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A precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro. O tempo do amor 

se marca com o corpo. Um calendário é coisa precisa: anos, meses, dias, horas, que 

são marcados com números. Esses números medem o tempo. Mas os pedaços de 

tempo são bolsos vazios: nada há dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte 

do nosso corpo quando o enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode ser 

representado por números. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido: é 

belo, é colorido, é perfumado. E, à medida que vai sendo comido, vai acabando. Vem 

a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias e tristezas. Há inícios e há fins 

(RUBEM ALVES, 2010, p 86 - 87). 
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RESUMO 

As aulas de Educação Física na escola têm o papel de promover as práticas corporais e reflexão         

sobre elas, no que tange ao desenvolvimento do senso crítico dos alunos, para que esses possam 

reconhecer os múltiplos elementos que influenciam nas suas condições de saúde.        Contudo, esse 

componente curricular tem assumido, muitas vezes, desde sua origem, uma postura que legitima 

sua existência, apoiada em um modelo orgânico funcional. O corpo, vem sendo encarado numa 

perspectiva que o coloca em uma condição de propriedade biológica da humanidade. A pesquisa 

traz para o centro                 das discussões o corpo e a saúde nas aulas de Educação Física, tendo como 

objetivos  compreender a abordagem da temática corpo e saúde nas aulas de EF e analisar como 

a comunidade escolar percebe a relação EF, corpo e saúde. Este estudo encontrou na etnografia 

o seu referencial metodológico e o trabalho de campo desenvolvido por sete meses com uma 

turma de 1º ano do ensino médio de uma escola pública em suas aulas de Educação Física. 

Foram adotados, como procedimentos de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas, análise 

de documentos e, especialmente, a observação das aulas de Educação                 Física. Os recursos da 

coleta de dados nos permitiram realizar algumas inferências. Com relação a abordagem do tema 

saúde nas aulas de Educação Física foi observado é desenvolvido em uma perspectiva baseada 

em uma relação direta que associa a prática de atividade física à saúde. No desenvolvimento 

das aulas de Educação Física foi utilizado, como material de referência, os cadernos 

disponibilizados pela Secretária de  Educação do Estado de SP. Esses temas foram tratados nas 

aulas em exposições teóricas que repercutiram no sentido de observar a necessidade de treinar 

o corpo e desenvolver habilidades referentes à aptidão física. As três temáticas abordadas no 

estudo entrelaçam-se a todo momento, isso gera mútua influência nas noções que delineiam a 

educação física, o corpo  e saúde na escola e repercute no processo ensino-aprendizagem. 

Espera-se que a realização desse estudo possa ampliar o debate sobre as relações entre a 

Educação Física e a saúde, marcada por um discurso hegemônico de causa/efeito em que aponta 

a prática da atividade física como geradora de saúde, bem como o efeito sobre o corpo das práticas           

e possíveis intervenções da atividade física no contexto escolar. 

Palavras-chave: Corpo. Saúde. Escola.  Educação Física. Ensino Médio. 
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116 f. Doctoral theses. Interdisciplinary Post-Graduation Program in Health Sciences. Federal 

University of São Paulo – UNIFESP. São Paulo/Santos, 2021. 

ABSTRACT 

Physical Education classes at school have the role of promoting body practices and reflecting on 

them, including with regard to the development of students' critical sense, so that they can recognize 

the multiple elements that influence their health conditions. However, this curricular component has 

often assumed, since its origin, a position that legitimizes its existence, above all, supported by a 

functional organic model. That said, the body has, in fact, been viewed from a perspective that places 

it in a condition of biological property for humanity. Therefore, the research brings body and health 

to the center of discussions in Physical Education classes. Aiming to understand the approach of the 

theme body and health in PE classes and to analyze how the school community perceives the 

relationship PE, body and health. This study found its methodological framework in ethnography, 

and the fieldwork was carried out for 7 (seven) months with a first-year high school class from a 

public school in their Physical Education classes. For the study, data collection procedures, semi-

structured interviews, document analysis and, especially, the observation of Physical Education 

classes were adopted. The resources used in the data collection allowed us to make some inferences. 

Regarding the approach to the theme of health in Physical Education classes, it was observed that 

the theme is developed in a perspective based on a direct relationship that associates the practice of 

physical activity with health. In the development of Physical Education classes with the health 

theme, the notebooks provided by the Secretary of Education of the State of SP were used as 

reference material. These themes were addressed in classes in theoretical exhibitions that reflected, 

above all, in the sense of observing the need to train the body and develop skills related to physical 

fitness. The three themes covered in the study are intertwined at all times, this generates a mutual 

influence on the notions that outline physical education, the body and health at school and, thus, 

affecting the teaching-learning process. It is hoped that this study may broaden the debate on the 

relationship between Physical Education and health, historically marked by a hegemonic cause / 

effect discourse that points to the practice of physical activity as a generator of health, as well as the 

effect on the body of practices and possible interventions of physical activity in the school context. 

Keywords: Body. Health. Physical Education. High school. 
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APRESENTAÇÃO 

¨É certo que a vida não explica a obra, mas certo também que elas se comunicam. 

A  verdade é que esta obra a ser feita exigia esta vida” (MERLEAU-PONTY, 1992). 

Essa tese, intitulada “Educação física escolar, corpo e saúde no contexto do ensino 

médio”, trouxe o desafio de situar e analisar, dentro do âmbito escolar, como a temática 

corpo e saúde tem sido abordada na disciplina de Educação Física (EF) no ensino médio 

(EM).  

O interesse pela temática em questão foi concebido há algum tempo, mesmo que 

ainda não tivesse  a consciência do fato e isso se deve à minha história de vida, à constituição 

da minha história profissional e, principalmente, ao desfecho do trabalho de mestrado, 

trabalho este que me trouxe outras inquietações e possibilidades para prosseguir na vida 

acadêmica. 

No período em que fui estudante, na educação básica, foram várias as matérias 

preferidas, sobretudo, no EM e quando pensava em que profissão seguir, logo, vinham 

inúmeras dúvidas, uma vez que tinha interesses em várias áreas do conhecimento como 

história, português, biologia e, talvez, filosofia e, embora as boas experiências e lembranças 

na EF tivessem ficado           em um passado distante, elas sempre estiveram presentes em minha 

memória.  

Portanto, de última hora, sem saber que sentido ou significado teria aquela inscrição 

no vestibular na minha                  vida, tomei a decisão, claro, sem nenhuma certeza. Mas, certamente, 

essa atitude traçou e, ainda,  guia parte da minha vida: resolvi fazer o curso de EF. 

Em 2001 ingresso na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -UERN, na 

Faculdade de Educação Física – FAEF. Na graduação atuei em projetos de extensão com 

atividades de recreação para idosos, aulas de dança para crianças, aulas de ginástica e 

hidroginástica para funcionários da Universidade. Entretanto, a atividade que me marcou 

nesse  período foi a experiência como bailarina da Companhia de Dança da UERN e, nessa 

cia.,  .permaneci até o fim do ano de 2007, mesmo após o término da faculdade, em 2005. 

A formação em dança influenciou as minhas escolhas acadêmicas, pois foi a dança 

que  me trouxe o desejo de entender melhor o corpo. No campo profissional, ao término da 

faculdade, entre os anos de 2005 e 2007, trabalhei com a dança em projetos sociais voltados 

para jovens em situação de risco e em escolas particulares. Nesse período, pensava e 

trabalhava   a dança no sentido de desenvolver a criatividade, de expressar poeticamente 

ideias, sentimentos e possibilidades de visões de mundo. Entretanto, como bailarina e 
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coreógrafa, exercia essa atividade sem trazer esse conteúdo para o campo da EF, mesmo 

sendo esse um conteúdo de ensino e aprendizagem nas aulas de EF escolar, ele era 

desenvolvido por mim de forma descontextualizada. 

No entanto, sentia falta de algo mais ligado à profissão a qual havia me formado e, 

por  isso, em agosto de 2006, ingresso no curso de Especialização em Desenvolvimento 

Infantil, pelo Programa de Pós-Graduação (PROPEG) da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte – UERN.  

Entre março de 2006 e abril de 2007 desenvolvi, também, com um grupo formado 

por professores de EF, um projeto de ginástica laboral na Petrobrás. Entre 2005 e 2009  

ministrei aulas de natação e hidroginástica para adultos e idosos. 

Entretanto, descobri-me professora no exercício do ofício na escola em abril de 

2007, quando passei a ser funcionária pública na prefeitura de Ipanguaçu/RN, onde 

permaneci até julho de 2009.  

Nessa época, atuei como professora de EF em duas escolas de ensino fundamental 

II, ambas localizadas na zona rural. Essas localidades eram de difíceis acesso e as aulas de 

EF aconteciam de maneira muito irregular e com muito a desejar, pois não havia material 

necessário e, além disso, não havia local adequado para as aulas, pois era a primeira vez que 

as escolas  contavam com aulas de EF. No entanto, os alunos dessas escolas eram crianças 

muito ativas por viverem num contexto de muita natureza. Elas faziam em seu dia a dia 

atividades como escalar árvores, nadar em lagoas e rios, andavam a cavalo, dentre outras 

atividades infantis. Como não estavam acostumadas a atividades físicas formais e 

sistematizadas, estranhavam as aulas de EF. Participar das aulas de EF, para esses alunos, 

não era algo natural e sim um desafio, uma novidade. 

Essa experiência na escola foi um momento de ressignificação da minha prática 

docente, de assumir a identidade de professora, além da identidade bailarina e coreógrafa. 

Eram muitas  questões envolvidas, tratava-se de um ambiente diferente do qual estava 

acostumada a trabalhar  as atividades desenvolvidas, próprias dos saberes da EF, sobretudo 

o esporte era o aspecto central do trabalho que mais me causava estranheza. A diversidade 

dos alunos, a pobreza no entorno da escola, a falta de estrutura das escolas, o contato com 

professores e gestores em reuniões e atividades pedagógicas, tudo isso me deixava tensa.  

Não havia respostas, não existia um roteiro pronto que pudesse recorrer, pois na 

maior parte do tempo as aulas sofriam imprevistos, alguns típicos de quando se trabalha 

com adolescentes, outros ligados ao ambiente “diferente”, como era o meu novo trabalho.  

As experiências vivenciadas nesse período na escola foram, sem  dúvida, um 
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momento importante na minha trajetória profissional, mas a distância geográfica em 

relação a Universidades e a dedicação, que era necessária ao desenvolvimento dessa  

atividade, privava-me de outro desejo profissional: manter o vínculo com a academia. 

Logo, por esse motivo, passei a me dedicar a leituras de livros e artigos na área da 

EF, sobretudo, no campo da saúde. Nesse ínterim, me inscrevi, como aluna especial, na  

Disciplina Atividade Física e Saúde no Programa de Pós-graduação em Educação Física – 

PPGEF na UFRJ.  

Embora, por motivos pessoais, não tenha dado continuidade ao curso e tenha 

mudado para Santos, essa bagagem foi importante para delinear o perfil do Programa e 

linhas de pesquisa que me eram mais caras e, assim, pesquisar e pensar em possibilidades 

de instituições para a Pós-Graduação. 

Diante disso, percebendo a atração que tinha pelo magistério e a necessidade em 

estabelecer vínculo com academia e, por conseguinte, o aprimoramento profissional, 

ingressei  no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação, em março de 2011, 

na Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), sob a orientação da Professora 

Doutora Ariane Franco Lopes da Silva, na linha de pesquisa “Instituições Educacionais, 

História, Política e Processos de Gestão”. No decorrer do curso passei a contar com o 

auxílio da bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

A minha dissertação, intitulada Culturas Escolares e Adolescentes: Imagem 

Corporal e  Relações Sociais, foi defendida em 2013. O caminho seguido na pesquisa e que 

deu origem à dissertação, aconteceu sob a ótica da cultura escolar. Esse estudo teve o intuito 

de compreender a visão de um grupo de estudantes do EM sobre suas representações acerca 

da adolescência, corpo e imagem corporal que surgiam nas interações sociais vividas no 

cotidiano escolar e sobre a visão delas, a partir da articulação entre a imagem corporal e o 

convívio com colegas na escola.  

Para fundamentar teoricamente as representações no estudo, buscou-se o aporte em 

um ramo da Psicologia Social, a Teoria das Representações Sociais segundo Serge 

Moscovici e ficou evidente no estudo, entre ouras questões, que a nossa educação prioriza 

e limita os saberes escolares ao que é externo ao nosso corpo, sem dar muita importância 

ao que se sente, se representa sobre si, sobre o que desse corpo interessa ao aluno em seus 

anseios e , muitas vezes, angústias. E foi com esta dimensão da importância do corpo para 

o adolescente e o seu silenciamento na escola, sobretudo no EM, que ingresso em abril do 

ano seguinte na rede estadual de ensino do estado de São Paulo. 
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Pouco tempo após ser nomeada e dar início à minha jornada docente no estado, 

vinte dias de atividade no cargo, fui designada vice-diretora. Entretanto, neste breve espaço 

de tempo  em sala de aula alguns pontos me chamaram a atenção. Dentre esses pontos, 

destaco a organização dos cadernos dos alunos e do professor que são ofertados pela rede, 

era a primeira          vez que me deparava com alguns dos conteúdos presentes naquele material 

e naquele formato. 

Na ocasião, fui orientada pela coordenadora da escola a destinar um tempo das aulas 

para que fosse possível discutir com os alunos a “teoria”. Nesse mesmo ano, iniciei o curso 

para ingressantes, onde tive a oportunidade de conhecer os conteúdos sugeridos nos 

cadernos do aluno e do professor1 e observei que parte dos conteúdos estavam relacionados 

à saúde. Alguns assuntos relacionados à saúde, disponíveis nesse material, tinham relação 

com temas levantados pelos voluntários da pesquisa realizada no mestrado, tais como 

alimentares e padrões corporais. 

Em 2016, no primeiro semestre, retomo as atividades acadêmicas com participação, 

como aluna especial, na disciplina - Tópicos Avançados em Educação e Práticas Corporais 

no  Contexto da Saúde – no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Essa disciplina se tornou um 

meio de discutir os aspectos educacionais e socioculturais relacionados às práticas 

corporais e à saúde, dentre outros assuntos, de uma forma muito próxima às práticas 

cotidianas que vivi e vivia na escola e que, ainda, percebia na prática dos professores da 

escola em que trabalhava. 

As aulas também me permitiam repensar sobre a prática escolar e a EF, observando 

o viés da saúde. No entanto, destaco a aproximação dos temas da EF com as Ciências 

Sociais e Humanas, especialmente, no que tange ao conceito de cultura pelo viés 

antropológico. Foi na disciplina que tive o primeiro contato com produções de autores 

referências da antropologia, tais como Marcel Mauss e Clifford Geertz e a possibilidade de 

discutir essas leituras.  

Todavia a literatura sugerida na disciplina, bem como as indicações de leitura do 

professor do módulo, Dr. Rogério Cruz de Oliveira, mostraram-me possibilidades e 

                                                     
1 No estado de São Paulo existe um currículo oficial, com propostas pedagógicas que balizam as 

escolas no que se refere às aprendizagens dos estudantes, sendo que nas escolas estaduais esse currículo e sua 

matriz são traduzidos em dois documentos, um dirigido aos alunos e outro aos professores. Nestes 

documentos, denominados de caderno do aluno e caderno do professor são disponibilizadas orientações para 

o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de modo a contemplar os conteúdos dos componentes 

curriculares por disciplina. 
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caminhos para refletir sobre a disciplina de EF e o meu possível objeto de estudo, naquele 

momento, de um ângulo fundamentado na cultura. 

Portanto, a partir daí começo a delinear um caminho para o projeto do doutorado, 

de maneira a articular as possibilidades que surgiram no fim da dissertação, as inquietações 

advindas da prática docente e o referencial de cultura e etnografia que me incentiva a pensar 

na  EF, no corpo e saúde escolar por outros pontos de vista, analisando a perspectiva de 

desenvolver, com esse objeto de estudo, uma pesquisa minuciosa, porém com um olhar 

distanciado, assim como sugere Magnani (2002). Por isso, surgiu a necessidade de reunir 

um referencial teórico que pudesse dar conta de se repensar a EF, o corpo e saúde de uma 

perspectiva cultural, assim como a escola e o EM. 

Assim sendo, com o intuito de dar forma às ideias esboçadas no segundo semestre 

de 2016, escrevo o projeto de pesquisa que deu origem a essa tese.  

A escrita do projeto foi assentada na trajetória acadêmica e profissional construída 

e avaliada, primeiramente, pelo professor Rogério Cruz de Oliveira, que após suas 

colaborações, sobretudo, no referencial teórico apresentado naquele momento, concedeu-

me sua anuência em forma de carta para ser enviada junto ao projeto de pesquisa com o 

objetivo da abertura do meu processo seletivo para ingresso no Programa.  

Ainda em dezembro de 2016, realizei uma apresentação oral do projeto para uma 

banca composta por três professores, seguida de entrevista. Após o trâmite de apresentação 

e entrevista  serem favorável à minha intenção de estudo e a cessão de outros documentos 

ao programa, tive a minha matrícula deferida em março de 2017. 

Após a aprovação no programa para o curso do doutorado, deixei a função de 

gestora escolar e voltei para a sala de aula, regressei à atividade da minha formação, 

contudo, a partir desse momento, influenciada pelas leituras recentes realizadas e com a 

aspiração de me envolver, de forma mais intensa, com os conteúdos da EF escolar como 

são apresentados nos documentos que norteiam sua prática, sobretudo, no estado de São 

Paulo, a fim de me apropriar  desse material. 

Para realizar as aulas conforme sugeridas e dispostas no material de apoio 

disponibilizado pelo estado foi essencial, em muitos momentos, desenvolver aulas que 

fugiam do modelo habitual escolar e que, de certa maneira, era de natural para os alunos, 

visto que existe uma predisposição na EF escolar de priorizar o futebol, o voleibol e o 

basquete em detrimento ou esquecimento de outros campos de experiência. Por isso, muitas 

vezes, do segundo bimestre (momento do meu retorno) ao quarto bimestre, ouvi os 

protestos dos alunos quanto ao formato da aula. Eles reivindicavam o costumeiro futebol 
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na quadra em que apenas os alunos que gostavam da prática participavam da atividade, sem 

intervenção do professor. 

Houve uma resistência, por parte dos alunos no desenvolvimento das aulas, fossem 

elas  na prática ou na teoria, e fiz questão da participação de todos, embora o material para 

o trabalho  fosse escasso e houvesse pouca estrutura física no prédio da escola.  

