

baseada no currículo, o qual tem a função de disciplinar, visando à docilização dos 

corpos e à organização dos saberes. (2002, p. 165). 

 

Se quanto aos tempos escolares a Educação Física parece não atender às 

demandas dos alunos, os espaços não ficam atrás quanto às suas expectativas. Atualmente o 

Campus possui, enquanto espaço esportivo, um ginásio coberto contendo uma quadra 

poliesportiva com vestiários e arquibancada. Assim, atendendo minimamente aos anseios dos 

discentes, quase a metade, 41,25%,  entende que outros espaços deveriam existir no Instituto, 

para o melhor desenvolvimento das aulas. Quando questionados que espaços seriam estes, 

apontaram, conforme o quadro 9: 
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Quadro 9 – Espaços que gostaria que houvesse no Instituto para aulas de EF 

Expectativas quanto aos espaços esportivos 
Total de respostas  

recebidas  

Campo 09 

Piscina 07 

Outra quadra 06 

Dança 04 

Local p prática de lutas 03 

Academia 02 

Área p atletismo 01 

Bosque 01 

Fora da escola 01 

Espaço para jogos 01 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

A maior representatividade ficou situada em um campo de futebol, uma piscina e 

mais uma quadra, mas outros espaços como sala de lutas e de dança também foram citados 

com alguma significância. Mesmo considerando que a estrutura física-espacial para as aulas 

de Educação Física no Instituto é relativamente melhor do que muitas escolas públicas do 

Ensino Fundamental, os alunos ainda percebem que outros espaços poderiam existir. Neste 

aspecto, ―nem sempre a escola dispõe de lugar apropriado onde se possam desenvolver as 

atividades práticas, pois quando se inicia a construção de uma unidade escolar não é dada 

como prioridade a alocação de espaços para a prática da Educação Física‖ (BATISTA, 2001, 

p. 15). 

Obviamente os recursos espaciais interferem diretamente na qualidade das aulas, 

notadamente em uma disciplina onde o viés prático é central, necessitando assim de locais 

específicos e apropriados. Conforme sugerem Teixeira e Silveira,  

 

[...] uma quadra ou outro espaço amplo e com piso adequado é primordial para a 

realização das aulas. Além disso, se esse espaço não for coberto, outro espaço 

precisa ser designado para os dias de chuva, ou frio e calor intenso, a infraestrutura 

(quadras poliesportivas, salas, pátios, áreas verdes, entre outros) da qual a escola 

dispõe para as aulas e Educação Física, pode contribuir ou prejudicar o processo de 

ensino e aprendizagem. (2012, s/p). 

 

Quando inquiridos sobre que conteúdos gostariam que a Educação Física tratasse 

no Ensino Médio, as respostas se configuraram da seguinte forma: 
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Quadro 10 – Conteúdos que os alunos gostariam que fossem abordados nas aulas 

Expectativas quanto aos conteúdos da aula de 

Educação Física 

Total de respostas  

recebidas 

Esportes 29 

Saúde 23 

Corpo 19 

Jogos e brincadeiras 08 

Dança e ginástica 08 

Esportes diferentes 08 

Luta 06 

Os mesmos conteúdos já são suficientes 03 

Capoeira 02 

Esportes adaptados 01 

Olimpíadas de inverno 01 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

Percebemos uma forte tendência à manutenção do conteúdo ―esporte‖, que 

lembremos, já foi demasiadamente trabalhado no Ensino Fundamental. Quanto a isto, duas 

considerações são pertinentes: uma, que aponta para uma perspectiva da monocultura do 

esporte, como elemento privilegiado nas intervenções pedagógicas nas aulas de Educação 

Física; outra, no que tange à ―como‖ este esporte foi trabalhado no Ensino Fundamental. Que 

metodologias, que abordagens, que esportes? Quais conhecimentos foram desenvolvidos neste 

aspecto? Neste sentido, a ideia de uma ―prática pela prática‖ parece ser a tônica, guardando a 

prudência de uma não generalização. Conforme apontado por Irene Betti, (1999),  

 

Se o aprendizado dos esportes restringir-se ao processo ensino-aprendizado de 

técnicas, gestos automatizados, onde somente o professor-técnico as conhece e 

domina, ou seja, seu Sentido/Significado é compreendido somente pelo professor e 

ao aluno cabe executá-las da melhor forma, não será possível um questionamento 

sobre esta prática, a qual pode parecer "natural". (BETTI, I. C., 1999, p. 26-27). 