Geralmente, nessa ordem, aconteciam as reclamações dos alunos: a maior parte das 

meninas reclamavam de ter de fazer  as aulas práticas de esportes e os meninos acreditavam 

que deveriam participar das  aulas práticas apenas os alunos habilidosos e se queixavam de 

ter de ficar, algumas vezes, na  sala de aula ou vídeo com algum conteúdo necessário. Essa 

ordem só se inverteu quando se tratou de ginástica e dança, quando as meninas se 

mostraram mais habilidosas e fizeram questão de frisar isso durante as aulas.  

Havia uma tensão constante entre alunos relacionada ao assunto d os sexos, entre os 

mais e menos habilidosos. Entretanto, trabalhei no sentido de refletir com os alunos que 

não há erro na gestualidade e que a participação nas aulas de EF não é opcional, uma vez 

que a disciplina integra o currículo da educação básica, sendo encarregada esta disciplina 

do movimento corporal (autores).  

Portanto, reconheço a importância de entender o corpo no processo educacional no 

campo da EF, por isso, começo o texto apresentando o referencial teórico pelo tema 

“corpo”, por compreender que este é o principal instrumento de trabalho da disciplina EF 

na escola e em seguida apresento um breve panorama da disciplina escolar e as questões 

que a cercam no contexto da saúde e no EM.
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1 INTRODUÇÃO 

A carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Seria preciso, para designá-la, 

o velho termo elemento, no sentido em que era empregado para falar-se da água, do 

ar, da terra e do fogo, isto é, no sentido de uma coisa geral, meio caminho entre o 

indivíduo espaço-temporal e a ideia, espécie de princípio encarnado que importa um 

estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma parcela sua (MERLEAU- 

PONTY, 1992, p.135). 

O corpo é algo que vai além do orgânico, do fisiológico, do anatômico. Ele é social, 

político e recorrente à cultura do tempo e do espaço em que está inserido. Ele é a forma como 

se apresenta, como é idealizado, como é afirmado a seguir: 

Um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um conjunto 

de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a roupa e os 

acessórios que o adornam, as intervenções que nele operam, a imagem que dele se 

produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele incorporam, os 

silêncios que por ele falam, os vestígios que nele exibem, a educação de seus gestos... 

enfim, é um sem limite de possibilidades sempre reinventadas e a serem descobertas. 

Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, mas, fundamentalmente, 

os significados culturais e sociais que a ele se atribuem (GOELLNER, 2007, p. 29). 

Com isso, entendemos que o corpo pode ser percebido enquanto impressão do meio 

em que o indivíduo está inserido, em suas marcas culturais e sentido. Ele reverbera, por meio 

dos comportamentos, acessórios e vestimenta, o seu modo de ser, os costumes de um grupo 

ou de uma determinada população. Ele é enredado de “signos sociais” e circunscrito de 

acordo com a “projeção do social.” (MEDINA, 1990, p. 66). Pois, nele “[...] estão inseridas 

todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o 

meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca.” (DAOLIO, 1995, p.39).  

O autor aprofunda  esse entendimento ao declarar que: 

O homem, por meio do corpo, vai assimilando e se apropriando dos valores, normas 

e costumes sociais, num processo de inCORPOração (a palavra é significativa). Diz- 

se correntemente que um indivíduo incorpora algum novo comportamento ao 

conjunto de seus atos, ou uma nova palavra ao seu vocabulário ou, ainda, um novo 

conhecimento ao seu repertório cognitivo. Mais do que um aprendizado intelectual, o 

indivíduo adquire um conteúdo cultural, que se instala no seu corpo, no conjunto de 

suas expressões (DAOLIO, 1995, p.39-40). 

Deste modo, podemos concluir que o corpo é uma fotografia da sociedade na qual se 

encontra. Pelo corpo é possível entrever o ambiente social ao qual ele pertence (BRETON, 

2007).  

Daolio (1995, p. 39) corrobora essa informação ao declarar que o corpo “[...] como 

qualquer outra realidade do mundo, é socialmente concebido e a análise de sua representação 

social oferece uma via de acesso à estrutura de uma sociedade.” 
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Atualmente, um dos aspectos mais relevantes no que diz respeito ao corpo é a 

aparência. É divulgado, nos meios de comunicação e em nossa sociedade, tantos outros corpos 

para que sirvam como modelo e cada pessoa deve ser capaz de agir na transformação de seu 

corpo, e assim, se não falhar, poderá atingir a marca do sucesso da contemporaneidade que é 

pautada na beleza, na juventude e na longevidade (LOVISOLO, 2006).  

No entanto, é possível perceber que são apresentados na sociedade, sobretudo nos 

meios de comunicação, um padrão corporal “ideal” que, para a maioria das pessoas, é 

inatingível. Percebe-se que existe a divulgação de um  ideal de beleza associado a uma relação 

estética e, neste cenário, os atributos físicos tornam-se  elementos essenciais na composição 

do “belo”. 

Cabe ressaltar que a beleza em nossa sociedade está associada a uma boa imagem e 

ao sucesso, e para ser belo é necessário ter uma aparência jovem, atlética, saudável, ativa, 

dentre outros atributos (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013).  

Percebe-se ainda que existe um novo paradigma social, em que se aponta para o dever 

moral em ser belo (NOVAES, 2010), em qualquer fase da vida já que nunca é tarde para se 

começar a ter um estilo de vida mais ativo (LOVISOLO, 2006). 

Dentro desse contexto de destaque ao corpo, o professor de EF atua, cotidianamente, 

em vários espaços, tais como escolas, academias, universidades (LÜDORF, 2009). Segundo a 

autora, o professor de EF está envolvido com técnicas corporais e com a cultura do corpo,por 

isso, o professor de EF, além da formação técnica pertinente a sua área do conhecimento, tem 

em seu escopo de trabalho o desenvolvimento de atividades que favoreçam aos alunos o 

conhecimento de si mesmo, o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, 

cognitiva, ética, estética, de inter- relação pessoal e de inserção social (BRASIL, 1996).  

No âmbito educacional, a EF representa uma das disciplinas dedicadas a promover 

uma compreensão sobre valores e significados que estão implícitos nas práticas corporais 

presentes na sociedade (SILVA; SILVA; LÜDORF, 2015).  

No entanto, percebe-se que a prática pedagógica na EF em ambito escolar ainda 

apresenta resquicios de sua origem no que concerne a visão instrumentalista em que atribui  a  EF 

o papel de estimular a saúde a partir do exercício físico (OLIVEIRA, GOMES, BRCAHT, 

2014).  

Por isso, a necessidade de reiterar-se o exposto por Lüdorf (2009) quando a autora 

afirma que o professor de EF, em sua prática cotidiana, pode contribuir para a formação  de 

valores de ordem socioculturais, subjetivos e políticos. 
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Logo, as aulas de EF, como uma disciplina integrante do currículo escolar, pode 

proporcionar um sentido que vai além de seu caráter dinâmico e lúdico. Nessas aulas é 

possível se fomentar um ambiente favorável para a formação crítica do aluno em seu 

processo de aprendizado, de conscientização e de aquisição de conhecimentos e experiências 

para a vida, respeitando as diferenças, o próprio corpo e o corpo do outro. (GONÇALVES; 

AZEVEDO, 2007).  

Por isso, o professor de EF pode ser considerado figura essencial no que concerne às 

demandas sociocorporais contemporâneas e com a educação corporal, ainda que nas mais 

diferentes perspectivas (LÜDORF, 2005). 

Percebe-se que a EF influencia na concepção de corpo dos alunos, tendo em vista que 

este é o componente curricular em que ocorre intervenções diretas sobre ele, principalmente, 

nessa fase sui generis do desenvolvimento humano em que ocorrem intensas transformações 

corporais (SILVA, SILVA e LÜDORF, 2015), destarte a necessidade de se repensar a EF na 

escola, com o intuito de perceber que o papel desta ultrapassa o ensinar esporte, ginástica, 

dança, jogos, atividades rítmicas, expressivas e conhecimento sobre a biologia do próprio 

corpo.  

A disciplina pode abordar na escola questões que estão imbricadas na sociedade 

contemporânea e que possuem espaço de destaque na vida dos estudantes. Dentre essas 

questões destacamos temas relacionados à saúde, tais como:  atividade física, cuidados 

corporais, estética e concepção de beleza, pois, como constata Carrano (2011), é necessário 

considerar a questão do corpo no processo educativo e colocar esse quesito no centro deste 

sistema, oportunizando aos alunos reflexões que envolvam o padrão corporal que é divulgado 

atualmente e o seu próprio corpo (DIAS, 2013). 

Outros temas perpassam as questões relacionadas ao corpo, como o consumo e a 

publicidade que o incentivam (CARRANO, 2011), a beleza e a estética que se confundem 

com  a própria saúde (LOVISOLO, 2006), as práticas corporais que nos educam como sujeitos 

de gênero (SCHWENGBER, 2009).  

Percebe-se que essas questões levantadas possuem relevância  na vida dos jovens em 

idade escolar, já que, como nos lembra Coslin (2009), na adolescência as preocupações 

corporais são capazes de repercutir na escolarização, em aspectos que contemplam desde a 

apropriação dos espaços escolares à desmobilização do indivíduo em sua  capacidade 

intelectual (p. 127). 

LÜDORF (2015) atenta para o papel do professor de EF frente a esses aspectos que 
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fazem parte do processo educativo e formativo do aluno. Nóbrega (2000) alerta para a 

possibilidade de considerar, nas práticas pedagógicas da EF, a complexidade do ser humano.  

Portanto, ao intervir sobre o corpo e o movimento percebe-se questões que vão além 

das capacidades motoras, orgânicas, relacionadas ao bem-estar e à saúde. Nelas existem a 

possibilidade de se refletir sobre o reducionismo do corpo-objeto e assim pensar e avançar 

nessas questões. 

Nesse estudo destacamos as questões relacionadas ao corpo e saúde na EF no EM, por 

isso realizaremos uma contextualização desse nível de ensino em âmbito nacional, por 

entendermos a necessidade de se conhecer o público atual inserido na escola, sobretudo, na 

escola pública do EM. 

O EM, de acordo com o Censo Escolar realizado em 2019, a etapa final da educação 

básica, manteve-se praticamente estável no período entre os anos de 2014 e 2018, totalizando 

7,5 milhões de matrículas neste nível de ensino em 2019, sendo a rede estadual de ensino a 

maior responsável pela oferta deste nível de ensino no Brasil (84,8%).  

No entanto, conforme revelam os dados levantados pelo INEP em 2019, a educação 

no país possui uma configuração similar a de um funil, visto        que os registros apontam que 

existe uma redução considerável no fluxo de matrículas entre os concluintes do ensino 

fundamental e o número de matrículas realizadas no EM.  

Esse dado fez com que a rede estadual de ensino de São Paulo desenvolvesse metas, a 

partir do IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo), que visassem à 

redução do abandono escolar e a  melhoria no rendimento. Essas metas se fundam nos 

indicadores observados ao término de cada período escolar. Para isso, são considerados os 

possíveis panoramas, a cada dois anos, dos alunos quanto a sua promoção, repetência 

migração para o EJA e a evasão escolar (BRASIL, 2017).  

Os dados coletados nos últimos censos apontam para a redução da evasão escolar e 

um  aumento na promoção dos alunos (BRASIL, 2017). Contudo, não se pode deixar de 

destacar que o Brasil ainda tem muito a avançar no campo da democratização do ensino e na 

adequação do quesito idade em relação à série adequada (DIAS, 2013). 

Mesmo cientes das limitações da educação e dos desafios a serem superados por ela, 

consideramos a escola uma instituição relevante no contexto social em que atua, visto que ela 

acolhe um número expressivo e considerável de crianças e jovens da população brasileira.  

Nesse sentido, observa-se que a escola abarca a incumbência de promover uma 

educação para além dos conteúdos trabalhados nas tradicionais disciplinas, como declaram 

Dourado e Oliveira (2009), ao se referirem sobre a formação do aluno crítico.  
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Assim sendo, cabe à escola conceber, numa perspectiva crítica, o homem na sua 

totalidade, enquanto ser formado pelo biológico, material, afetivo, estético e lúdico 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009).  

Esses autores, também, afirmam que as práticas educacionais devem ser 

desenvolvidas, tendo em vista que os alunos são indivíduos que possuem variadas 

necessidades em seus processos educativos. 

Por isso, entende-se que a escola é um ambiente, também, propício ao 

desenvolvimento de discussões e explorações de temas que fazem parte do mundo do aluno 

adolescente, tal como o corpo. Esse tema, se contemplado pela escola, pode, possivelmente, 

contribuir para  a formação integral dos indivíduos dessa faixa etária, o que poderia ter 

também um reflexo positivo em outras aprendizagens. 

Dentre as preocupações existentes na vida dos adolescentes, com a entrada na vida 

adulta, destacam-se a escolha da profissão e a entrada no mundo do trabalho. A escola, nesse 

sentido, possui relevância na preparação do jovem visto que cabe ao EM, de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (LDBEN), fornecer a estrutura 

necessária  à construção de um elo entre a educação e o mundo do trabalho e emprego 

(BRASIL, 1996).  

A  LDBEN, em seu artigo 35, complementa o pensamento de preparação ao ressaltar 

que um dos  objetivos do EM é preparar o aluno para o trabalho e para a cidadania (BRASIL, 

1996). É nesse    nível de ensino que ocorre a ampliação e a especialização de conhecimentos, 

a preparação básica para o trabalho e a cidadania, e o aprimoramento do aluno como pessoa 

humana. 

Pensando nesse conceito de formação integral do aluno, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais apresentam algumas abordagens para a EF Escolar que são resultados das 

diferentes teorias psicológicas e concepções filosóficas, mas que têm em comum “[...] a busca 

de uma EF que articule as múltiplas dimensões do ser humano” (BRASIL, 1999, p. 05).  

Essa articulação pode contribuir na integração do aluno na Cultura Corporal de 

Movimento. Assim, entendida como conhecimento que visa o aprendizado da expressão 

corporal como linguagem, a Cultura  Corporal proporciona ao homem o desenvolvimento de 

um “sentido pessoal” que exprime sua  subjetividade e relaciona as significações objetivas 

com a realidade da sua própria vida, de seu mundo e suas motivações (FILHO, L. C. et al, 

1992, p. 62).  

Essas questões culturais, as quais começam a ser abordadas de forma mais intensa em 

meados dos anos 90, são esquadrinhadas pela BNCC e deixam cada vez mais de lado a ideia 
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de EF como técnica corporal, apenas.  

Nesse  sentido, a BNCC explicita a necessidade de um “[...] olhar inovador e inclusivo 

a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, 

como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado (BRASIL, 

2018, p.14).” 

Darido (2004), baseada no PCN referente ao EM (BRASIL, 1999), declara a 

importância da realização de aulas da disciplina de EF de modo contextualizado para que seja 

possível o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa para o aluno, uma vez que 

este pode estabelecer uma relação de reciprocidade entre ele e o conteúdo. Essa possibilidade 

de relação torna possível associar as experiências cotidianas aos conhecimentos adquiridos 

espontaneamente, assim o aluno pode se afastar da condição de espectador e adotar uma 

postura crítica, porém, para que essa condição de espectador seja diminuída, também é 

interessante desenvolver o planejamento participativo, em que o conteúdo passe a ser pensado 

em consonância aos interesses dos alunos. 

Contudo, pensando a EF de forma metodológica dentro do contexto do EM, é possível 

perceber que esta deve contemplar o aprofundamento dos conteúdos vistos no ensino 

fundamental, mas estes não devem ser colocados como repetição, visto que a  EF no EM deve 

ser abordada de forma a considerar o contexto sócio-histórico dos alunos (DARIDO et al., 

1999), de modo a favorecer o reconhecimento e aprofundamento dos estudantes acerca do 

arcabouço cultural em suas diferentes manifestações ligadas ao movimento humano. 

Os conteúdos que predominam nesta disciplina são: o esporte, a ginástica, os jogos, 

as lutas e a dança e a aplicação destes conteúdos devem estar diretamente ligados ao projeto 

político pedagógico (PPP) da escola e ao professor que o desenvolverá na prática (BRASIL, 

2006), visão similar é observada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada 

em 2018.  

Este documento, embora seja alvo de críticas, traz em seu desígnio proposições 

similares a documentos norteadores como o PCN e o currículo do estado de São Paulo em 

aspectos como, por exemplo, a continuidade da EF no campo das linguagens e a manutenção 

das habilidades e competências esperadas para cada ano escolar, ainda que seja possível 

observar uma ampliação de conteúdos e alterações destes quanto aos níveis de escolarização 

e sua consequente distribuição nos anos letivos.  

Na BNCC (BRASIL, 2018) é disponibilizado um leque maior de conteúdos e 

atividades se comparadas, por exemplo, aos PCN´s, sendo os conteúdos apresentados nesse 
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documento parte das manifestações da cultura corporal de movimento e abrangem 

brincadeiras, jogos, danças, esportes, ginásticas (demonstração, condicionamento físico e 

conscientização corporal), lutas e práticas corporais de aventura. Todo esse conteúdo 

apresenta uma organização didática sequenciada, padronizada e prescritiva. 

No texto apresentado na BNCC, percebe-se um documento que unifica as 

competências e habilidades para todo o país ao mesmo tempo que cria, em seu texto, uma 

fragilidade para o currículo enquanto espaço criativo e de responsabilidade do professor.  

Ainda no que se refere as BNCC, o documento destaca que nas aulas de EF os alunos 

devem experimentar e fruir novas brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas 

corporais de aventura e acrescenta ao EM a necessidade de aprofundar e refletir acerca das 

práticas sociais e culturais que os cercam (BRASIL, 2018).  

Contudo, acredito nesse âmbito que o professor de EF tem a responsabilidade de 

pensar com os alunos as questões corporais que influenciam a saúde de forma ampla e 

abrangente, mesmo que o texto levantado na BNCC (2018) apresente uma perspectiva, acima 

de tudo de contextualização da saúde relacionando-a, sobretudo, a importância de um estilo 

de vida ativo nessa construção.  

Não obstante, ressalto que a saúde também é lembrada no documento como 

competência que deve ser contemplada  por todas os componentes curriculares do ensino 

básico.  

Nesse sentido, o documento em sua oitava competência básica apresenta o item “[...] 

conhecer e preservar a própria saúde física e emocional (BRASIL, 2018, p. 10).” 

Pensando ainda sobre a saúde em momentos anteriores às BNCC, é interessante 

observar que, historicamente, a EF, no contexto escolar brasileiro, passou por diversas 

tendências e concepções didática-pedagógicas, sofrendo a influência de diferentes áreas, 

dentre as quais destacamos a médica, a militar, a biopsicossocial e a esportiva.  

Entretanto, como nos alerta Bracht (2013, p. 179), a saúde foi o maior princípio 

legitimador da EF na escola, o fundamento desse discurso pode ser ilustrado nos conceitos 

referentes ao “[...] higienismo, eugenismo, aptidão física e saúde, promoção de saúde [...]”.  

Devide (2007, p. 44) também aponta para essa associação histórica entre a EF/saúde 

e declara que esta relação é baseada pelo viés da aptidão física por meio dos benefícios 

orgânicos. Por isso, conhecer a história dessa relação entre a EF e a saúde é fundamental para 

a superação de um modelo de atenção biologicista na disciplina.  

É preciso refletir sobre o conceito que relaciona saúde e aptidão física de maneira 

limitada e centralizadora na prática pedagógica das aulas de EF, como nos alerta Bracht 
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(2013) ao falar da disciplina na perspectiva de uma educação para a saúde e não fomentadora 

direta de saúde.  

Nesse sentido, pensar a saúde na EF vai além da questão do exercício físico, afinal, 

são inúmeros os fatores que permeiam o assunto, tais como “[...] condições básicas de saúde, 

habitação, renda, trabalho, alimentação, educação e etc. (DEVIDE, 2002, p. 50)”., Uma vez 

que, dentro e fora da escola, a saúde repercute o contexto econômico, social e cultural de uma 

época e lugar.  

Logo, uma das ocupações da EF, bem como de toda escola, é favorecer o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos, para que estes possam reconhecer os múltiplos 

elementos que impactam nas suas condições de saúde. Assim sendo, a pesquisa traz para o 

centro das discussões o corpo e a saúde nas aulas de EF.  

Nesse sentido, entendemos que o problema de pesquisa se funda na ênfase atribuída 

aos aspectos biológicos e físicos quando se traz o assunto corpo e saúde para as aulas de EF, 

como aborda Devide (2002) ao afirmar que atualmente existe uma relação vista como direta 

entre o exercício físico e a promoção de saúde, desconsiderando assim, os diversos elementos 

envolvidos e presentes na questão da saúde, embora sejam notórios os benefícios de uma vida 

com hábitos considerados saudáveis, dentre eles a prática de atividade física, não se pode 

deixar de se contextualizar os aspectos históricos e culturais que, também, influenciam nesse 

cenário.  

Também se destaca que, apesar de constar no currículo do estado de São Paulo do 

EM, na disciplina de EF, variados temas que são caros ao entendimento da saúde em uma 

perspectiva ampliada, é possível notar que há, de forma contundente, um direcionamento do 

entendimento acerca do tema saúde para o indivíduo e a sua culpabilização, caso não obtenha 

sucesso. 

São tantas as questões, impasses e dilemas envolvidos na prática docente na EF que 

entendo serem pertinentes e que careçam de um olhar mais atento. Mas entendo também que 

é necessário delinear o estudo de forma que seja possível aprofundar algumas indagações  

proeminentes suscitadas. Por isso, dadas as preocupações elencadas acima, a pesquisa levanta 

as seguintes questões: 

 Quais aspectos relacionados ao corpo e a saúde são abordados nas aulas de EF no 

EM? 

 Como essa temática é organizada e desenvolvida pelos professores de EF? 

 Como os atores escolares percebem a relação corpo e saúde na EF escolar? 
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             Para buscar respostas a essas questões estabelecemos os seguintes objetivos do  

estudo: 

1.  Compreender a abordagem da temática corpo e saúde nas aulas de EF; 

2.  Observar a organização e desenvolvimento dessa temática pelo professor de EF 

      em suas aulas; 

3.  Analisar como a comunidade escolar percebe a relação EF, corpo e saúde. 

Assim sendo, esse estudo se esteia pela oportunidade de se conhecer melhor a EF no 

contexto escolar do EM, no que tange, sobretudo, aos temas corpo e saúde.  

Os dados obtidos com esse estudo podem informar professores de EF, gestores e 

demais interessados sobre a atual forma com que o tema tem sido tratado na escola e auxiliar 

na visão dos envolvidos no estudo sobre o assunto, de acordo com o repertório cultural e 

social dos voluntários do estudo e assim, ampliar o debate sobre as relações entre a EF e a 

saúde, marcada, historicamente, por um discurso hegemônico de causa e efeito, ou seja: que 

a prática da atividade física gera saúde.  

Portanto, a partir dos resultados da pesquisa espera-se poder auxiliar no delineamento 

de práticas pedagógicas que viabilizem reflexões e ações sobre o tema corpo e saúde nas aulas 

de EF na escola. 
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2 MÉTODO 

Para descobrir quem as pessoas pensam que são, o que pensam que estão fazendo e 

com que finalidade pensam o que estão fazendo, é necessário adquirir uma 

familiaridade operacional com os conjuntos de significado em meio aos quais elas 

levam suas vidas. Isso não requer sentir como os outros ou pensar como eles, o que é 

simplesmente impossível. Nem virar nativo, o que é uma tarefa impraticável e 

inevitavelmente falsa. Requer aprender como viver com eles, sendo de outro lugar e 

tendo um mundo próprio diferente (GEERTZ, 2001, p. 26). 

Entendendo que as ações dos sujeitos são fruto de um sentido criado coletivamente, o 

presente estudo teve a intenção de realizar um mergulho no interior dos fenômenos e 

manifestações sociais e culturais, que cercam a temática corpo e saúde nas aulas de EF no 

EM, em seus sentidos e significados.  

Por isso a escolha da abordagem qualitativa, pois, como nos lembra Goldenberg 

(2007), neste tipo de abordagem é estimada a atenção ao contexto do estudo e a conjuntura em 

que o objeto de estudo está inserido.  

Nesse sentido, por ser a pesquisa qualitativa fundamentada na descrição acentuada de 

fenômenos incutidos de significados próprios e subjetivos (GIL, 2002), esperou-se com isso 

que fosse favorecido o aprofundamento da temática de maneira científica e consistente. Para 

isso, a coleta de dados do estudo aconteceu  em seu ambiente natural de modo a propiciar a 

análise dos comportamentos, bem como a comunicação entre os indivíduos em suas 

singularidades para a compreensão da dinâmica do grupo estudado.  

Deste modo, vivenciar junto ao ambiente, as pessoas que lá estavam e as situações 

que compõem a vida escolar nos permitiu: “[...] extrair desse convívio os significados  visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível (CHIZOTTI, 2003, p. 221).” 

Por conseguinte, esperou-se que com essa abordagem fosse possível obter um material 

rico no que se refere as descrições do campo selecionado, as pessoas escolhidas e as situações 

e acontecimentos que cercam o objeto do estudo, como destacam Ludke e André (1986).  

As autoras ainda destacam que a pesquisa qualitativa em ambiente escolar pode 

assumir diversas interfaces, dentre elas destacam a etnografia, sendo este o método utilizado 

no presente estudo, a qual se deu por acreditar que a etnografia e o desenho de estudo que ela 

permite compor nos permitiria um contato prolongado e a possibilidade de vivenciar as 

experiências que fazem parte do universo do estudo, tendo como cenário situações reais e 

seus atores, com a interação frequente, profunda e necessária entre o pesquisador e os 

voluntários do estudo, dentro do espaço que estes últimos convivem. 

Por esse ângulo, para esta pesquisa, a escola e suas aulas de EF foram pensadas como 

campo de estudo, como um modelo nativo, com uma “[...] referência espacial, a presença 
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de regular de seus membros, e um código de reconhecimento e comunicação entre eles 

(MAGNANI, 2002, p. 20).” 

Para que assim, como nos lembra Magnani (2002), pudéssemos ter “um olhar de perto 

e de dentro”, no caso deste estudo, refere-se a um olhar próximo do contexto escolar e das 

aulas de EF. Nesse sentido, entendemos a necessidade em realizar uma ampla observação da 

cultura e da vida social na busca de traduzir o fenômeno estudado e ter acesso às atitudes, 

valores, crenças, hábitos e modos de vida dos pesquisados (GEERTZ, 1989). 

A escolha da etnografia como método se deu com o intuito de desvelar as questões 

que fazem referência a EF, corpo e saúde no EM. Ainda assim, torna-se necessário ressaltar, 

como nos  lembram Oliveira e Daolio (2007, p.138), que realizar um estudo etnográfico 

ultrapassa a questão da escolha dos instrumentos, visto que, a pesquisa, nessa perspectiva, 

contempla uma densa abordagem teórica que é impossível de ser retratada com a aplicação 

de um modelo de simples protocolo, sendo para esses autores o caminho trilhado, na 

etnografia, tão importante quanto o produto final.  

Dessa forma, é desta perspectiva teórica e metodológica que buscamos, nessa 

investigação, inventariar, descrever e analisar como os temas corpo e saúde são tratados no 

contexto da EF escolar no EM. 

Para viabilizar a investigação, a pesquisa contou como técnica principal de coleta de 

dados : a observação participante, com o uso de um roteiro de observação das aulas de EF e 

entrevistas semiestruturadas, com atores escolares envolvidos com o tema pesquisado e como 

um recurso auxiliar - o diário de campo -.  

Os dados observados e colhidos foram tratados e examinados de acordo com a análise 

de conteúdo proposta por Bardin (1977). 

Assim, sublinho que a inserção do pesquisador no universo do estudo antecede a 

coleta de dados e a própria ida a campo, posto que,  para começar a pesquisa, se faz necessário 

desenhar a estrutura do trabalho em seus quesitos teóricos e aspectos práticos. 

O estudo foi aprovado pelo Comité de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

São paulo sob parecer nº 1.923.019 e CAAE: 63684216.0.0000.5505.  

2.1 Os Voluntários da Pesquisa 

Desta investigação participam 26 alunos do EM, um professor coordenador, um 

professor de EF e seis professores de diferentes disciplinas dessa mesma turma.  

Os voluntários foram de ambos os sexos e com faixa etária acima de 14 anos e 

possuíam algum tipo de vínculo com a Escola Estadual Professor Santos (nome fictício 
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atribuído à escola).  

A escola selecionada para o estudo é uma instituição que possui o ensino fundamental 

II e o nível médio de ensino. Sendo todos os alunos voluntários do estudo devidamente 

matriculados no  1ºA do EM dessa instituição e os professores titulares de cargo, também 

desta mesma escola. 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

• Ser aluno há, no mínimo, dois anos da rede estadual; 

• Ser professor efetivo há, no mínimo, dois anos na rede estadual de educação   

            de São  Paulo - no caso de professores e professor coordenador; 

A escolha de professores titulares de cargo e com tempo de magistério igual ou superior 

a dois anos justifica-se pela realização do curso ofertado em caráter obrigatório para 

ingressantes na rede estadual de ensino, uma vez que todos aqueles que adentram essa rede, 

passam por essa formação que apresenta o currículo do estado de São Paulo e os temas que 

devem ser desenvolvidos em sala de aula. Dentre eles destacamos os temas relacionados a 

saúde    que constam no material da disciplina de EF. 

Os professores participantes deste estudo, tanto nas observações como nas entrevistas, 

foram identificados por pseudônimo a fim de resguardar informações pessoais de natureza 

sigilosa.  

No Quadro 1 são apresentados os colaboradores desta investigação e identificados 

como “Professores”, seguido da disciplina de atuação e pseudônimo, essas informações de 

identificação desses professores serão mantidas durante a apresentação deste texto. 

Quadro 1 — Perfil dos professores entrevistados no estudo. 
 

Pseudônimo Idade Formação Área Tempo de 

Experiência 

Professora Gisele - Artes 62 Artes Linguagens 3 anos 

Professor Renato - Coordenador 45 Biologia Ciências da natureza 10 anos 

Professora Mirela - Língua Portuguesa 47 Letras Linguagens 12 anos 

Professora Vanize -Língua Inglesa 33 Letras Linguagens 14 anos 

Professor Lúcio – História 31 História Ciências humanas 3 anos 

Professor Andrade - Geografia 50 Geografia Ciências humanas 10 anos 

Professora Rose - Matemática 49 Matemática Matemática 10 anos 

Professora Karina - Educação Física 41 Educação Física Linguagens 11 anos 

Fonte: Dados do estudo. 
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Como podemos perceber no Quadro 1, os participantes deste estudo são de diferentes 

áreas do conhecimento, conforme classificação apresentada na BNCC. Além disso, percebeu- 

se uma curiosidade : entre os professores participantes do estudo, os que possuem mais idade, 

possuem menos tempo de experiência na docência. 

As entrevistas com o corpo docente e a gestão foram de ordem individual e ocorreram 

no próprio local de trabalho, em salas de aula que estavam desocupadas, biblioteca e outros 

espaços como o pátio da escola ou refeitório, com a intenção de conseguir uma maior atenção 

do(a) entrevistado(a), além de propiciar um espaço em que eles se sentissem à vontade para 

refletir e expressar os seus pensamentos. Mesmo assim, aconteceram interrupções ocasionais, 

devido à entrada de pessoas nos ambientes, mas isso não atrapalhou o andamento da coleta. 

O critério de escolha de o aluno estar na rede estadual de ensino por tempo igual ou 

superior a dois anos justifica-se pela familiarização com os cadernos do aluno oferecidos para 

a disciplina de EF e, assim, possível familiaridade com o estilo e conteúdos presentes neste 

material. 

A sala participante do estudo, o 1º A, foi indicada pelo professor coordenador e pela 

professora de EF por ser uma turma que desde o início do ensino fundamental II mantém, 

praticamente, os mesmos alunos na classe.  

Eles são bem entrosados e, para a professora de EF, esta é uma turma que apresenta 

bom rendimento e comportamento escolar.  

No Quadro 2 é possível ter um panorama da configuração da sala. 

 

Quadro 2 — Perfil dos alunos da turma observada quanto aos sexo-faixa etária - 1ºA 
 

 
SEXO 

FAIXA ETÁRIA 
 

TOTAL 

15 ANOS 16 ANOS  
 

26 ALUNOS 
FEMININO       12 2 

          MASCULINO 9 3 

AMBOS 21 5 

 

Fonte: Dados do estudo. 

 

Os alunos participantes do estudo se encontram dentro da faixa etária escolar 

esperada, conforme se vê no Quadro 2. Assim, como realizado com os professores, as falas 

oriundas das entrevistas, bem como comentários realizados pelos alunos nas observações 

realizadas nesse estudo, foram identificadas por pseudônimos com o propósito de manter o 

anonimato dos alunos  participantes. 
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As entrevistas com os grupos de alunos foram descontraídas e marcada por 

brincadeiras  entre eles, o que acredito ser reflexo do momento que a sala vivia.  

As entrevistas com os alunos aconteceram ao final do período de inserção na escola 

que correspondia ao terceiro bimestre do  ano letivo e, notadamente, eles se comportavam 

no horário escolar com uma agitação que não fora observada no começo do ano letivo, 

porém, mesmo sem muitas palavras nas entrevistas, foi  possível alcançar algumas ideias 

interessantes sobre o que eles pensam sobre a saúde, a escola e as aulas de EF 

complementando assim as impressões obtidas nas observações. 

Para o estudo foram adotados os seguintes critérios de exclusão: 

• Não responder a  uma ou mais perguntas da entrevista. 

Para participar da pesquisa os professores, o professor coordenador e os                                                                                                                 

pais/responsáveis dos alunos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

enquanto que, os alunos assinaram um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. 

2.2 Instrumentos da Pesquisa e a Produção de Dados 

Tomou-se como recurso para o estudo, as observações participantes, com “inspiração” 

etnográfica, assim como exposto por Ludke e André (1986). Na observação participante, o 

observador torna-se parte da situação a observar.  

O pesquisador parte das observações do comportamento verbal e não verbal dos 

participantes, de seu meio ambiente, das anotações feitas quando presente no campo 

(MOREIRA, 2004).  

Esse instrumento foi adotado por sua possível harmonização com o estudo realizado 

em âmbito escolar e, no caso deste estudo, refere- se à identificação e compreensão de como é 

concebido pelos atores escolares as questões referentes a EF no EM corpo e saúde a partir de 

seus significados culturais. 

Conforme aponta Moreira (2002, p. 52), a observação participante pode ser definida 

como “[...] uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com 

os sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e 

análise documental.”  

Espera-se que, com essa inserção no campo de estudo e com os recursos utilizados para 

a coleta de dados, seja possível apresentar uma visão ampla e consistente do que é vivenciado 

por esses atores investigados. Isso porque, com esse levantamento de dados , acreditamos, 

assim como revela Magnani (2002), ser possível reconhecer e descrever o fenômeno social 
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investigado de maneira acurada. 

Esse conjunto de estratégias presentes na observação participante, conforme nos 

apresentou Moreira (2002), pode ser ilustrado na ida do pesquisador a campo, quando este 

experimenta na prática o fenômeno social a ser estudado para melhor entendê-lo, percebendo 

e agindo de acordo com as suas interpretações daquele contexto, observando como as 

relações sociais estabelecidas no campo permitem entender as ações oportunas na situação  

acompanhada, pois, no ambiente natural do estudo, é possível perceber os voluntários agirem 

e exprimirem sentido e significado em relação aos acontecimentos explorados.  

Assim, na observação participante, o pesquisador deve se tornar parte do universo 

investigado para melhor entender as ações daqueles que ocupam e produzem culturas, 

apreender seus aspectos simbólicos, que incluem costumes e linguagem.  

Portanto, entendo, como Chartier (1992), que, ao pesquisador se aproximar ao máximo 

da perspectiva do investigado poderá: 

[...] entender o que ele quer dizer e buscar dimensões sociais do significado”; e um 

conceito de cultura como “mundo simbólico” no qual símbolos compartilhados 

servem ao pensamento e à ação, moldam classificação e julgamento, e fornecem 

avisos e acusações. Entender uma cultura, então, é acima de tudo redescobrir as 

significações investidas nas formas simbólicas das quais a cultura se utiliza 

(CHARTIER, 1992, p.7). 

Diante disso, pode-se dizer que o presente estudo busca realizar uma “descrição 

densa” e contextualizada do fenômeno pesquisado (GEERTZ, 1989).  

Embora as observações tenham  acontecido em um espaço de tempo, relativamente, 

curto, foi a partir daí que surgiram algumas reflexões sobre os processos e os aspectos 

culturais que impactam na teia de significados que permeiam o assunto.  

As observações tiveram início no dia 14 de março de 2018 e foram suspensas em 29 

de junho, por motivo das férias escolares. Retomamos em 27 de julho e finalizamos em 14 de 

setembro de 2018, totalizando sete meses de inserção na escola.  