 

Neste sentido, reforçamos o entendimento de que: 

 

Não queremos colocar aqui que a prática de esportes nas aulas de Educação Física é 

por si só, um grande problema e nem que é a única causa do desinteresse pelas aulas, 

mas é evidente que a prática não sistematizada e descontextualizada do esporte, 

causa certo desconforto e uma exclusão dos alunos menos habilidosos, que muitas 

vezes optam por não participarem das aulas. O esporte é um dos conteúdos da 

Cultura Corporal do Movimento e deve sim ser trabalhado no âmbito escolar, mas 

com motivos outros, que não somente a competição e o treinamento visando o alto 

rendimento. O conteúdo de esportes deve ser abordado para que os alunos 

vivenciem diferentes modalidades esportivas, introduzindo-os no universo da cultura 

corporal de movimento e que mais do que somente praticar, eles possam ter uma 

apropriação crítica sobre esse conteúdo. (SILVA, F., 2017). 
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Porém, outras importantes marcações se situaram no espectro de conteúdos mais 

―teóricos‖, abordando conhecimentos sobre o corpo e a saúde. Aqui parece haver uma 

importante distinção, pois o interesse por temas que escapam à prática assume um lugar 

privilegiado na percepção dos alunos, diferentemente dos assuntos abordados nos anos 

anteriores de sua formação, em que prevaleciam atividades de cunho mais prático. Sobre este 

processo, considero pertinente a observação de que:  

 

[...] não obstante a hegemonia do esporte, as repetições de conteúdos desenvolvidos 

no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, os registros recorrentes e não 

reveladores de alterações progressivas e sequenciais do que é lecionado, bem como 

as simplificações nos processos didático-pedagógicos da EF, há muito são criticados 

como procedimentos que depõem contra uma educação escolar de qualidade, 

necessária principalmente para as camadas mais carentes da população. Entende-se 

que os conteúdos de ensino de EF para o EM, sendo diferenciados positivamente dos 

conteúdos para o Ensino Fundamental, também servem para destacar as diferenças 

objetivas das exigências entre estes dois níveis de escolaridade. No EM se está 

tratando com adolescentes, os quais, nos parâmetros físicos, psicológicos e sociais, 

estão mais próximos dos adultos do que das crianças. Inclusive no EM muitos 

escolares têm jornada de trabalho regular e muitas alunas já são mães. Então se os 

conteúdos de ambos os níveis de ensino são similares, ou iguais, algo está errado. 

Ou o grau de exigência é muito elevado para o Ensino Fundamental ou muito baixo 

para o EM. Tem-se a convicção de que a ocorrência da última alternativa é correta: 

são deficientes qualitativamente os níveis de exigência da EF para o EM. 

(PEREIRA; SILVA, 2004, p. 72). 

 

As aulas de Educação Física no Ensino Médio devem, portanto, estar adequadas 

ao grau de desenvolvimento da sua população-alvo, no que tange aos níveis de maturidade e 

desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos. Os próprios pesquisados apontam esta 

perspectiva, tencionando a apropriação de temas mais reflexivos - sem, no entanto, perder o 

contato com as práticas esportivas. Isto se evidencia no próximo quadro, que ilustra as 

expectativas dos alunos sobre as aulas de Educação Física no Ensino Médio: 

 

Quadro 11 – Expectativa dos alunos quanto à EF no EM 

Expectativas quanto as aulas de Educação Física 
Total de respostas  

recebidas 

Interagir com os colegas 07 

Novos conhecimentos 05 

Aulas teóricas e práticas 03 

Mais aulas na quadra 03 

Participar de competições 01 

Fonte: Dados da Pesquisadora 
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Fica explicitado aqui que a maior interação com os colegas - característica 

potencializada pela fase da adolescência, e a perspectiva de novos conhecimentos - fugindo da 

enfadonha repetição de conteúdos que via de regra vigorava no Ensino Fundamental, são os 

principais alvos de interesses dos alunos pesquisados. Em outro sentido, parece arrefecer a 

necessidade de atividades práticas, pelo menos quando comparada aos anos anteriores. 

Esperamos aqui, nesta fase do Ensino Médio, que os alunos, pelo nível de 

apropriação que tiveram da disciplina no Ensino Fundamental, tenham alguma compreensão 

sobre as finalidades da mesma no que diz respeito ao seu processo de formação. Assim, 

quando questionados ―para que servem‖ as aulas de Educação Física, os mesmos responderam 

da seguinte forma: 

 

Quadro 12 – Utilidade das aulas de Educação Física no EM 

Utilidade das aulas de Educação Física 
Total de respostas 

recebidas 

% de respostas por 

conteúdo 

Esporte 38 47,5 

Saúde 32 40 

Tempo livre 19 23,75 

Conhecer o corpo 13 16,25 

Aprender coisas novas 08 10 

Lazer 06 7,5 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

A percepção aqui volta a se centralizar no desenvolvimento das práticas 

esportivas, aliadas desta feita aos conhecimentos sobre saúde e corpo - que somados 

ultrapassam o próprio esporte, e ainda, como importante consideração, a ideia de que a 

Educação Física serve para um ―tempo livre‖ e ―lazer‖ - que somados chegam a 30% das 

respostas.  

O paradoxo, embora reconfigurado, insiste em permanecer: quando perguntados 

se acham importante a disciplina de Educação Física no Ensino Médio, 97,5% dos alunos 

afirmam que sim. No entanto, percebem a sua relevância não atrelada como uma atividade de 

cunho pedagógico, mas como uma possível vivência de lazer e/ou passatempo, no momento 

em que assumem a perspectiva da prática esportiva como catalisadora principal dos conteúdos 

trabalhados.  

De todo modo, para além do paradoxo, os alunos sentem o cotidiano desta 

disciplina no contexto escolar e dão um retorno desta apropriação bastante singular. Entre o 

prazer e a importância, cabe considerar que a Educação Física é um componente curricular 



81 

presente na formação dos sujeitos sociais, e deve se constituir em real possibilidade de 

desenvolvimento pessoal e social. Ou ainda, conforme alerta Irene Betti: 

 

O que ficou claro para mim é que, apesar da deficiência da Educação Física na 

escola, deficiência esta percebida pelos alunos que filtram os acontecimentos com 

sua percepção, eles ainda conseguem sentir muito prazer em participar das aulas. 

Que poder é esse que o movimento humano consegue exercer sobre as pessoas? 

Apesar da falta de comunicação professor x aluno, das desavenças com os colegas, 

do conteúdo que não muda, das condições das quadras e dos materiais, apesar de 

tudo os alunos, em sua maioria, continuam sentindo prazer em fazer as aulas. Isto 

não justifica a falta de atenção para com a Educação Física de forma geral. Muito 

pelo contrário: se da forma como está a Educação Física consegue exercer tamanho 

poder de sedução, imagine se fosse melhor. (BETTI, I. C. R. 1995, p. 166). 

 

Assim, corroborando com o pensamento do supracitado autor, entendemos que a 

percepção construída pelos alunos investigados sobre a disciplina Educação Física passa por 

um desequilíbrio entre ―prazer‖ e ―importância‖. Embora demonstrem satisfação pela prática 

nas aulas de Educação Física, por motivos como socialização, acesso ao esporte ou ainda pela 

possibilidade de atividades diferenciadas do ―cotidiano escolar‖, os pesquisados creditam a 

sua importância ainda descolada do valor pedagógico. É preciso que essa distância diminua, 

no sentido de tornar as aulas de Educação Física, além de prazerosas, eivadas de sentido 

educativo/formativo, aproveitando-se do caráter atrativo que a mesma possui.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou a percepção dos discentes dos 1º anos do Ensino Médio do 

IFNMG – Campus Araçuaí, em relação a sua vivência nas aulas de Educação Física nos anos 

anteriores ao seu ingresso na Instituição – de onde vêm os conhecimentos adquiridos com a 

disciplina. Bem como, buscou direcionar para onde vai, essa disciplina escolar, de acordo com 

o desejo desses discentes através de suas perspectivas para os próximos anos de sua formação 

no Ensino Médio. 