Nesse período, foram totalizadas 20 visitas à escola, das quais 15 foram para 

acompanhar duas  aulas por dia de EF em uma turma de primeiro ano do EM, por isso, as 15 

visitas resultaram  no acompanhamento de 30 aulas. Nas outras cinco visitas realizadas, 

acompanhei reuniões de pais e outras atividades escolares. 

A coleta de dados, realizada no estudo, aconteceu, sobretudo, a partir de duas 

perspectivas. A primeira com a observação e a segunda com a realização de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com professores, alunos e gestores. 

Em relação à observação, esta aconteceu durante as aulas de EF do ano letivo de 2018.  

Com este procedimento, pretendeu-se acessar os fenômenos pesquisados, verificar 
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informações que podem não ser ditas, bem como balizar a formulação dos demais instrumentos 

de pesquisa.    

Este instrumento foi pensado, desenvolvido e aplicado de forma planejada e preparado 

com cuidado, assim como ressalta Lüdke e André (1986, p. 25).  

A observação foi importante no desenvolvimento do estudo, no sentido de conhecer a 

dinâmica das aulas, verificar qual conteúdo é utilizado e como é abordado. Para esse estudo, 

as observações aconteceram nas aulas de EF e contaram com um roteiro de observação que 

contemplava, sobretudo, o professor de EF e os alunos de uma sala do primeiro ano do EM.  

O roteiro de observação empregado nas  visitas a campo contemplavam os seguintes 

pontos: 

 Atividades realizadas baseadas na temática corpo-saúde; 

 Reação dos alunos às atividades propostas; 

 Método e/ou estratégias de abordagem do tema. 

No entanto, a escola, como um todo, e o seu entorno, também, foram vistos com um 

olhar atento. 

No que se refere à entrevista semiestruturada, foram realizadas 13 delas no decorrer 

do ano letivo de 2018, sendo entrevistas coletivas com os alunos do 1 “A” e com os demais 

atores envolvidos no estudo, realizadas individualmente. Foram entrevistados a professora de 

EF, o professor coordenador, e os professores de artes, geografia, história, inglês, matemática 

e língua portuguesa. Todas as entrevistas realizadas foram audiogravadas e  transcritas 

posteriormente. 

Com este procedimento, pretendeu-se conhecer as condutas e as práticas que 

acontecem no ambiente escolar, por meio de questionamentos que são articulados em teorias 

e hipóteses relacionadas ao tema estudado (TRIVIÑOS, 1987, p. 146).  

Este instrumento seguiu um roteiro pré-estabelecido pelo pesquisador que apresentou 

questões relevantes para atingir o objetivo proposto nesse estudo, sem esquecer, no entanto, 

como indica Minayo (2008), que o entrevistado deve ter a oportunidade de se expressar com 

espontaneidade, o que oportuniza ao pesquisador explorar aspectos relevantes advindos da sua 

experiência. Por isso, nesta pesquisa, essa técnica teve como intuito compreender o que eles 

entendem sobre EF, corpo e saúde. 

O primeiro roteiro a ser apresentado foi desenvolvido para os professores dos 

diferentes  componentes curriculares e para o professor coordenador. Este roteiro mesmo 

sendo curto, contando com cinco questões, foi capaz de abranger, de maneira significativa, o 



35 
 

tema pesquisado  junto aos professores, o que oportunizou articular as falas dos sujeitos com a 

prática observada.  

O roteiro utilizado nas entrevistas semiestruturadas abrangeu as seguintes questões: 

 Qual a importância da Educação Física no ensino médio? 

 Como você relaciona Educação Física, corpo e saúde? 

 Quais temáticas relacionadas à Educação Física, corpo e saúde você acha que 

podem ser abordadas nas aulas de Educação Física? 

 Como você acha que as aulas de Educação Física podem favorecer a saúde dos 

alunos? 

 O que você pensa sobre o papel das aulas de Educação Física quando falamos em 

corpo e saúde? 

Para a professora de EF foi aplicado o mesmo roteiro de entrevista que o utilizado 

com os demais professores, acrescido da seguinte questão: 

 Quais fontes bibliográficas você utiliza para planejar suas aulas de Educação 

Física na temática corpo e saúde? 

As entrevistas, realizadas com esses professores, tiveram o intuito de acessar os 

entendimentos deles acerca do tema corpo e saúde na EF.  

A maior parte das entrevistas foram realizadas no final do quarto bimestre, no mês de 

dezembro, pois, neste período, havia poucos alunos na escola, facilitando momentos 

propícios a realização das entrevistas com os professores, as quais foram realizadas na 

biblioteca da escola, exceto com o professor coordenador e com a professora de EF. Com o 

professor coordenador a entrevista aconteceu na sala da direção,  que embora seja mais uma 

sala mais reservada, tivemos algumas interrupções de funcionários da escola, já a entrevista 

com a professora de EF aconteceu na sala dos professores, após ela finalizar seu expediente.  

O segundo roteiro de entrevista a ser apresentado foi desenvolvido e aplicado com os 

alunos participantes do estudo em rodas de conversa no último mês de pesquisa de campo. 

Para eles, a entrevista foi pensada e desenvolvida para ser realizada em grupo. As rodas de 

conversa em que foram aplicados o roteiro entrevista aconteceram em aulas vagas, após as aulas 

de EF. Cada roda de conversa durou cerca de vinte minutos, com grupos de cinco alunos, que 

aconteceu na biblioteca da escola.  

O roteiro seguido nas entrevistas com os alunos compreendeu as seguintes  questões: 
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1. Como vocês relacionam Educação Física, corpo e saúde? 

2. Quais assuntos podem ser tratados sobre corpo e saúde nas aulas de Educação 

            Física? 

3. Como vocês acham que as aulas de Educação Física podem ajudar na saúde 

dos alunos? 

4.  Quais assuntos sobre o corpo e saúde vocês acham importante de serem                                                                                                                                                     

             falados nas aulas de Educação Física?    

Além da observação e das entrevistas, a pesquisa de campo incluiu a análise do PPP 

da Escola do Ano 2018, algumas conversas informais com professores, alunos, funcionários 

da escola e pais de alunos em ocasiões não planejadas. Também, participamos de atividades 

extraclasse, nesse sentido, tentamos participar do cotidiano da escola em diferentes 

atividades, tais como a observação da entrada dos alunos na escola e de outros momentos em 

que não acontecia aula (recreio, aula vaga, ensaio de quadrilha junina, jogos do interclasse), 

reunião de pais, reflexão pedagógica e conselho de classe. 

A escolha dos instrumentos aconteceu em virtude da necessidade de conhecer o 

problema de pesquisa em profundidade (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).  

Pois, “[...] ao cruzar dados, comparar diferentes tipos de discurso, confrontar falas de 

diferentes sujeitos sobre a mesma realidade, constrói- se a tessitura da vida social em que 

todo valor, emoção ou atitude está inscrita (FONSECA, 1999 p. 64).” 

Por isso, a escolha dos instrumentos justifica-se por acreditarmos que a melhor forma 

de observar a relevância dos dados é cercando-os com variadas estratégias e articulando as 

informações obtidas.  

2.3 Análise de Dados 

A análise dos dados deve proporcionar um “[...] olhar multifacetado sobre a totalidade 

dos dados recolhidos no período da coleta [...] (CAMPOS, 2004, p. 611).” 

Com a finalidade de conhecer em profundidade o objeto investigado, será utilizado a 

análise de conteúdo, com esta técnica busca-se acessar os sentidos atribuídos pelos sujeitos 

investigados. Por isso, as observações e as respostas obtidas nas entrevistas foram submetidas 

à análise de conteúdo proposta por Bardin (1977).  

Esta prevê três etapas principais: 

1ª) Pré-análise - que tratou do esquema de trabalho, envolve os primeiros contatos 
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com os documentos de análise, a formulação de objetivos, a definição dos procedimentos a 

serem seguidos e a preparação formal do material; 

2ª) Exploração do material - que correspondeu ao cumprimento das decisões 

anteriormente tomadas, isto é, leitura de documentos e categorizações; 

3ª) Tratamento dos resultados - fase em que os dados foram lapidados, tornando-

os significativos, sendo que esta etapa de interpretação pode ir além dos conteúdos manifestos 

nos instrumentos, com a intenção de descobrir o que esteve por trás do imediatamente 

apreendido. 

 Com esses procedimentos, pretendeu-se responder às questões de estudo de forma 

sistemática, apontando indicadores, categorias e os conhecimentos relativos às condições 

das variáveis inferidas no conteúdo das mensagens, para isso, foi realizado várias leituras do 

diário de campo e das entrevistas.  

A principio com a intenção de tentar organizar as principais ideias apresentadas pelos 

voluntários do estudo e as sutilezas observadas no campo, a fim de organizar esses dados para 

tocar nos pontos principais, relativos aos objetivos do estudo, e assim desenvolver uma 

intrepretação geral desses dados, observando a fala dos sujeitos e as pistas dadas no curso da 

observação e, a partir desse aprofundamento e exploração do material coletado, foi iniciado 

um processo de evidenciamento de unidades temáticas para análise. 

Essas unidades de análise emergiram do dados coletados e deram origem às categorias 

não aprioristicas que serão observadas no decorrer da exploração do dados.  

As categorias utilizadas no texto agruparam ideias semelhantes que apareceram de 

maneira mais intensa e frequente na fala dos voluntários, bem como situações que se 

revelaram implicitas e condizentes às categorias observadas. Por isso, todas as informações 

obtidas nas visitas iniciais, nos dias de observação e entrevistas foram minuciosamente 

anotadas no diário de campo, as entrevistas foram transcritas a partir das áudiogravações 

realizadas para serem utilizadas como dados para o estudo.  

Procurou-se obter, por meio dos instrumentos de coleta, elementos que fossem 

reveladores da problemática estudada. Portanto, reconhecemos a validade e a necessidade dos 

vários instrumentos utilizados no estudo, tendo em vista que eles nos permitiram desenvolver 

uma reflexão oportuna sobre a temática do estudo, a qual se deu em razão    da articulação da 

observação, entrevistas, depoimentos e conversas de corredores da escola e sala dos 

professores, bem como a exploração dos documentos que norteiam as práticas    investigadas. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

[...] Aventurar-se pelo estudo etnográfico significa penetrar num determinado 

universo sócio-cultural na busca de decifrar “estranhos” códigos, ler entrelinhas, 

perceber comportamentos, “pescar” discursos e falas, interpretar significados, enfim, 

filtrar o dito e o não-dito pelos atores sociais no que se refere à problemática de algum 

estudo (OLIVEIRA e DAOLIO, 2007, p. 141). 

Acredito que iniciar um estudo etnográfico é se lançar em um campo de estudo que 

pode  não ser totalmente desconhecido para o pesquisador, mas que deve suscitar um olhar 

que vá além da perspectiva de confirmação do que se acredita saber. Para isso, é essencial ao 

pesquisador vislumbrar as várias possibilidades, mesmo que se trate de um cenário conhecido, 

com situações que podem ser familiares ou ádvenas.  

Foi perceptível, nesse estudo, que o campo de pesquisa escolhido, apesar de algo 

familiar, ele não estava dado em nenhuma instancia, tão pouco fosse considerado as questões 

práticas das aulas, ou o simples fluxo de entrar e sair da escola. Por isso, o mergulho 

necessário para a inserção no ambiente de estudo precisa ser negociado desde as primeiras 

entradas no campo.  

Dessa forma, para iniciar uma pesquisa de campo é necessário ter ciência que, 

provavelmente, alguns contratempos podem acontecer nesse percurso, sendo nesse estudo 

possível percebê-los, algumas vezes de maneiras sutis, outras vezes de forma intensa.  

Dito isto, apresento a entrada na primeira escola selecionada para estudo. 

A escola selecionada para o estudo, com suas grades e muros, aparentemente, possuía 

uma limitação na interlocução entre o externo e o interno, assim como as demais escolas da 

rede estadual procuradas para o estudo. Situação semelhante é descrita por Pereira (2017), o 

autor em pesquisa realizada na periferia de São Paulo relata a dificuldade encontrada no estudo 

em entrar e sair da escola e a falta de comunicação entre a escola e a comunidade que a cerca.  

Contudo, apesar de reconhecer essa situação, participo que o impedimento de acesso 

à escola, no início da pesquisa, foi devido à alteração de gestão na escola.  

Outra mudança acontecida foi a alteração do professor de EF, pois o professor do EM 

deste componente curricular no ano de 2018  não atendia aos critérios de inclusão no estudo 

por não ser professor efetivo da rede. Por isso, foi necessário entrar em contato com outras 

escolas para a  realização do estudo. 

A escola selecionada para o estudo autorizou o início imediato da pesquisa, com uma 

ótima receptividade da equipe gestora e da professora de EF.  
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O acolhimento inicial foi importante para o envolvimento dos alunos, bem como dos 

demais professores participantes do estudo, visto que tive a oportunidade de utilizar, para a 

apresentação dos objetivos do estudo, uns minutos no espaço destinado ao horário de trabalho 

pedagógico coletivo (HTPC) para os professores, um momento na aula para os alunos e na 

reunião de pais para os responsáveis, bem como me apresentar enquanto professora e 

pesquisadora. 

3.1 Os Voluntários do Estudo 

No primeiro momento, no ingresso a escola, apresentei o projeto de estudo, com ênfase 

nos seus objetivos. Mas, passado esse primeiro momento, começou o movimento de 

estabelecer   novas relações com os voluntários do estudo, para que fosse possível ampliar a 

possibilidade do olhar sobre o campo de estudo e seus personagens durante a observação 

participante e, desta   maneira, compor uma conexão entre os pesquisados e o pesquisador. 

Nesse sentido, antes de adentrar os roteiros de entrevista traçados aos perfis dos 

voluntários, conversei com eles de maneira amistosa sobre suas histórias na escola e na 

profissão docente. 

A primeira entrevista foi realizada com o Renato, ele está na rede estadual de ensino 

há  cerca de dez anos e a função de coordenador é exercida por ele há mais ou menos um ano. 

A entrevista com ele aconteceu no fim do segundo bimestre. Apesar deste profissional, dentre 

os  entrevistados, ter o horário mais flexível, este momento necessitou ser remarcado algumas 

vezes, fosse por convocação da diretoria de ensino, por comunicado exigindo algo com 

demanda rápida, ou por problemas com professores ou alunos.  

O professor Renato, nas visitas para observação, sempre foi presente e participativo 

nas aulas. E antes de começar a entrevista , declarou que tem apreço especial pela disciplina 

e que gostaria que esta fosse mais valorizada e entendida como um campo importante de 

práticas e estudo e afirmou que, desde quando assumiu o posto de coordenador, tenta tirar da 

disciplina o caráter de punição ou premiação por  comportamentos e notas. 

A professora da disciplina de Artes - Gisele tem uma história um pouco diferente dos 

demais professores entrevistados nesse estudo. Ela é uma senhora com pouco mais de sessenta 

anos que começou o curso de graduação em Artes aos cinquenta anos de idade. Sua formatura 

aconteceu no período pouco antes de se aposentar no comércio. Para ela foi a realização de 

um sonho ser chamada pouco antes de expirar o concurso. Ela ingressou no cargo de professor 

titular na rede estadual de ensino em 2015 sem ter experiência em sala de aula e afirmou que 

fantasiou sobre ser professora, mas que tem aprendido muito e que o convívio com os 
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estudantes a tem modernizado nas suas ideias e atitudes. 

A Professora Mirela - Língua Portuguesa, começou a trabalhar no cargo de professora 

do estado assim que se formou em 2006, mas esteve muito tempo em licença saúde. Ela 

começou a trabalhar no estado em 2006, afastou-se em 2009 e permaneceu fora da escola até 

o começo do ano letivo de 2014. A entrevista com essa professora aconteceu na sala de  

professores em um dia que ela chegou antes do horário que começava sua aula, no começo 

do terceiro bimestre. 

O Professor Andrade - Geografia começou a trabalhar no cargo de professor do estado 

em 2008. Segundo seu relato, passou por muitas escolas por não ter boa pontuação, para ele, 

os professores de geografia, da rede, são antigos e não se aposentam, o que torna complicada 

sua permanência na mesma escola. Disse estar feliz em estar na mesma escola há dois anos e 

que isso reflete na sala de aula, pois assim, para ele, é possível conhecer melhor os alunos e a 

comunidade, sem contar com o entrosamento entre a equipe de funcionários e professores da 

escola. A entrevista com esse professor aconteceu no sofá que existe no hall de entrada da 

escola em dia  de conselho de escola, quando, naquele  momento acontecia a reunião para 

definir as notas de alunos em uma sala em que ele não era professor. 

O Professor Lúcio – História, começou a trabalhar na rede estadual de ensino há 12 

anos, na organização escolar, quando foi inspetor de alunos e secretário e, no cargo de 

professor,  o ingresso aconteceu em 2015 e ele acaba de passar no estágio probatório. 

Segundo ele, nunca teve vontade de trabalhar em escola, mas a oportunidade surgiu ainda aos 

dezoito anos quando  passou em um concurso e, disse,  a partir do trabalho na escola começou 

a ter vontade de se  formar professor e atuar. Ele é o professor mais novo da escola, 

destacou, apesar de já ter   experiências com os estudantes em outro contexto. Ele, ao término 

da entrevista, disse que gosta de trabalhar na escola, de sentir a vida pulsante e intensa dos 

alunos e que pretende seguir  carreira na escola e que gostaria de ser coordenador e diretor. 

A entrevista com esse professor aconteceu no pátio da escola enquanto ele aguardava o horário 

da reunião pedagógica semanal.  

A Professora Vanize - Língua Inglesa, começou a trabalhar no estado enquanto fazia 

faculdade, por volta do ano de 2003. Teve seu ingresso no cargo como professora efetiva 

no  ano de 2008, segundo ela tem muita sorte de sempre ter ficado na mesma escola desde 

que se efetivou no estado. Escola em que ela também estudou o ensino fundamental e médio. 

Para ela, a escola pesquisada é uma segunda casa, ela conhece pais, alunos e antigos 

funcionários e se  considera “material permanente na escola”, apesar de deixar claro que 
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é muito nova. Ela, recentemente, no ano anterior, assumiu a função de professora 

coordenadora, mas declarou que a sala de aula é o melhor lugar da escola. Para ela, as 

burocracias atribuídas aos cargos de gestão não fazem sentido e por isso sente que a sala de 

aula é o lugar coerente e produtivo da escola. A entrevista com essa professora aconteceu na 

sala de professores pouco depois do término das do turno da manhã. 

A Professora Rose - Matemática, assim como outros professores entrevistados, 

começou a dar aula no estado como professor substituto. Para ela, esse trabalho tinha a função 

de complementar a renda, mas em 2015 quando passou a ser efetiva no quadro de professores 

na rede estadual de ensino e passou a se dedicar somente a docência. Assim como o professor 

de geografia, reclamou de ter que mudar toda hora de escola e de ter que complementar sua 

jornada com disciplinas afins como física e química. Sua entrevista aconteceu na sala de 

informática da escola enquanto ela se preparava para digitar notas de uma prova fornecida 

pelo estado, nesse dia ela havia sido dispensada da reunião pedagógica para alimentar o 

sistema com o gabarito das provas dos alunos. 

A Professora Karina - Educação Física, começou a trabalhar como professora da rede 

estadual no ano de 2006. Mas, na escola em que acontece o estudo, chegou em 2017. Sua 

entrevista, também, aconteceu na sala dos professores, no horário reservado à reunião 

pedagógica semanal. Entretanto, tivemos duas interrupções da Judite (Inspetora de alunos), 

primeiro para perguntar se ela havia deixado os alunos passarem para a quadra, e ela,  

Professora Karina - Educação Física, respondeu que não, mas logo em seguida foi 

surpreendida pela pergunta, meio que em tom de reclamação, que o portão para acesso da 

quadra teria ficado aberto, dessa vez ela foi um pouco ríspida e disse que não estava em 

horário de aula e estava ocupada. 

De modo geral, foi notado um clima de companheirismo entre os pesquisados e o 

pesquisador. Foi perceptível que os professores participantes do estudo facilitaram os acessos 

das informações e geração de dados no campo de pesquisa, provavelmente, por se 

identificarem com a figura de um professor realizar uma pesquisa.  

Essa identificação com a figura do professor, também, se mostrou presente em lugares 

e momentos da observação, como na sala dos professores, na entrada ou nos corredores, 

quando fui, algumas vezes, interpelada por esses voluntários que me confidenciavam 

problemas e situações da rotina escolar e esperavam, aparentemente, uma escuta solidária. 

Acredito que essa escuta atenta foi um exercício importante no estabelecimento da confiança 

para aprofundar os temas do estudo e me manter no campo de estudo de maneira natural e 

sem constrangimentos. Algumas dessas confidencias serão apresentadas ao longo do texto. 
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Abro aqui um parêntese para pontuar a presença das inspetoras de alunos, sobretudo, 

a dona Judite. (pseudônimo atribuído para manter o anonimato). Apesar de ela não figurar 

entre os voluntários direto do estudo e não ter participado da entrevista, essa inspetora foi uma 

pessoa   marcante na dinâmica escolar observada e contribuiu, de modo significante, na coleta 

de dados, sendo presente e atuante em vários momentos do estudo, como por exemplo, na 

minha chegada à escola nos dias de observação, na entrada diária dos estudantes na escola, nos 

deslocamentos entre sala e quadra dos alunos, nas idas e vindas dos professores entre os 

horários de aulas.  

Dos  atores escolares observados no campo de estudo, essa profissional me chamou 

atenção pela sua  obstinação em orientar os estudantes, principalmente, quanto às normas de 

comportamento e conduta que devem existir, para ela, na escola.  

A inspetora de alunos – Judite é uma senhora que há muitos anos se dedica ao trabalho 

na escola e está prestes a se aposentar, por ter mais de trinta anos dedicados a essa função na 

rede estadual escolar.  

No entanto, ela relatou, em alguns  momentos, que a educação, nos últimos anos, tem 

ficado cada vez mais complicada, com alunos e família sem compromisso com a vida escolar. 

Para ela, a violência e a falta de respeito dos alunos têm transformado a escola em um 

ambiente nada saudável para ela e os demais profissionais da educação e, por isso, aguarda 

ansiosamente a aposentadoria. Mas, repetidamente, falou que enquanto estiver trabalhando 

fará seu trabalho da maneira que acredita  ser o melhor possível. 

Com os alunos, nos primeiros momentos de inserção na escola, percebi que eles se 

portavam na sala de aula com atitudes típicas dessa fase.  

Separados em grupos, alguns deles pareciam estar destraídos, outros mais agitados, 

alguns interessados na aula. No entanto, foi perceptível que aconteceu uma especulação entre 

eles sobre as possibilidades da minha presença nas aulas, o estranhamento, nesse caso, foi dos 

alunos em relação ao pesquisador. Para eles, a presença do pesquisador era algo enigmático, 

pois, aquele adulto na aula, se não é professor poderia ser alguém a mando da gestão para 

acompanhar e informar sobre os alunos que fazem bagunça; poderia ser um avaliador da 

diretoria de ensino e, provavelmente, outras teorias  tenham surgido entre eles e que não tomei 

conhecimento.  

Todavia, ressalto que, já, no primeiro contato com a turma me apresentei e os informei 

sobre os objetivos da minha estada naquele momento na escola, mas, pela desconfiança nas 

primeiras semanas, a minha justificativa  não pareceu ser convincente o suficiente para eles.  

A professora de EF em um dos dias observados, no primeiro mês de presença no 
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campo de estudo, relatou que eles ficaram diferentes na minha presença, mas essa postura, 

segundo a professora, que seria a de ficarem mais calmos, durou os primeiros encontros, pois 

logo perceberam que minha presença não havia relação com questões disciplinares e 

passaram a se portar de forma, aparentemente, natural. Inclusive, nas entrevistas, com os 

estudantes achei que foram espontâneas e descontraídas, eles participaram sem fazer 

oposição, embora os tenha achado com pouca expressividade nas palavras nesse momento, 

diferente de como se apresentavam nas aulas de EF observadas. 

Todo esse ambiente escolar e a rotina neles impregnadas levantam situações que são 

familiares. Afinal, no papel de pesquisador encontra-se o professor que sente e vive na pele 

todo aquele cenário e os seus acontecimentos, sem esquecer que este professor, outrora, foi 

aluno também.  

Portanto, não há como retirar, nesse caso, do pesquisador essa subjetividade, ela sempre 

estará lá. Contudo, é sabido que daquele cenário familiar deveriam emergir aspectos 

diferentes, estranho, para não cair na armadilha de se desenvolver uma descrição em que a 

observação se torna óbvia e a interpretação uma exposição das hipóteses construídas no 

próprio  imaginário do professor-investigador. 

3.2 A Escola e Sua Dinâmica 

 

“A escola é espaço e lugar. Algo físico, matéria, mas também uma construção cultural 

que gera fluxos energéticos” (FRAGO e ESCOLANO, 2001. p 77). 

A escola selecionada para este estudo está localizada na Zona Noroeste de Santos/SP. 

É uma instituição escolar de nível fundamental e médio, que conta com 86 funcionários, 

destes, 70 são professores das diversas áreas de ensino.  

Em seu quadro discente, no ano de 2018, , havia matriculados pouco mais de mil alunos, 

os quais se encontravam distribuídos em  três turnos de aulas. No turno da manhã, horário que 

aconteceu a pesquisa, encontravam-se turmas do ensino fundamental II (duas turmas de 8º ano 

e duas de 9º ano) e do EM (duas turmas de 1º ano, duas turmas de segundo ano e uma turma 

de 3º ano). No turno vespertino encontravam-se apenas turmas de ensino fundamental do 6º 

ao 9º ano, já no turno noturno existem, apenas, turmas do EM, do 1º ao 3º ano. 

O acesso às dependências da escola pode ser feito por dois grandes portões, um 

destinado à entrada dos alunos (Imagem 1) e o outro para funcionários e atendimentos 

realizados à comunidade pela secretaria (Imagem 2). 
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                                Imagem 1 — Entrada de alunos 

Fonte: Google Maps. 

 

A entrada destinada ao acesso dos alunos é localizada em uma rua em que é possível 

encontrar muitos caminhões estacionados em virtude de alguns centros logísticos que dão 

suporte para as atividades portuárias da cidade. Ainda na rua do portão de acesso aos alunos, 

existe  um canal no centro da rua e exala um cheiro desagradável. Provavelmente, por essas 

razões, essa rua seja evitada pelos pedestres, sendo comum se ver movimentação no trecho 

da escola, apenas, nos horários de entrada e saída dos alunos. Que conforme observado nas 

manhãs e disposto no PPP da escola obedece aos seguintes horários: 

Quadro 3 — Horário dos turnos escolares 

Turno Entrada Saída 

Manhã 7:00 12:15 

Tarde 13:00 18:15 

Noite 18:45 23:00 

Fonte: Dados do estudo. 

 

Nesses horários, o portão verde, que se vê na Imagem 1, fica aberto com funcionários 
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da escola, normalmente com a inspetora da escola naquele turno, que o abre cerca de quinze  

minutos antes do início da aula, em todos os turnos de funcionamento. Em dias de festas na 

escola e reuniões de pais, a entrada dos pais e participantes, também, acontece por este acesso. 

O acesso à escola pelo portão de entrada destinado aos funcionários fica localizado 

em uma rua movimentada e com boa urbanização (Imagem 2). Neste lado da escola é possível 

encontrar alguns comércios, consultório médico e linhas de ônibus que passam ali próximo. 

Este acesso também é utilizado por alunos que apresentem alguma redução de mobilidade 

física, pois é nessa entrada que ficam as rampas acessíveis de passagem à escola, bem como 

a realização dos atendimentos da secretária escolar. 

Imagem 2 — Entrada dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Google Maps. 

 

Embora este não seja o portão de entrada dos alunos é comum vê-los por ali, pois, na 

frente do acesso dos funcionários, existe uma praça com algumas árvores, bancos e um  espaço 

reservado delimitado por uma tela (Imagem 3). Nesse espaço vi crianças, inclusive da   escola, 

algumas vezes, jogando bola e em outras vezes vi, também, crianças com patins, patinetes e 

skate. Esse parece ser um ponto de encontro da comunidade e uma extensão da escola para 

os alunos.  
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           Imagem 3 — Entorno da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps. 

Ainda como se vê na Imagem 3, a escola, na qual foi realizada o estudo, foi erguida 

em uma praça e, de acordo com resumo da história, disposto na apresentação do PPP, isso 

aconteceu no ano de 1961. Neste período, era comum que escolas fossem construídas em 

logradouros públicos, como praças (PPP, 2018). Na década de 1970 a escola foi dividida em 

duas e hoje divide o espaço da praça com outra escola, esta outra de ensino infantil e pertencente 

a rede municipal de Educação. Por isso, na Imagem 4, foi feito um tracejado verde para ajudar 

na identificação do seu espaço. Uma vez que, ao ser observada de cima, por uma imagem de 

satélite, é imperceptível essa divisão da escola.
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                     Imagem 4 — Imagem via satélite da Escola 

 

 

Fonte: Google Maps. 

 

O espaço físico da escola é amplo, possuindo 10 salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, 

quadra de esportes, laboratório de informática, secretaria, sala para a coordenação, sala para 

direção, sala destinada aos arquivos escolares, sala para a secretária, copa para funcionários, 

sala para professores, banheiros para professores, banheiros para alunos, cozinha, refeitório, 

cantina, auditório e pátio.  

Existem, ainda, grandes espaços abertos destinados a circulação de pessoas 

localizados na entrada da escola, ao lado da quadra de esportes, no pátio da escola e outros 

espaços sem acessos livres. 

Uma vez descrita a área geral da escola, inicio o detalhamento da sua estrutura física, 

de acordo com a numeração apresentada na Imagem 4.  

O edifício da escola é térreo e possui algumas adaptações para pessoas com pouca 

mobilidade ou deficientes físicos, como rampa na  entrada e banheiros acessíveis. Partindo da 

entrada utilizada pelos funcionários, é possível ter acesso a área administrativa da escola, 

espaço identificado como 1 na Imagem 4.  

A porta de entrada dá acesso a um pequeno hall de distribuição, a partir do qual se 

chega, à esquerda, à sala da direção. Já à direita do hall, encontra-se uma porta de acesso a 

um corredor amplo que possibilita a entrada na sala dos professores, secretaria, copa dos 

funcionários, o acesso a quadra, e mais ao fundo, o espaço destinado as salas de aula e ao 

pátio.  Para compreender o espaço 1 apresento um recorte da Imagem 4.
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Imagem 5 — Espaço administrativo e de funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do estudo. 

O recorte de um espaço da escola investigada, apresentado na Imagem 5, apresenta o 

formato de “T”, nele é abrigado os espaços administrativos da escola. Esta zona da escola é 

destinada aos funcionários, com exceção nos dias de aula de EF, pois, nesses dias, os alunos 

cruzam o grande corredor que dá acesso à quadra. 

Mas, voltando a apresentação do espaço administrativo, a sala da direção possui uma 

mesa grande, dois computadores, vários armários do tipo arquivos e duas mesas individuais, 
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uma ocupada pela diretora e uma outra para a vice-diretora, nesta sala também é possível ver 

as imagens das câmeras instaladas na escola. 

A secretaria da escola, dentro desse espaço administrativo, é o que reúne o maior 

número de funcionários no mesmo ambiente, simultaneamente. Nesta sala estão disponíveis 

quatros computadores, seis mesas de escritório, vários armários e, ao fundo da sala, é possível 

encontrar  o acervo com o arquivo morto.  

Esta sala possui duas janelas, uma que se comunica com o espaço externo à escola 

onde,  por este espaço, são realizados os atendimentos ao público. A outra janela se comunica 

a um corredor do espaço administrativo, já nessa janela é realizado o atendimento aos 

funcionários da escola. 

Em frente à sala da secretaria, existe a sala dos professores, neste espaço há uma mesa 

grande, dois sofás, uma TV, um computador de uso coletivo e um mural com informes e 

calendário escolar. Nesta sala estão dispostos os banheiros, todo esse ambiente é bem 

organizado e limpo. Este é o lugar destinado ao descanso dos professores, neste espaço os 

professores aguardam o horário da entrada, fazem suas pausas entre as aulas e conversam 

entre si. É nesta sala que os professores podem descansar e conversar. As conversas que 

acontecem nesse espaço versam sobre variados assuntos, mas as queixas sobre o 

comportamento dos alunos, os salários defasados e a expectativa sobre as férias são 

dominantes. 

Lá, principalmente, no momento do recreio, os professores conseguem ficar à vontade 

e com risos soltos. Entretanto, esse clima ameno costuma ser quebrado pelo sinal sonoro, 

seguido do chamamento da Agente de organização escolar para retornarem ao trabalho.  

Nesse momento, é usual entre os professores algumas brincadeiras, com frases, ideias 

repetidas e que costumam causar descontração entre eles, tais como:  

“Levanta professor! Eles (alunos) estão ávidos pelo saber !” (PROFESSOR 

LÚCIO – HISTÓRIA); 

“Quem já tocou isso daí?” (PROFESSORA GISELE - ARTES);  

“Hoje chega a noite, mas não chega a sexta aula!” (PROFESSOR 

ANDRADE -GEOGRAFIA); 

“Vou lá. Eles me amam!”(PROFESSORA VANIZE - LÍNGUA INGLESA). 

Provavelmente, por isso, os alunos ou outros funcionários da escola não são bem-

vindos  nesse espaço, principalmente, na hora do recreio.  

Na sala dos professores, avisos e sugestões da gestão escolar não são bem acolhidos, 

pois, para os professores, esse local e momento devem ser preservados, cabendo as reuniões 
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pedagógicas ao livro de comunicados e ao mural, a exposição de avisos e informes, conforme 

foi observado, em alguns recreios,  nos pedidos dos professores, quando, por exemplo, 

alguém da gestão tentava falar para eles sobre a reposição de aulas ou outros assuntos do 

trabalho.  

Contudo, destaco, que após o término desse momento recreativo do professor, eles, 

aparentemente, adotam uma posição mais séria, embora, os professores demonstrassem 

possuir  características pessoais diferentes. 

A copa e a segunda sala dos professores são interligadas. Na copa, há uma pia de 

cozinha, um fogão, uma geladeira e uma mesa. O espaço é utilizado, principalmente, pelos 

professores que ficam dois turnos na escola. Nesta sala dos professores, existe uma mesa 

com seis cadeiras,  um armário com vários escaninhos, um para cada professor e um armário 

do tipo roupeiro com chave. Da copa e desta sala dos professores, há grandes janelas para o 

espaço quadra de esportes.  

O espaço 2, identificado na Imagem 4, refere-se local específico e destinado a EF. 

Pode-se  dizer que este fica à margem dos outros espaços escolares. O hall, em que se localiza 

o acesso  para quadra da escola e a sala em que ficam armazenados os materiais, é no final do 

corredor da sala dos professores e da secretaria, mas nada lembra esses lugares ou o restante 

da escola.  

O espaço em que fica inserida a quadra da escola não recebe pintura há algum tempo, 

como, também, não é limpo com a mesma frequência que os demais ambientes da escola. Este 

espaço é frequentado apenas pela professora de EF e os alunos. 

Embora seja perceptível, conforme observação realizada nas trintas aulas de EF 

acompanhadas nesse estudo,  cerca de metade dessas aulas de EF acontecem na sala de aula, 

mas é no espaço da quadra que a disciplina tem seu espaço físico reservado, sobretudo, para 

as aulas  práticas.  

Esse espaço, segundo pessoas que trabalham na escola, foi construído há pouco menos  

de dez anos, em um espaço livre da escola e, apesar de amplo, fica próximo de quase metade 

das  salas de aula e biblioteca. Em quase todas as aulas observadas no espaço da quadra, ouvi 

as queixas, dos professores das salas de aula, por causa do barulho, bem como o pedido 

constante da professora de EF para que os alunos da sala observada saíssem das janelas das 

salas e parassem  de atrapalhar com conversas.  

Essa reclamação foi, inclusive, motivo de tensão em dois recreios, em que estive 

presente, pois a equipe de gestão e alguns professores pediram para a professora de EF 

tentar conter o barulho em suas aulas na quadra, por ser, segundo eles, ensurdecedor o  
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barulho nas demais salas vizinhas à quadra, inclusive, à sala da direção. 

 

Imagem 6 — Área da quadra 

 

Fonte: Dados do estudo. 

 

Na escola existe uma quadra coberta, pequena e com pouco espaço entre as linhas que 

a delimitam e a sua estrutura, o que, aparentemente, facilita que os alunos se machuquem nas 

aulas ao se chocarem nas colunas e alambrados que a cercam.  

À esquerda da quadra, existe um  espaço amplo com uma tabela e aro de basquete.  

Em, praticamente, todas as aulas práticas observadas, havia alunos utilizando esse 

espaço. Entretanto, em dias de chuva, não existe possibilidade de uso desse espaço por não 

ter cobertura e alagar com facilidade e permanecer alagado muitos dias após a chuva.  