Este estudo perpassou pela história da Educação Física em que podemos 

identificar que, ao longo dos anos em que se deu sua inserção na escola como componente 

curricular, ela vem sendo utilizada para os maiores diferentes propósitos, como aqueles 

oriundos das influências médica, militar e esportiva. Para além disso, a disciplina sofreu 

constantes modificações na sua prática pedagógica podendo atualmente, no âmbito escolar, 

contribuir para que o aluno possa compreender as diferentes manifestações corporais, 

perceber o próprio corpo e seu controle, estabelecer o convívio social com seus pares, ao 

mesmo tempo em que adquire subsídios para uma avaliação crítica, reflexiva e construtiva da 

realidade.  

Recorremos também neste estudo às orientações e diretrizes que constroem as 

bases curriculares para a Educação Física no Ensino Médio e como estas normas direcionam 

as ações pedagógicas de ensino traçando um viés para o Instituto Federal – Campus Araçuaí. 

Referente às questões norteadoras, foi possível perceber que os alunos 

ingressantes no Ensino Médio vêem a Educação Física como uma disciplina altamente 

prazerosa, mas que este prazer não está associado necessariamente aos componentes 

didáticos-pedagógicos da mesma, e sim na sua possibilidade de maior sociabilidade, além de 

um tempo mais "livre" das obrigações escolares. Portanto, notamos que os alunos, embora 

gostem das aulas de Educação Física, atribuem menor importância à ela quando comparada 

com outras disciplinas, como Português e Matemática, por exemplo. Neste sentido, a 

interação com os colegas e as atividades diferenciadas correspondem ao que eles mais gostam 

na disciplina, enquanto que as aulas teóricas e a obrigatoriedade em fazer as aulas se situam 

no espectro do que os investigados menos gostam. Sendo assim, a expectativa produzida 

pelos alunos quanto às aulas de Educação Física nos anos seguintes do Ensino Médio tende a 

reproduzir a percepção por eles construída nos anos anteriores, acentuando-se a possibilidade 
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de praticar esportes, bem como da sociabilidade provocada pelas intervenções desta 

disciplina. 

Sob a fundamentação destes contextos, direcionamos nosso olhar para os 

desdobramentos no âmbito do Campus Araçuaí em que esta pesquisa apontou, a partir da 

percepção dos discentes, em relação às aulas de Educação Física, a existência de uma 

distância entre importância, sendo que 55% dos alunos a consideram assim, e o gosto onde 

71,25% dos pesquisados a percebem como a disciplina que mais gostam, à frente de todas as 

demais. Isto indica um paradoxo importante: a Educação Física precisa adquirir um status de 

maior importância, à medida que a noção do gosto atribuído a ela não reside no valor do seu 

conhecimento, mas na satisfação gerada notadamente pelas práticas esportivas procedimentais 

- ou ainda pelo excesso delas, bem como pela possibilidade de interação social na escola e 

ainda como um tempo livre dentro dos horários escolares. 

Contribui para este processo uma construção histórica que atrela a disciplina de 

Educação Física a um conhecimento prático sem valor evidente na formação mais elevada dos 

alunos. Isto acarreta uma perda da noção identitária da Educação Física no espaço escolar, 

levando a uma apropriação desigual, em termos de valoração, quando comparada com 

disciplinas de cunho técnico-formativo, como Português e Matemática, por exemplo.  

Outro apontamento importante desta pesquisa, no que se refere às aulas de 

Educação Física, é que os alunos tem o entendimento que estas aulas servem, ou serviriam até 

então, para a mera prática de esportes. Porém, para os próximos anos escolares do Ensino 

Médio no Instituto Federal de Araçuaí, os discentes deixam evidente que buscam por uma 

maior interação com os colegas - característica potencializada pela fase da adolescência, e 

anseiam por novos conhecimentos na área da Educação Física fugindo da enfadonha repetição 

de conteúdos que, via de regra, vigorava no Ensino Fundamental. Em outro sentido, parece 

arrefecer a necessidade de atividades práticas, pelo menos quando comparada aos anos 

anteriores.  