À direita da quadra, há um espaço livre em que permanece armada uma rede de vôlei, 

que fica presa de um lado no alambrado da quadra e do outro na grade da janela da direção.  

Esse espaço não alaga, mas tem, em seu comprimento, uma vala de escoamento que 

reduz o espaço útil, nesse mesmo lado, mais ao fundo, onde, normalmente, era montada a 

mesa de tênis.  

O espaço destinado às aulas de EF até pode ser entendido, assim como constatou 
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Damazio e Silva (2008), como um espaço em que acontece o disciplinamento dos corpos. 

Mas, o que, realmente, chama a atenção é a falta de planejamento estrutural e a escassez de 

material para as aulas. 

Indo além do espaço 1 e 2, superando o corredor do bloco administrativo da escola, é 

possível encontrar um grande portão gradeado que separa esta área do espaço destinado aos 

alunos. A partir deste portão, entramos na área que é identificado na Imagem 4 como espaço 

3 e 4, o recorte desta área da escola é apresentado na Imagem de número 7. 

 

Imagem 7 — Espaços destinados aos alunos 

 

Fonte: Dados do estudo. 

 

O espaço 3 refere-se ao espaço destinado aos alunos, composto, principalmente, por 

salas de aula, como é possível observar na Imagem 7. Esse espaço possui formato em “L”, 

onde ficam concentradas as salas de aula, a biblioteca, o laboratório de informática e a sala 

de livros. 

São no total dez salas de aula, com capacidade para receber cerca de cinquenta alunos 

por turno, todas as salas de aula apresentam a mesma configuração, são duas lousas, uma na 

frente da sala e outra na lateral, uma mesa para o professor, os conjuntos de cadeira e mesa 

dos  alunos e uma câmera do sistema de segurança da escola.  

A maior parte do tempo, os alunos permanecem na sala de aula, mas este espaço, 

sempre que possível, é rejeitado, sobretudo, nas  aulas de EF.  

Em todas as aulas que observei, fossem ou não de Educação de Física, muitos alunos 
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perdiam a concentração no assunto da aula e se rendiam ao uso do celular. Este, inclusive, foi 

motivo de pauta na reunião de pais em que estive presente e, constante, motivo de reclamação 

dos professores. 

A sala de informática conta com 30 computadores, lousa digital, ar condicionado e 

câmera.  

A biblioteca da escola possui, aparentemente, um acervo de livros, é bem iluminada, 

frente as outras salas da escola, com muitas estantes repletas de livros uma mesa para o 

professor responsável pelo espaço e cinco mesas com quatro cadeiras em cada para os 

estudantes.  

Esses dois espaços são, usualmente, utilizados pela turma com professora de inglês, 

eles mostraram gostar dos recursos disponíveis nesses espaços e demonstraram ter vontade de 

usar  mais esses espaços em outras aulas. Essas salas possuem grades e, normalmente, 

estiveram trancadas nos dias de observação, estas salas possuíam uso restrito, condicionado 

à liberação por parte da gestão.  

As reuniões de HTPC, normalmente, são no laboratório de informática, por  ser uma 

sala ampla e possuir recursos mais elaborados. 

O pátio da escola, assim como o extenso corredor de acesso as salas de aula, são espaços 

de grande circulação de alunos e vistos pela gestão como pontos que exigem atenção e uma 

organização mais espreitada, visto que, nesses espaços, não há a intervenção contínua dos 

professores e, por isso, são lugares mais propensos a desobediência das regras da escola, 

apesar das várias   câmeras de segurança, portas e grades.  

Embora, os corredores sejam espaços de circulação, neles só deveriam passar os 

alunos que estivessem sem aula, na hora do recreio, ou nos momentos autorizados pelos 

professores.  

Os alunos autorizados a saírem da sala de aula devem  fazer uso de um crachá, que fica 

com o professor, o qual permite, durante o horário da aula, o acesso ao pátio para beber água 

ou ir ao banheiro, sendo um aluno por vez de cada sala.  

Entretanto, alguns alunos tentam, a todo momento, burlar as regras estabelecidas, 

sendo possível reparar, em muitos momentos, alunos que deixaram suas turmas para passear 

nos corredores, ou entram em outras salas, ou pulam os muros, conforme a fala das agentes de 

organização escolar.  

O aluno estar fora da sala de aula no horário letivo escolar é uma preocupação da 

equipe de gestão e de  organização escolar, sendo esta preocupação exposta, algumas vezes, 

em reuniões pedagógicas  e nos recreios.  
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Ao sair do corredor de circulação das salas de aulas, entramos na área externa da 

escola. Este espaço conta com um pátio coberto e um descoberto, nesta área ficam localizados 

os banheiros dos alunos, a cozinha, o palco e a cantina. Este é o espaço que os alunos utilizam 

no horário de recreio, nas aulas vagas e nas festas. É um espaço amplo e que, desde o horário 

da entrada dos alunos, é marcado por interações sociais entre eles. 

Na descrição dos espaços da escola, fica em evidência que a escola, em que é 

desenvolvido o estudo, apresenta vários ambientes, mas estes são concentrados em duas zonas 

territoriais separadas por barreiras físicas, sendo de um lado a área dos alunos com as salas 

de aula, laboratórios, pátio, cozinha e refeitório, do outro lado, a área destinada ao setor 

administrativo e funcionários com a secretária, direção e sala dos professores e os professores 

e os agentes de organização escolar são os atores que normalmente transitam nessas duas 

zonas, pois, aos alunos, não é permitido passar pela grade de acesso ao setor administrativo, 

exceto nos dias de aula de EF.  

Já  aos professores, é apreciável que observem os horários estabelecidos no PPP da 

escola para não acontecer atrasos ou demora no início das aulas e, para garantir essa ordem, 

as duas agentes de organização escolar ficam, durante os turnos escolares, no meio do 

corredor, na passagem entre o espaço administrativo/corredor de alunos e corredor de 

alunos/pátio para lembrá-los dos horários e organizar as entradas e saídas. 

A área territorial dos alunos é regida por várias regras estabelecidas no estatuto da 

escola as quais são, a todo instante, lembradas aos alunos pela figura do agente de organização 

escolar ou,  como é popularmente conhecido, pelo inspetor.  

Na chegada dos estudantes à escola, o inspetor realiza uma primeira verificação das 

roupas e dos sapatos, já que, todos os dias, era comum que alguns  alunos voltassem para casa 

por não estarem com o uniforme da escola ou camiseta branca, bem  como, por estarem 

calçando chinelos.  

Foi notável, nas observações, que no mês de março essa situação se repetiu várias 

vezes, mas com o passar do tempo foi diminuindo, inclusive, conforme já previa a agente de 

organização escolar, assinalando que isso sempre acontecia no início dos anos letivos e 

mencionou, durante uma observação, que os alunos gostam de testar os limites e que por isso 

são exigentes quanto ao uso dos uniformes desde o início do ano. 

No entanto, apesar de pontuar aqui a questão do uso do uniforme, essa não é a única 

preocupação diária no horário de entrada para a agente de organização escolar, posto que, a 

entrada dos alunos fica em uma rua com pouco movimento, com muitos caminhões parados, 

praças e espaços sem uso o que é um convite aos usuários de drogas e assaltos, como diversos 
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alunos e funcionários mencionaram.  

A subida da maré combinada à chuva, também é motivo de preocupação na área do 

entorno da escola, preocupação esta que repercuti no interior da escola, tendo em vista que, 

conforme os atores escolares, é comum o interior da escola alagar. 

Assim, descrevo a escola em seus atores e cenário com a intenção de desvelar o 

cotidiano no campo de pesquisa e assim contextualizar os achados observados e os dados 

coletados, pois o espaço de aprendizado e aqueles que lá estão se entrelaçam no dia a dia da 

escola e dão origem a uma cultura que é própria e que influência nas tomadas decisões, nos 

conceitos e ideias que permeiam os assuntos escolares. 

3.3 A Escola como Espaço de Cultura 

A cultura escolar apresenta-se assim como uma cultura segunda com relação à cultura 

de criação ou de invenção, uma cultura derivada e transposta, subordinada 

inteiramente a uma função de mediação didática e determinada pelos imperativos que 

decorrem desta função, como se vê através destes produtos e destes instrumentos 

característicos constituídos pelos programas e instruções oficiais, manuais e materiais 

didáticos, temas de deveres e de exercícios, controles, notas, classificações e outras 

formas propriamente escolares de recompensas e de sanções (Forquin, 1993, p. 33- 

34). 

Reconhecer que a escola é um espaço de cultura é lançar um olhar para essa instituição  

como um lugar plural em sua essência, com múltiplas culturas encontrando-se, percebendo 

esse espaço como uma construção sociocultural dinâmica, que segundo DAYRELL (1996) 

acontece: 

Cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias 

individuais, ou coletivas, de transgressão e de acordos. Um processo de apropriação 

constante dos espaços, das normas, das práticas e dos saberes que dão forma à vida 

escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, esse processo, como 

tal, é heterogêneo (p.137). 

Em virtude do dinamismo existente nos espaços escolares, faz-se necessário, antes de 

qualquer observação, conhecer os espaços físicos, os atores ali presentes e as interações que 

acontecem.  

Para esse estudo, esse reconhecimento tornou-se relevante no sentido de trazer  luz à 

escola como espaço sociocultural. Para isso, partimos do princípio de compreendê-la pelo 

viés da cultura. 

Concepto de cultura escolar como un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, 

pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas formas de hacer y pensar, mentalidades 

y comportamientos sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, 

regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho y que proporcionan 

estrategias para integrarse en dichas instituciones, para interactuar y para llevar a cabo, 
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sobre todo en el aula, las tareas cotidianas que de cada uno se esperan, así como para 

hacer frente a las exigencias y limitaciones que dichas tareas inplican o conllevan. 

(VIÑAO FRAGO, 1995, p. 2). 

Concordamos com Viñao Frago (1995) que a cultura escola atravessa as atividades 

práticas que acontecem na escola. A escola não é apenas o prédio físico com suas salas e 

quadros, essa instituição possui, como nos lembra Forquin (1993, p. 167), vida própria, com 

características particulares em seus hábitos, costumes, rotinas e linguagem.  

A visão apresentada por Forquin (1993), no que se refere à cultura existente na escola, 

fundamenta-se no campo social, sendo esta uma cultura seletiva quanto às suas fontes, pois 

ela se molda segundo as necessidades cotidianas, baseadas em fatores sociais, políticos e 

ideológicos. 

Chervel (1990, p.180) afirma que a escola tem como função primordial formar os 

alunos e esta  formação ocorre em conformidade com o que lhe é exigido “[...] pela sociedade 

que a rodeia e  pela cultura na qual ela se banha.”  

Contudo, o autor garante que a escola também gera a cultura que habita os seios da 

sociedade, à medida que esta “[...] forma uma cultura que adentra, adapta e transforma a 

cultura da sociedade que a permeia (CHERVEL, 1990, p. 184).” 

Assim sendo, a cultura, em âmbito escolar, pode ser concebida como uma via de mão 

dupla, em que a escola tem sua cultura influenciada pela sociedade e é reconhecidamente um 

agente fomentador de cultura na sociedade. Pode-se dizer que esta se trata de uma construção 

desenvolvida pelos atores sociais que compõem a escola, tecendo uma prática escolar baseada 

em conceitos, atitudes, valores convergentes e compartilhados, embora seja perceptível que 

cada escola produza uma cultura específica, singular e original (CHERVEL, 1990).  

Posto que, de acordo com Nóvoa (199, p.16) as peculiaridades existentes nessas 

instituições não deixam que elas sejam pensadas como “ [...] qualquer fábrica ou oficina: a 

educação não tolera a simplificação do humano.” 

Nessa perspectiva da cultura escolar, a inserção realizada na escola, buscou-se situar, 

a partir de um recorte territorial, espacial e cultural, com o propósito de entender como a EF, 

o corpo e a saúde se situam nessa organização. 
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4 EDUCAÇÃO FÍSICA, CORPO E SAÚDE 

“Atualmente entende-se a Educação Física na escola com uma área que trata da cultura 

corporal e que tem como finalidade introduzir e integrar o aluno nessa esfera, 

formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e também transformá-la” 

(DARIDO, 2004, p. 61). 

Na escola, a EF se constitui como disciplina dedicada a promover a compreensão sobre  

valores e significados que estão latentes nas práticas corporais, presentes na sociedade 

(SILVA, SILVA e LÜDORF, 2015).  

Contudo, percebe-se que este componente curricular assume uma posição que se 

fundamenta a partir da necessidade de uma intervenção sobre o corpo consoante  a uma ordem 

médico-científica (BRACHT, 1999, p. 73).  

Por isso, há de se considerar que, neste componente curricular, o corpo, factualmente, 

tem sido encarado numa perspectiva que  o coloca em uma condição de propriedade biológica 

da humanidade.  

A partir desta posição, seria possível justificar os benefícios atribuídos a EF, no 

imaginário coletivo se concentram, principalmente, em intervenções nas esferas física e 

biológica (DAOLIO, 2016, p.62). 

Nesse sentido, concordo com Goellner (2010, p. 529) quando a autora reconhece a 

existência de um vínculo entre os saberes pedagógicos da EF e os conhecimentos médicos, 

que,  no passado e ainda hoje, estruturam a EF como a conhecemos na escola.  

Contudo, percebe-se que a EF, na escola, vai além de uma intervenção corporal, 

embasada em orientações médicas ou aperfeiçoamento das capacidades orgânicas.  

Destarte, percebe-se que no cotidiano da escola a tríade EF, corpo e saúde  entrelaçam-

se e dão sentido à parte do que conhecemos nesse componente curricular.  

Por isso, embora, não seja uma questão inédita, entender um pouco da história da EF 

pode ajudar no entendimento e contextualização das questões sobre o corpo e a saúde, 

principalmente, se observamos a perspectiva que aponta para a construção de uma 

legitimidade para a disciplina. 

4.1 A legitimidade da Educação Física na Escola 

“Portanto, o movimentar-se e mesmo o corpo humano precisam ser entendidos e 

estudados como uma complexa estrutura social de sentido e significado, em contextos 

e processos sócio-históricos específicos” (BRACHT, 1997, p. 17). 

Desde o fim do século XIX, a EF integra o quadro curricular da educação formal no 

Brasil e durante todo este tempo vem sofrendo diversas modificações, conforme o momento 
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histórico atravessado e os interesses de cada época (CORREIA, 2011).  

No entanto, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN – Lei nº 9.394/1996) posiciona a EF, a partir daquele momento, como componente 

curricular obrigatório na escola de educação básica, tendo que, assim, a disciplina de EF ser 

integrada ao projeto pedagógico da escola, devendo ela respeitar a diversidade etária e as 

conjunções da população escolar atendida, pois, de acordo com a LDBEN, a EF assume um 

papel de formação no processo educacional (BRASIL, 1996). 

Lembrando que no Brasil, o EM, é a última etapa de formação da educação básica. 

Este nível de ensino é o momento de se consolidar e aprofundar os conhecimentos já 

adquiridos, de modo a formar o aluno crítico e consciente acerca de seu papel  na sociedade, 

conforme se observa no texto a seguir extraído do artigo 35 da LDBEN que retrata os objetivos 

do EM: 

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; 

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). 

A ideia exposta no inciso I do artigo 35 da LDBEN, que trata do aprofundamento dos 

conhecimentos no EM que já foram vivenciados anteriormente pelos alunos, foi lembrada 

pelo    Professor Andrade - Geografia, o qual manifestou a relevância da organização dos 

conteúdos deste componente curricular, para que não se incorra no risco de tratar a EF como 

apenas um jogo de futebol: 

É importante para os alunos terem conhecimento de que o exercício físico é 

necessário e bom para eles, de forma organizada, porque EF não é só o futebol. Tem 

mais esportes e situações que a disciplina apresenta e no ensino médio são 

solidificados os conhecimentos que alunos possuem, tudo que eles aprenderam no 

ensino fundamental (PROFESSOR ANDRADE - GEOGRAFIA). 

Os outros incisos do artigo 35 da LDBEN foram lembrados de forma implícita pelos 

professores voluntários do estudo, como, por exemplo, quando o voluntário confere a EF a 

possibilidade de “[...] formação do indivíduo como um todo” (PROFESSORA GISELE - 

ARTES), ao se referir à EF como possibilidade de formação integral do estudante.  

Aliás, este  é um preceito atribuído à EF desde a concepção, por isso, cabe ressaltar que 
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esta disciplina, desde a sua origem, no contexto escolar, tem o objetivo de atuar na formação 

integral do aluno, no sentido de acrescentar a educação do corpo as já existentes educações 

moral e intelectual (BETTI e ZULIANI, 2002). No entanto, a inclusão do eixo corpo na 

educação formal fortaleceu a concepção fragmentada do homem em corpo, mente e espírito. E 

nesse tripé,  o corpo passa despercebido em sua plenitude, o que pode promover a minimização 

de sua importância. 

[...] se consideramos o homem como um ser composto de corpo, mente e alma, e não 

o percebemos em sua unidade e totalidade, estaremos, quando muito, percebendo 

particularidades significativas. Também, nesse caso, o corpo não recebe a dignidade 

que lhe cabe e continuará sendo um amontoado de carne, ossos, pele e alguns outros 

acessórios [...] (MEDINA, 2010, p. 46). 

No entanto, a complexidade humana e tudo que se inscreve no corpo pode ser 

minimizado na escola, a fim de se contemplar um perfil que é desejado para os estudantes.  

Na escola, chama atenção como a docilidade dos corpos é esperada, sobretudo, na EF. 

Ilustro esse reconhecimento pela atitude e fala da inspetora de alunos, figura que se fez 

presente em muitos momentos das aulas, especialmente nos deslocamentos dos alunos entre 

a sala de aula e a quadra.  

Para ela, os alunos deviam ficar sem aulas de EF como uma forma de punição, para 

que eles pudessem aprender sobre valores e, assim, tornarem-se obedientes.  

Nas suas sucessivas chamadas de atenção entre a sala de aula e o espaço da quadra, 

seu discurso era de que eles deveriam andar em fila durante o caminho e ter mais respeito, 

porque, para ela, esse é o princípio da EF e do esporte. 

Certa vez, conversávamos pelo corredor e lhe perguntei o que achava sobre o papel 

da EF para aqueles alunos e ela respondeu que era curtição, como tudo na vida deles, e que 

no tempo dela era diferente, existia uniforme específico para essas aulas, os alunos tinham 

respeito pelo professor, pela escola e que a aula não era só jogar bola, havia muita ginástica.  

Nesse sentido, percebe-se que se as aulas de EF não conseguem conter e educar esse 

corpo, e que, portanto, ele deve ser reprimido pelo o não fazer a EF. 

Além disso, destaco o aprofundamento dado por Daolio (2006) que nos alerta, que 

permanece, desde a sua origem até os tempos atuais, o preceito de que a EF tem a intenção 

de criar “[...] um ser humano brasileiro, que será intelectual, moral e fisicamente melhor 

[...](p. 43).” 

Ainda, acerca deste conceito apresentado por Daolio (2006) sobre a expectativa de 

criação  de um ser “melhor”, entende-se que foi algo recorrente e passível de observação na 

escola, mas      demonstrado, sobretudo, em forma de disciplina. Aliás, a falta de disciplina dos 
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alunos na escola foi  pauta em reunião de professores, reunião de pais, conversas no horário do 

recreio nas salas    de professores e, em sala de aula, foi discutida entre professor e alunos. 

Em contrapartida, os alunos reclamaram de não serem ouvidos e, antes mesmo de 

começar a segunda roda de conversa com os alunos, um dos estudantes disse que não sabia 

sobre o que conversaríamos, mas que estava feliz em poder falar e ser ouvida e pediu para 

que isto fosse dito à diretora e continuo “Acho que devíamos ter espaço para falar o que 

precisamos da escola e como podemos ajudar, mas aqui não podemos ter opinião sobre nada, 

só podemos aceitar (MAURA- ALUNA).” 

A questão da falta de disciplina encontrou eco nas aulas de EF de maneira intensa, os 

alunos da sala observada ficaram suspensos das atividades práticas em parte do primeiro 

bimestre, em virtude do mau comportamento apresentado em aulas de outras disciplinas. 

Embora, o professor coordenador e a professora de EF tenham mencionado tal fato, 

eles, no decorrer da observação, assumem que esta atitude não é a ideal, apesar de ser uma 

pratica recorrente na escola.  

O professor coordenador afirmou, em entrevista, que se empenha na escola para que a 

EF não seja vista como prêmio de bom comportamento, também afirmou que a disciplina é 

como as outras matérias do currículo e, portanto, deve ser tratada como tal. Todavia, demonstra 

que a EF pode ser uma aliada nesse sentido, pois, conforme seu entendimento, é com as aulas 

de EF que o aluno. 

[...] entende um pouco mais de disciplina, porque no esporte tem de ter disciplina, 

pois é cheio de regras. Então, na realidade, o aluno tem uma noção muito ampla do 

que é regra, do que eu tenho que seguir, né? Quais são as etapas? Ele sabe que no 

esporte não pode queimar etapa, ele não pode deixar de cumprir uma regra, ele tem 

que ter disciplina, não só no esporte, como também, em outras matérias 

(PROFESSOR RENATO - COORDENADOR) 

A Professora Karina - Educação Física, em diversos inícios de aulas observadas, 

adotou  o discurso que :   

“se não tiverem bom comportamento com ela e com os outros professores, ficariam 

sem direito de irem para a quadra”.  

Esse discurso é uma fala frequente, assim como já afirmaram Paula, Paixão e Oliveira 

(2015), ao relatarem que é “[...] comum se ouvir nas salas de aula por professores regentes e/ou 

de outras disciplinas frases como “[...] ou vocês ficam quietos ou não vão participar da aula 

de Educação Física (p. 463).” 

Contudo, a Professora Karina - Educação Física, mostrou-se insatisfeita com o pedido 

da equipe gestora, acontecido em outrora, naquele bimestre, de manter os alunos em sala de 
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aula, pois, em uma conversa, no início de um dia letivo, ela mencionou que não manteria aluno 

em sala por questões que não lhe competem.  

Para ela, assim como na sua disciplina, nas outras matérias, os professores devem 

colocar suas regras de comportamento, seguindo as normas da escola. 

As regras a serem seguidas estão postas no estatuto da escola, no entanto, as punições 

para a quebra dessas regras não são claras, mas, também, em momento algum apontam para 

suspensão das aulas de EF ou sua modificação para punir o aluno. Tal movimento parece ser 

justificado com a prerrogativa de tirar do aluno algo que ele gosta de fazer.  

Portanto, compreende-se que na escola estão presentes os princípios de vigiar, 

controlar, corrigir e construir os corpos dos alunos (LOURO, 2000). Neste caso, privando-

os, algumas vezes do momento no qual é esperado e desejado por eles, neste caso, as aulas 

de EF. 

No entanto, pensar a EF como punição ou moeda de troca é minimizar a legitimidade 

deste componente curricular. Por isso, faz-se necessário entender que a EF deve ocupar, na 

escola, um espaço de intervenção pela cultura corporal, tendo o seu universo de área de 

conhecimento definido e respeitado, sendo considerada a sua importância na escolarização 

dos estudantes, assim como é reportado na BNCC. 

É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de possibilidades para 

enriquecer a experiência das crianças jovens e adultos na Educação Básica, 

permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes  

corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas 

não se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, 

orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de 

expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades 

desse componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência efetiva 

das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em 

contextos de lazer e saúde (BRASIL, 2018, p. 209). 

Embora, esse recorte, supracitado da BNCC, possa apresentar um texto que reforce o 

intuito legitimador da EF na Escola, no que concerne a conteúdos e situações de aprendizagem, 

quero destacar que o enfoque dado por este documento, ao fazer corporal, acontece sem a 

esperada profunda reflexão acerca dessa prática, visto que, em seu texto, não é estabelecido 

qualquer diálogo com as concepções de saúde. 

Contudo, não deixo de ressaltar que a EF, como componente curricular, assume um 

papel que ultrapassa os aspectos relacionados às práticas esportivas e ao condicionamento 

físico dos alunos, o que confere a esta disciplina a função de contemplar o desenvolvimento 

dos alunos, observando os conhecimentos que são típicos das práticas corporais e que também 

se situam no campo sociocultural (BRASIL, 2018). 
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Por isso, cabe lembrar que, dentre os conhecimentos socioculturais presentes na EF, 

existe um chamado a se analisar as questões referentes à saúde, que se materializa na atualidade 

de forma direta, mesmo que sem clareza na BNCC. Por esse ângulo, retomo a reflexão de 

Campos (2006), por acreditar que seja necessário tecer uma reflexão à luz dos aspectos 

culturais, no sentido de reconhecer que: 

A cultura e os valores têm também grande influência sobre a saúde o valor que se 

atribui a vida, o reconhecimento de direitos de cidadania a portadores de deficiência, 

a concepção sobre saúde, sexualidade, a forma como cada povo lida com as diferenças 

de gênero, de etnias e mesmo econômicas, tudo isto se amplia ou restringe as 

possibilidades de saúde das pessoas (p. 48). 

Desse modo, pode-se dizer que trazer para essa área do conhecimento uma reflexão 

acerca do conceito ampliado de saúde pode reverberar, de modo positivo, na práxis educativa 

da EF escolar. Entendendo a práxis educativa assim como é apresentada por Franco (2015), 

na qual a define como o estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à 

ação educativa, solicitando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas 

à transformação da realidade social (p. 603). 

Contudo, factualmente, assim como acontece na área da saúde, a EF tem sido 

fortemente  influenciada pelo modelo cartesiano de ciência, com sobrepujança dos aspectos 

biológicos.  

Esse diálogo, com a saúde em uma perspectiva biológica, fica em evidência quando 

se escuta o que os atores escolares têm a dizer sobre a importância da EF na escola. 

   O componente curricular em questão é visto e legitimado pelos voluntários do estudo 

em uma perspectiva voltada à saúde, mas por um viés biológico saúde, com apontamentos 

para o autocuidado. 

[...] eles têm de conhecer o corpo, saber o que esse corpo precisa, pois, o corpo não 

precisa só de alimento, ele precisa de uma atividade. Senão as engrenagens 

enferrujam. O cérebro é um músculo também, ele é treinado, então você lê para 

treinar o cérebro, você se exercita para treinar os músculos (PROFESSORA MIRELA 

- LÍNGUA PORTUGUESA). 

 

Na EF são feitas atividades que colaboram para o bom desempenho do corpo,  

movimentar-se é saúde. São coisas tão relacionadas que fica até difícil de falar 

separado. Mas eu acho que essa relação é algo muito prática e que acontece 

naturalmente. Não sei como é o currículo de EF, nem conheço seus conteúdos direito, 

só o que vejo aqui por cima e as coisas que lembro quando estudava, mas acho que 

tudo na EF vai na direção de pensar nas questões de saúde e ter uma ação nesse 

sentido (PROFESSORA VANIZE - LÍNGUA INGLESA). 

 

Difícil dizer, nunca pensei nisso. Mas acho que a EF traz o cuidado com o corpo e 

isso influencia na saúde. Cuidar do corpo, seja com boa alimentação ou exercício, é 

importante. Vemos muito isso, como é importante ter bons hábitos para ter saúde e 

esses hábitos podem ser construídos nas aulas de EF (PROFESSOR ANDRADE - 

GEOGRAFIA). 
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Reconhecemos que o movimento de mudança na EF tenha começado a partir da 

década de 1980, com a exploração de outras abordagens que provocaram o surgimento de 

variadas dinâmicas para essas aulas, com um sentido mais abrangente de saúde, fora dos 

moldes puramente biológicos.  

No entanto, é perceptível e, ainda, presente à atribuição para a EF na escola, a 

necessidade treinar o corpo e desenvolver habilidades referentes à aptidão física. Como se 

percebe, a seguir, também, nas falas dos alunos, quando perguntados sobre como 

relacionavam a EF, corpo e saúde:  

“[...] para a gente ter uma saúde estável, não ser uma pessoa sedentária e não ter 

problemas com a obesidade, fazer o exercício físico é sempre bom” (LUCAS - 

ALUNO); 

“Quando fazemos  algum exercício físico,  evitamos a obesidade. Você não 

engorda e nem fica obeso” (JULIA - ALUNA);  

“[...] é ter uma vida mais saudável. Porque, além da obesidade, o exercício pode 

diminuir o colesterol e várias outras doenças”(MAGNO - ALUNO). 

Embasado nas falas acima citadas, tantos dos professores como dos alunos 

pesquisados, percebemos os vestígios acerca da origem da própria EF que ainda não foram 

totalmente superados.  

Contudo, reforçamos o exposto por Charlot (2009), que aponta que a EF tem o dever  

de promover uma educação que vá além do preparar o corpo. 

Contudo, a ênfase, nos aspectos   biológicos observados na EF entre os pesquisados, 

sugere que existe uma estreita relação entre as declarações dos voluntários e a própria história 

da formulação de um conceito sobre a saúde. Conquanto, não podemos deixar de considerar 

que é importante mostrar que na disciplina de EF é possível desenvolver um trabalho no 

sentido de se fomentar nos alunos um senso crítico que os motive a perceber saúde em seus 

aspectos biológicos, mas sem esquecer da dimensão humana que se encontra imbricada nesse 

processo. 

Por isso, ao se pronunciar acerca do conceito saúde, é necessário considerar a 

observação do cenário social, político e cultural em que as pessoas estão submetidas (SILVA 

et al., 2017). 

Logo, o conceito de saúde não pode ser apresentado de forma engessada, uma vez que 

as pessoas vivenciam e experienciam situações distintas de vida de acordo com a sua classe 

social, gênero, época e local em que habita (PALMA, 2001).  

Ainda assim, parece que permanece presente entre os participantes do estudo, mesmo 
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que já refutado por alguns autores (MINAYO, 2002; PALMA, 2001) e atualizado pela própria 

OMS, o conceito clássico de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que 

descreve a saúde como completo “[...] bem-estar físico, psíquico e social [...] (OMS, 1948).” 

Esse conceito apresenta algumas inconsistências. Por exemplo, podemos entender e 

qualificar o completo bem-estar como um ideal de perfeição, uma utopia no âmbito da saúde, 

já que, qualificar o bem-estar é algo inexequível, visto a sua impossibilidade de mensuração, 

uma vez que o bem-estar é algo subjetivo e de caráter pessoal. Outro ponto que impede essa 

qualificação refere-se a falta de limites de fronteiras que delimitem, com precisão, o que é 

considerado físico, psíquico e social. 

No entanto, esse completo bem-estar é um discurso que temos visto de maneira 

exaustiva quando se fala em atividade física, sobretudo, relacionando-a a um estilo de vida 

ativo e que é transposto para o interior das escolas. Este estilo de vida, como nos lembra Fraga 

(2006), está presente no imaginário das pessoas, o autor explica que: 

O estilo de vida ativo está em toda parte. Multiplica-se em textos científicos, matérias 

jornalísticas, filmes, novelas, clinicas medicas, academias de ginastica, currículos 

escolares, peças de marketing. Constitui-se em uma forma de controle que opera sobre 

os corpos através de tecnologias de poder destinadas não só a imprimir um 

determinado modo de conduzir a vida, mas também de regular as múltiplas formas de 

manifestação do viver (p. 19). 

Essas múltiplas manifestações do viver bem, atreladas ao estilo de vida foram 

lembradas  pelos alunos em uma roda de conversa, como se vê a seguir: 

“Quando você faz exercício físico você se sente melhor, é com uma sensação de bem- 

estar” (MAGNO - ALUNO). 

“Falam aí que o psíquico entra em harmonia com tudo” (ERICK - ALUNO).  

“O esporte me acalma” (JOÃO - ALUNO). 

“Pode ser uma terapia também” (ERICK- ALUNO). 

“O esporte me deixa calmo, feliz, tipo uma terapia” (JOÃO - ALUNO). 

Como se observa, a ênfase nesta roda de conversa foi atribuída ao bem-estar, 

sobretudo, ao bem-estar emocional em decorrência da prática da atividade física nas aulas de 

EF.  

De modo aparente, o discurso proferido pelos alunos tende a reproduzir os discursos 

jornalísticos e televisivos como explanou Fraga (2006). Nada obstante, esse discurso não foi 

capaz de reverberar, de modo positivo, ao meu ver, nas práticas corporais dos alunos 

participantes do estudo, porquanto, pela observação realizada das aulas, acredito que não 

existiu, na prática, uma consciência razoável por parte dos alunos, das possibilidades e 
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limitações das aulas no que concerne ao bem-estar. 

Ainda, permeando o campo do bem-estar, gostaria de destacar os aspectos 

relacionados à socialização. Esse aspecto, lembrado pela professora de matemática da turma, 

mostra a necessidade da aula de EF no sentido de desenvolver um relacionamento entre os 

alunos e aponta para os possíveis benefícios decorrentes dessa interação ao declarar que: 

Não é só da saúde do corpo que trata a EF, mas é da socialização e interação com a 

turma e isso é importante para a saúde, inclusive para a saúde mental. O aluno, 

quando faz aula de EF, fica menos apático e mais motivado para ter as outras aulas, 

é um aluno que participa mais (PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA). 

Como declarado pela Professora Rose - Matemática, a aula de EF pode contribuir, de 

maneira positiva, para a motivação do aluno, o que possivelmente demonstra que esta  

professora, assim como já mencionado por outros professores, acredita que as aulas de EF 

pode possibilitar o engajamento dos alunos para as outras disciplinas, atuando a EF como um 

suporte  pedagógico. E avança no discurso, no sentido de mostrar que, pela via das aulas de 

EF, pode ser possível dar liberdade ao aluno, uma vez que a escola, de uma maneira 

geral, tende reprimir, como já citado em outro momento nesse texto, primando pela 

docilidade dos corpos, contribuindo para a manutenção de um status entre os dominantes e os 

dominados. 

O corpo na escola é muito limitado, não pode isso, não pode aquilo. Tem que sentar 

em fila e a EF sai, tira o aluno dessa zona que não é de conforto. E quando eles vão 

para a quadra eles têm essa postura de interagir com os colegas, de fazerem alguma 

atividade nova (PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA). 

 Acredito que a Professora Rose - Matemática, amparada pelas discussões estabelecidas  

na escola, nos momentos de HTPC, derivadas dos estudos que vêm ganhando repercussão 

em âmbito escolar sobre o protagonismo juvenil, faz seus apontamentos no caminho de 

mostrar como a EF escolar pode fortalecer a autonomia dos alunos.  

No entanto, interagir, ouvir e reconhecer a fala do outro, neste caso do aluno, é 

imprescindível, sobretudo na escola, que deva ser um lugar de respeito e de construção de 

conhecimento.  

Faz parte do labor do professor, no processo de ensino-aprendizagem, estar lado a lado 

com o aluno para realizar as intervenções necessárias. Contudo, reforço que a concepção 

democrática de escola respeita o estudante como o principal responsável pela estruturação de 

sua aprendizagem.  

Por isso, não cabe, apenas, a EF interagir com os alunos a fim de conferir a eles 

autonomia, este é um dever de todos componentes curriculares nas mais variadas situações 
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de aprendizagens. Autonomia que pode representar para os alunos a consciência de seu papel 

na coletividade, o que pode provocar a reflexão sobre o habitus, assim como apresentou 

Bourdieu (2003, p. 64).  

No entanto, de fato, foi observado que existe a interação entre os alunos nas aulas, mas 

não de maneira a tirar o aluno da zona de conforto ou de modo a contemplar uma reflexão 

que aconteça no caminho do fortalecimento da autonomia.  

A autonomia também foi lembrada pela professora de EF, mas no sentido de o aluno ter 

consciência dos cuidados necessários com o próprio corpo. O cuidado com o corpo é um 

aspecto presente de forma contundente na nossa sociedade e bem explorado pelos meios de 

comunicação, sendo lembrado pelos pesquisados, principalmente pela professora de EF, que 

relaciona o cuidado com a estética.  

Autores como Lima e Filho (2018) admitem que para os professores de EF existe uma 

tendência em tentar moldar o corpo para o encaixar dentro dos padrões estéticos, 

considerando seus contornos e medidas e apontam que isso é um reflexo da influência 

recebida por esses profissionais pela sociedade, esta que também é influenciada por eles (p. 

41).  

A professora de EF, do estudo, retrata essa questão do corpo bonito e da saúde como 

sinônimos à medida que estabelece um diálogo de equivalência entre os dois termos, como 

é possível ler a seguir: 

Ao mesmo tempo em há quem precise ter um corpo bonito, um corpo saudável, há, 

aqueles, que não querem ter um corpo bonito, que não gostam de Educação Física e, 

hoje, a gente está vendo bastante isso. Tem alguns que não querem, querem só o vídeo 

game mesmo, querem só ir nos fast  foods, não querem saber, não dão importância à 

saúde. Então, se eles não querem ter um corpinho bonitinho, se eles não querem 

cuidar o lado do corpo como uma estética, pelo menos que eles saibam que isso, 

depois, vai gerar uma consequência. Eles precisam sim cuidar da saúde e o quanto 

antes melhor. Quanto mais cedo eles começarem a ter essa prática, ter essa visão, ter 

a ideia de que o corpo e a saúde são a mesmas coisas, estão atrelados, melhor será 

para o futuro deles (PROFESSORA KARINA - EDUCAÇÃO FÍSICA). 