Assim, espera-se que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de 

reflexões sobre este debate, bem como do papel atribuído pelas políticas educacionais à 

Educação Física, posto que a mesma pode, e deve, exercer uma função contributiva no 

processo de formação de seus alunos, a partir da apropriação enriquecida de todos os seus 

conteúdos trabalhados em suas abordagens conceitual, procedimental e atitudinal. E ainda, 

seja subsídio positivo para a prática pedagógica dos docentes de Educação Física com 

desdobramentos em mudanças significantes nas intervenções pedagógicas dentro do 

IFNMG/Campus Araçuaí. 
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ANEXO I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

  

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO – UFVJM 

TÍTULO: A VISÃO DOS DISCENTES EM RELAÇÃO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

IFNMG – CAMPUS ARAÇUAÍ: significados e perspectivas 

PESQUISADORA: Edmara Moreira Cerqueira 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 
 

O questionário a seguir deseja compreender o que você viveu nas aulas de Educação Física antes de 

ingressar no Instituto. Peço tranquilidade e colaboração nas respostas a seguir. Sua ajuda é 

fundamental para nós. 

1 – Idade: ___ anos  

2 – Sexo: (   ) Masculino             (   )Feminino 

3 – Qual a sua cidade de origem? ______________________ 

4 – Quantas pessoas moram na casa de sua família? (Considere você e mais seus pais, irmãos ou 

outras pessoas que moram na mesma casa) 

(   ) Duas pessoas (   ) Cinco 

(   ) Três (   ) Seis 

(   ) Quatro  (   ) Mais de seis 

 

5 – Somando a renda das pessoas que moram com você, quanto é aproximadamente a renda familiar? 

(Considere a renda de todos que moram na sua casa).  

OBS: Hoje o salário mínimo é de R$ 954,00 reais 

(   ) Até 1 salário mínimo 

(   ) De 1 a 2 salários mínimos  

(   ) De 2 a 5 salários mínimos 

(   ) De 5 a 7 salários mínimos  

(   ) De 7 a 10 salários mínimos  

(   ) Acima de 10 salários mínimos 

(   ) Nenhuma renda 

6 – A casa em que sua família reside é: 

(   ) Própria já quitada 

(   ) Própria em pagamento 

(   ) Alugada  
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(   ) Emprestada ou cedida 

(   ) Outros: ____________________ 

 

7 – Quais e quantos dos itens abaixo há na casa de sua família?  

 Item Quantidade 

 (   )  Tv  

 (   ) Tv por assinatura  

 (   )  Videogame  

 (   )  Rádio  

 (   )  Computado de mesa  

 (   ) Notebook  

 (   )  Acesso à Internet  

 (   )  Telefone fixo  

 (   )  Telefone celular  

 (   )  Geladeira  

 (   )  Máquina de lavar roupa  

 (   )  Empregada mensalista  

 (   )  Motocicleta  

 (   ) Automóvel  

 

8 – Onde e como você mora atualmente para estudar? 

(   ) Em casa ou apartamento, com sua família 

(   ) Em casa ou apartamento, sozinho(a) mantidos pela família para moradia do estudante 

(   ) Em casa ou apartamento, de favor com outros familiares 

(   ) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a) 

(   ) Em habitação coletiva tipo república dividindo as despesas com outras pessoas 

(   ) Em outro tipo de habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato... 

(   ) Outra situação: ____________________ 

9 – Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar à escola? 

(   ) A pé/carona/bicicleta 

(   ) Transporte coletivo (ônibus) 

(   ) Transporte escolar (van) 

(   ) Transporte da família (carro/moto) 

10 – Em que tipo de escola você estudou de 6º ao 9º ano? 

(   ) Pública 

(   ) Particular 

(   ) Pública e particular 

11 – Qual(is) disciplina(s) acredita que seja a(as) mais importante(s) na escola?  

(Você pode marcar uma ou mais) 

(   ) Português (Literatura, Redação e Gramática) (   ) Educação Física 

(   ) Matemática (   ) Artes 
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(   ) História  (   ) Língua Estrangeira 

(   ) Geografia (   ) Biologia 

(   ) Química (   ) Sociologia 

(   ) Física (   ) Filosofia 

 

 

12 – Qual(is) disciplina(s) acredita que seja a(as) mais importante(s) para sua vida fora da escola? 

 (Você pode marcar uma ou mais) 

(   ) Português (Literatura, Redação e Gramática) (   ) Educação Física 

(   ) Matemática (   ) Artes 

(   ) História  (   ) Língua Estrangeira 

(   ) Geografia (   ) Biologia 

(   ) Química (   ) Sociologia 

(   ) Física (   ) Filosofia 

 

13 – Qual(is) disciplina(s) você mais gosta na escola?  

(Você pode marcar uma ou mais) 

(   ) Português (Literatura, Redação e Gramática) (   ) Educação Física 

(   ) Matemática (   ) Artes 

(   ) História  (   ) Língua Estrangeira 

(   ) Geografia (   ) Biologia 

(   ) Química (   ) Sociologia 

(   ) Física (   ) Filosofia 

 

14 – Teve aula de Educação Física em quais anos escolares? 

(   ) De 1º ao 5º ano 

(   ) De 6º ao 9º ano 

(   ) Outros: ____________________ 

15 – Como foram as aulas de Educação Física antes de ingressar no Instituto? 

(   ) Práticas 

(   ) Teóricas 

(   ) Práticas e teóricas 

(   ) Outros: ____________________ 

16 – Com que frequência você participou das aulas de Educação Física no ano anterior? 

(   ) Nunca (   ) Uma aula por mês 

(   ) Uma aula por semana (   ) Somente nos dias de avaliação 

(   ) Duas aulas por semana  (   ) Outros: ____________________ 

 

17 – O que o motivava a participar das aulas de Educação Física? 

(   ) As aulas teóricas (   ) A obrigatoriedade em fazer as aulas 

(   ) Sua habilidade nos esportes (   ) Não participava das aulas 

(   ) A interação com os colegas (   ) Outros: ____________________ 

(   ) As atividades diferenciadas (dança, brincadeiras...)  
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18 – Como você vê o horário da aula de Educação Física? 

(   ) Um momento de tempo livre 

(   ) Horário para prática de esportes 

(   ) Momento de aprendizado de novos conhecimentos 

(   ) Horário para interação com os colegas 

(   ) Horário para fazer tarefas e atividades de outros conteúdos 

(   ) Outros: ____________________ 

19 – Quais desses assuntos você já viu ou vivenciou nas aulas de Educação Física?  

(   ) Jogos e brincadeiras (   ) Conhecimentos sobre saúde 

(   ) Esportes (   ) Danças 

(   ) Conhecimentos sobre o corpo (   ) Luta 

(   ) Capoeira (   ) Práticas corporais alternativas 

(   ) Ginástica (   ) Outros: ____________________ 

 

20 – Atualmente, no Ensino Médio, quantas aulas de Educação Física você tem por semana? 

(   ) Nenhuma (   ) Duas 

(   ) Uma (   ) Mais de duas 

 

21 – Quantas aulas de Educação Física você gostaria de ter? 

(   ) Nenhuma (   ) Duas 

(   ) Uma (   ) Mais de duas 

 

22 – Quais espaços ou locais utilizados para a realização das aulas de Educação Física no Instituto? 

(   ) Sala de aula 

(   ) Quadra 

(   ) Outros: ____________________ 

23 – Você gostaria que houvesse outro espaço para as aulas de Educação Física no Instituto? Qual 

seria esse espaço? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

24 – Em sua opinião, quais os assuntos, conteúdos ou práticas poderiam ser tratados ou vivenciados 

nas aulas de Educação Física no Ensino Médio?  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

25 – Afinal, você considera importante as aulas de Educação Física no Ensino Médio?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

Para que serve? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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26– Quais suas expectativas com relação às aulas de Educação Física no Ensino Médio? O que você 

espera aprender? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Obrigada! 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: ―A VISÃO DOS 

DISCENTES EM RELAÇÃO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFNMG – 

CAMPUS ARAÇUAÍ: significados e perspectivas”. Seus pais permitiram que você 

participasse. 

Queremos analisar os significados da Educação Física escolar a partir da visão dos alunos do 

1º ano do Ensino Médio Integrado do IFNMG – Campus Araçuaí e suas perspectivas com a 

disciplina nos próximos anos de sua formação. 

Os adolescentes que irão participar dessa pesquisa têm de 15 a 17 anos de idade. Você não 

precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu. Não terá nenhum problema se 

desistir. A pesquisa será feita no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG, 

Campus Araçuaí, onde os adolescentes responderão a um questionário sendo coordenado pela 

Professora Edmara Moreira Cerqueira.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados desta pesquisa poderão 

ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados/informações 

pessoais obtidas por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não 

possibilitando sua identificação. Não há remuneração com sua participação, bem como a de 

todas as partes envolvidas. 

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos, através do endereço 

eletrônico edmaramc@yahoo.com.br. 

Eu _______________________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa ―A VISÃO DOS DISCENTES EM RELAÇÃO ÀS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFNMG – CAMPUS ARAÇUAÍ: significados e perspectivas”, 

que tem como objetivo analisar os significados da Educação Física escolar a partir da visão 

mailto:edmaramc@yahoo.com.br
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dos alunos do 1º ano do Ensino Médio Integrado do IFNMG – Campus Araçuaí e suas 

perspectivas com a disciplina nos próximos anos de sua formação. Entendi que posso dizer 

―sim‖ e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer ―não‖ e desistir da minha 

participação. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa.  

 

Araçuaí, ____de ________________de __________.  

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do menor 

 

 

 

_____________________________________ 

Edmara Moreira Cerqueira 

Pesquisadora 
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ANEXO IV 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: ―A VISÃO 

DOS DISCENTES EM RELAÇÃO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFNMG – 

CAMPUS ARAÇUAÍ: significados e perspectivas”, coordenada pela Professora Edmara 

Moreira Cerqueira como projeto do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre.  

A participação de seu filho (a) não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

ele (a) poderá desistir e retirar o consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com o Instituto Federal do Norte de 

Minas/IFNMG - Campus Araçuaí.  

O objetivo dessa pesquisa é: analisar os significados da Educação Física escolar a partir da 

visão dos alunos do 1º ano do Ensino Médio Integrado do IFNMG – Campus Araçuaí e suas 

perspectivas com a disciplina nos próximos anos de sua formação. Seu filho (a) foi 

selecionado (a) por estar matriculado no 1º ano do EnsinoMmédio no IFNMG – Campus 

Araçuaí. Caso permita a participação do seu filho (a), ele (a) responderá a um questionário 

contendo nove questões abertas. O tempo previsto para esse procedimento será de 

aproximadamente 30 minutos. 

O risco relacionado à participação do seu filho (a) poderá ser com o tempo despendido para 

responder ao questionário, minimizado pela possibilidade do participante se retirar a qualquer 

momento. Outro desconforto possível poderá ser o do constrangimento, no entanto, o 

participante poderá, a qualquer instante, se negar a responder ou retirar-se. Quanto ao risco de 

identificação do participante fica esclarecido que a pesquisadora se responsabiliza pela 

manutenção do anonimato do participante. Por fim, o local de aplicação do questionário será 

adequado à segurança e conforto do participante, sendo o mesmo realizado nas salas de aulas 

do IFNMG – Campus Araçuaí.  
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Os benefícios deste estudo aos participantes se dará de forma indireta, ao gerar mais 

conhecimento referente a área de Educação Física escolar, notadamente no Ensino Médio da 

cidade de Araçuaí – MG. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio desta participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando a identificação do seu filho(a).  

Não haverá remuneração para o participante, bem como para as partes envolvidas. Assim, a 

participação será considerada voluntária. Não estão previstos gastos financeiros por parte do 

entrevistado. Não está previsto indenização por esta participação. 

Esta colaboração será imprescindível para o desenvolvimento deste estudo. Qualquer dúvida 

em relação ao estudo poderá entrar em contato conosco. Se estiver de acordo com a 

participação do seu filho (a), poderemos garantir que as informações fornecidas serão 

utilizadas exclusivamente neste estudo e com o objetivo mencionado anteriormente. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço da pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 

qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Edmara Moreira Cerqueira 

Endereço: Rua Recife, 444 A – Vila Magnólia / Araçuaí-MG 

Telefone: (38) 99136-0317 
 

Declaro que entendi os objetivos, os riscos e os benefícios da participação de meu filho (a). 

Aceito o convite e permito a participação dele (a). Autorizo a publicação dos resultados da 

pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à sua participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ___________________________________ 

Assinatura do responsável: _________________________________________ 

 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br..  

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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ANEXO V 
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