Tal discurso nos remete à ideia exposta por Alves e Carvalho (2010) quando sinalizaram 

que o profissional de EF é marcado por uma ideologia em que a saúde e estética devem 

contemplar, sobretudo, as dimensões físicas e biológicas.  

Este discurso que, comumente, é justificado em nome da saúde, pode limitar a 

intervenção por parte do professor de EF. Assim sendo, o professor torna-se um profissional 

que reproduz o discurso do senso comum acerca do ser saudável e, assim, assume uma postura 

que “[...] negligencia a diversidade dos corpos e acaba por reproduzir uma lógica excludente 

que dita padrões (LIMA e FILHO, 2018, p. 40).” 
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Cabe aos professores de EF ampliar essa perspectiva e pensar em outras possibilidades 

de práticas, pois a EF, como disciplina curricular obrigatória da Educação Básica, possui a 

intenção de oportunizar aos alunos o desenvolvimento de práticas corporais que possam 

desenvolver um empoderamento crítico e reflexivo dos conhecimentos que cabem e que são 

abordados no contexto da escola (GONZÁLEZ e FRAGA, 2012). 

Assim sendo, no que tange à saúde, a práxis na área da EF deve contemplar o exercício 

físico, mas sem se esquecer de tecer um paralelo entre a prática do exercício em si, como 

também o reconhecimento de termos e conceitos que são caros ao entendimento da saúde. 

Por isso, percebe-se que as discussões no âmbito da EF devem contemplar “[...] a ampliação de 

seus conteúdos e percepção do corpo e do movimento “[...] (FERREIRA e SAMPAIO, 2010, 

p. 08)”,  para que não aconteça a confusão de se concluir que tudo que se faz na EF, na escola 

tem uma perspectiva proposital, voltada para a saúde. 

Ter consciência acerca dos conteúdos da EF e quais habilidades e competências ela 

pode desenvolver na prática pode contribuir para uma consciência dos atores escolares, no 

sentido de poder propiciar um novo direcionamento acerca das possibilidades de intervenção 

na escola e o esclarecimento da sua função no contexto escolar, uma vez que se entende que 

o tema saúde, em qualquer circunstância, pode estar vinculado à EF escolar, deduz-se que 

tudo o que é feito nessas aulas pode ser interpretado como  sinônimo de saúde.  

Situação percebida nas observações cotidianas realizadas, como na fala de  alguns 

voluntários do estudo, como pode-se ler a seguir: 

A disciplina de Educação Física, por mais que as pessoas pensem que é, dizem: “olha, 

só vai lá para quadra jogar ping-pong, jogar isso”, não se fala de tudo. Claro, que 

isso depende muito do professor, mas na realidade é para você falar sobre tudo, né? 

Vou falar um pouco da nossa realidade aqui dentro da escola. A professora de EF faz 

até essa parte de prevenção de drogas, gravidez na adolescência, ela fala de tudo 

com eles. Então, na realidade, tem tudo, tem todo o contexto saúde, além de estar 

dentro do currículo do estado, né? Porque está no caderno de apoio, nos caderninhos 

do aluno. As professoras sempre trazem um plus, um adicional para eles, para eles 

entenderem. Então, quando tem a roda de conversa, que a professora faz, até de 

anabolizante eles falam, porque é uma realidade deles. Academia, hoje em dia, tem 

cinco em cada esquina. Então, na realidade, eles querem falar sobre tudo mesmo. Por 

mais que eles fiquem com vergonha, às vezes mais tímidos, eles falam. Nas rodas de 

conversa que ela fez, voltadas às drogas, eles abriram o verbo com ela. Então, eles 

falam, às vezes o professor fica até surpreso com o que ele escuta, porque na 

realidade, hoje, a droga é e está tão presente na sociedade que os nossos adolescentes 

falam nisso numa normalidade que assusta (PROFESSOR RENATO - 

COORDENADOR). 

 

Eu acredito que, só de eles levantarem da cadeira e fazerem alguma coisa, já é bom. 

Eu acho que deveria ter mais aula de EF, eles precisam se movimentar, fazerem 

atividades em grupo, sair das telas do celular. Eles gostam muito do celular, mas 

acho que ainda preferem fazer atividade física e não podemos deixar isso morrer 

(PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA). 
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O conteúdo da EF é entender o funcionamento do corpo e isso envolve saúde. Nas 

aulas de EF o aluno pode entender como se pode fazer para ter saúde. Tudo que se 

faz na EF tem relação com a saúde e o corpo. Para mim, é tudo uma coisa só e os 

alunos gostam (PROFESSORA GISELE - ARTES). 

Como nos alerta Carlan (2016), a saúde permeia e sempre esteve presente na EF, fosse 

como propósito central ou auxiliar em qualquer tipo de abordagem ou estrutura pedagógica 

utilizada na aula de EF.  

Contudo, acredito que para as aulas de EF, o conceito de saúde ampliado pode 

proporcionar uma gama de possibilidades e perspectivas na sua prática. Contudo, igualmente, 

é perceptível que um olhar ampliado para a saúde, também, pode aumentar as dificuldades de 

entendimento a respeito da complexidade do campo de atuação e intervenção, o que na EF tem 

gerado tensões, sobretudo, entre os paradigmas biológico e social (NOGUEIRA e BOSI, 2017). 

Todavia, gostaria de sinalizar a relevância, observada nesse estudo, no que diz respeito 

a saúde enquanto completo bem-estar de caráter individual e situada em uma perspectiva 

biológica, e que em alguns momentos podem ser observados, brevemente,     à luz dos aspectos 

sociais.  

O completo estado de bem-estar, mencionado acima, remete-nos a um modelo de saúde 

centrado na ausência de doenças, na natureza determinista da doença, na culpabilização do 

indivíduo pela doença que poderia ser renuída e a ausência de reflexões e ações tendo como 

base o contexto socioeconômico dos indivíduos (PALMA, 2001).  

Esse modelo de saúde esteve presente em vários contextos do estudo, em alguns 

momentos de conversa com a professora, por exemplo, ela falava sobre a possibilidade de os 

alunos praticarem atividade física no horto  da cidade, que fica próximo à escola do estudo, 

ou quando os professores, no momento do intervalo entre as aulas, comentavam sobre a aula 

de EF ter o intento de proporcionar mais disposição e saúde.  

Mas, por hora, destaco o impacto desse modelo na concepção de saúde dos estudantes, 

que, frequentemente durante as observações, sobretudo das aulas teóricas, manifestavam o 

interesse em emagrecer ou ficar musculosos e reportavam que a falta de sucesso nessa tarefa 

ocorria pela falta de vontade e determinação deles próprios. 

Apesar deste modelo permear as discussões e o imaginário popular sobre o que é a 

saúde, torna-se significativo apontar outros vieses para conceituar e entender a saúde, de modo 

a perceber que se pode lançar um olhar além da direção da biologia e caminhar no sentido de 

compreender o ser humano em uma perspectiva holística. 

Em uma perspectiva holística é possível ampliar a concepção dicotômica de “saúde x 

doença” e trazer para a discussão aspectos que compreendam o ser humano em seu universo, 
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assim como entende Minayo (1997). 

Por isso, tentar definir saúde é saber que não será apresentado algo conclusivo e 

definitivo, visto os inúmeros contextos ao quais podem ser observados na sociedade, pois, 

mesmo quando trazemos o termo saúde para contextos menores, como a saúde relacionada à 

EF na escola, é possível perceber que existe um leque de interpretações.  

Para os alunos, por exemplo, a saúde nas aulas de EF na escola pode ser entendida 

como uma fonte de bem-estar, que acalma e traz prazer, pode ser entendida como uma 

atividade meio para se desenvolver uma vida ativa, como uma aliada na busca de uma vida 

saudável. 

No entanto, reforçamos a necessidade de se romper com o conceito de saúde ligado 

apenas a fatores biológicos, ampliando o olhar para essa temática.  

Para elucidar o avanço da discussão no sentido se pensar sobre a saúde, além do 

proposto pela OMS em 1948, apresentamos, no quadro a seguir, dois tipos de abordagens 

distintas de saúde em seus conceitos e determinantes. 

Quadro 4 — Tipos de abordagens em saúde e seus respectivos conceitos. 

ABORDAGEM BIOMÉDICA SOCIOAMBIENTAL 

Conceito de saúde Ausências de doença e 

incapacidades. 

Estado positivo, bem-estar biopsicossocial 

e espiritual. 

Realização de aspirações e atendimentos 

de necessidades. 

Determinantes de 

saúde 

Condições biológicas e 

fisiológicas para categorias 

especificas de doença. 

Condições de riscos biológicos, psicológicos, 

socioeconômicos, educacionais, culturais, 

políticos e ambientais. 

Fonte: Adaptado de WESTPHAL (2006). 

 

Entende-se que saúde é algo desejado, necessário e dinâmico, mas que recebe forte 

influência das circunstâncias em que se vive na sociedade, por isso há a necessidade de se 

romper com o modelo de saúde imediatista, que apresenta a saúde como uma resultante direta 

dos hábitos individuais relacionados à atividade física, alimentação e a cura de doenças. 

Mas, como já foi apresentado, assumimos para este estudo o conceito de saúde 

concebido por Minayo (1992) que amplia a questão ao apontar a saúde como um direito à 

cidadania. Por isso, como salienta Darido (2012), este é um assunto que deve ser posto no 

contexto escolar com a finalidade de tornar o tema Saúde, objeto de estudo, no sentido de 

oportunizar que a comunidade escolar conheça, discuta, tenha a consciência e o instrumental, 

principalmente os alunos, necessários para terem uma posição de protagonista nesse campo 

de conhecimento. 
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No entanto, nosso campo de estudo revelou que quando se pensa na tríade EF, corpo 

e saúde no ambiente da escola, a comunidade escolar consultada demonstra que seu 

entendimento recai sobre a necessidade de educar o físico, como ficou evidente nas 

observações realizadas. 

Para ilustrar o entendimento sobre a EF e a sua suposta necessidade em educar o físico, 

apresento algumas falas dos entrevistados:  

“Eu acho que se a gente não tiver uma alimentação boa, a gente não vai ter o físico 

para praticar o exercício e se você tiver uma alimentação boa, você consegue fazer 

mais coisa, isso eu aprendi nas aulas, a educar o físico e a alimentação” 

(GEOVANA- ALUNA); 

 

“Para ter uma vida mais saudável, devemos preparar o nosso corpo, porque, além da 

obesidade, o exercício pode diminuir o colesterol e várias outras doenças” (ISABEL 

- ALUNA). 

Com discursos fundamentos na eugenia, higienismo e no desenvolvimento das 

capacidades físicas, amparando e justificando a prática de atividade física na escola, isso é, 

de certa maneira, esperado se pensarmos na origem e objetivo de criação da disciplina e 

percebe- se, também, nas falas a submissão do corpo à mente.  

Contudo, ressalto que não se trata aqui de fazer uma crítica negativa à atividade física, 

pois não se pode negar os inúmeros benefícios advindos para a saúde em função de sua 

prática, o que queremos levantar, neste momento, é o que os alunos fazem a partir dessa prática 

desenvolvida na escola, ou o porquê dessa não prática, de modo a questionar se o conteúdo da 

disciplina EF na escola tem, para os estudantes, sinalizado sobre a saúde em um conceito que 

vá além das questões biológicas e que conceba o corpo além dos que concerne à fisiologia e à 

anatomia. 

Tal questionamento parece não fazer parte dos conceitos existentes no imaginário dos 

professores que percebem a saúde de uma forma reducionista e linear como expressam, 

predominantemente, em seus discursos, como se vê a seguir: 

A EF, por ter o corpo como seu principal objeto de trabalho, acaba, por tabela, falando 

de saúde. Eu sei que eles não gostam de ficar na sala para ter aula de EF, mas é 

necessário falar com eles sobre vários assuntos, desde anorexia até coisas como 

anabolizantes nas academias. A gente sabe que isso existe, que é presente na vida 

deles e de todo mundo. Então, esses assuntos acabam se relacionando e influenciando 

a vida deles e essa influência pode ser positiva, dependendo do tipo de informação 

que tenham (PROFESSOR LÚCIO – HISTÓRIA). 

Contudo, há de se considerar a área de conhecimento a qual esses professores 

pertencem e a falta de vínculo com o campo da saúde, exceto a Professora Karina - Educação 

Física. Para eles, o enfoque é no estilo de vida ativo sem uma reflexão destes ou de outros 
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componentes relacionados à saúde. Esse fenômeno está presente em vários segmentos da 

sociedade e aparecem de forma contundente quando se pensa no corpo, tendo em vista toda 

visibilidade que, atualmente, é experimentada (VAZ, 2015).  

Carvalho e Mendes (2019, p. 41) retratam que no serviço básico de saúde, a 

problematização sobre o corpo e as práticas corporais é algo ainda  recente e que merece 

aprofundamento. Acredito que situação semelhante aconteça na escola, por isso, 

provavelmente, a ideia não muito bem construída e um tanto quanto confusa de corpo/saúde 

na EF. 

Deste modo, percebeu-se que, acerca da legitimidade na EF em âmbito escolar, não 

existe um discurso uniforme entre os atores escolares, foi observado neste estudo que existe 

uma multiplicidade de ideias sobre este componente curricular. Entendo que, essa variedade 

de  pensamentos sobre a EF acontece em virtude das muitas tendências pela qual a disciplina 

passou. Também há de se colocar que esta imprecisão não é exclusiva da EF, percebe-se que 

existe o questionamento sobre a escola como um todo, sobre a sua importância, sua 

legitimidade, pois, são muitas rupturas vividas nos últimos tempos e essas rupturas exigem 

uma reinvenção da escola. No entanto, vivemos um momento paradoxal na educação, a ela 

é atribuído o discurso de esperança do futuro ao mesmo tempo que perdura uma crise, 

sobretudo, aos mais pobres (CANDAU, 2010). 

Mas, voltando ao recorte feito na EF e a sua importância\legitimidade, podemos 

perceber dissonância em alguns aspectos observados. Em alguns momentos, os voluntários 

afirmavam a relevância de se formar o cidadão crítico e consciente do seu lugar na sociedade, 

ao mesmo tempo que admitem que a voz do aluno é reprimida. 

Fala-se na necessidade de se ter na EF contemplados aspectos de saúde, mas os 

reduzem aos fatores biológicos. Observa-se o discurso que praticar atividade física é 

importante, mas coloca-se o componente curricular como moeda de troca. Entendo que é um 

talento da instituição escolar ser um espaço em que exista conflitos e diversidade de ideias, 

esse movimento é profícuo e necessário à emancipação e à autonomia dos indivíduos que a 

compõem. Por isso, concordo com Candau (2010) quando a autora se refere a escola como 

um espaço de “[...] busca, construção, diálogo e confronto, prazer e desafio [...] (p. 15).” 

Contudo, embora seja a escola um espaço de questionamento e um lugar de diferentes 

pontos de vista, temos que considerar que ela é conduzida por leis que a regem e um currículo 

que guia as práticas educacionais.  

Para se entender como o componente curricular EF se situa no universo escolar, como 

passa pelo entendimento dos atores escolares, de maneira a tecer relações com os documentos 
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norteadores de ensino, neste sentido, escolhemos estabelecer alguns links entre as unidades 

temáticas do currículo no estado de São Paulo e a forma de abordagens e repercussão destas 

no cotidiano escolar. 

4.2 Conteúdos, Temáticas Abordadas e Estratégias Metodológicas 

Pensar a Educação Física Escolar como prática cultural nos faz buscar o equilíbrio 

entre a unidade da área em termos de conteúdos e a consideração da diversidade 

necessária para a aplicação desses conteúdos. Por um lado, porque se um componente 

curricular é definido por conter determinados conteúdos, por outro lado, eles se 

materializam em contextos culturais diversos (DAOLIO, 2005, p.223). 

A EF, como componente curricular da Educação Básica, é constituída, sobretudo, pelo 

desenvolvimento de um currículo que contempla conteúdo dos esportes, dos jogos, das lutas, 

da dança, e da ginástica.  

Contudo, essas práticas acontecem segundo uma seleção de possibilidades sendo 

eleitas e desenvolvidas na escola de acordo com as influências herdadas do campo cultural, 

econômico, político, social e histórico (SOUZA, ANJOS; ALMEIDA, 2016,p. 93).  

Logo, concordamos com Sacristán e Pérez Gómez (2000) quando os autores declaram 

que currículo não pode ser entendido como uma mera seleção de um rol de conteúdo, já que 

nele é impresso um encontro cultural de saberes técnicos e conhecimentos escolares oriundos 

da prática. 

Desse modo, acredito que quando há a intenção de se entender algo na escola, e aqui 

destaco  a EF no EM, existe a necessidade de percebê-la enquanto território espacial e cultural 

que abriga, em seu interior, o encontro de diversos atores educacionais em suas perspectivas 

pessoais, simbólicas e políticas, o que circunscreve algo além das dimensões técnicas e ações 

educativas (NÓVOA, 1999, p. 16).  

Diante dessa diversidade encontrada no ambiente escolar, fruto desse constructo 

coletivo, entendemos a importância que os documentos norteadores e o currículo possuem na 

condução do cotidiano escolar. 

Dessarte, a fim de contextualizar os dados do estudo que emergem dos conteúdos 

desenvolvidos nas aulas de EF, percebeu-se a necessidade de serem realizados alguns 

apontamentos sobre o currículo, reconhecendo sua importância no desenvolvimento da 

dinâmica escolar e, acerca do currículo, apontamos que sua relevância se situa na 

possibilidade de organização dos conteúdos, com vistas a facilitar e promover o planejamento 

escolar e de organizar a realização das atividades educativas, assim, podemos inferir que pela 

ação do currículo é possível tecer uma organização para que possa ser transposta para a prática 
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escolar. 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização 

dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito 

(VEIGA, 2002, p.7). 

Por meio do currículo é possível elaborar, deliberadamente, um plano de trabalho 

tendo em vista um objetivo final, com a organização das estruturas referentes aos conteúdos, 

estratégias de ensino, recursos disponíveis, locais de aula, tempo de aula, enfim, a dinâmica 

que se pretende que seja desenvolvida na execução das aulas. Contudo, é preciso ter em mente 

que o currículo é um plano que se constrói alinhado a um programa que busca “[...] a conexão 

entre determinados princípios e uma realização dos mesmos, algo que se há de comprovar e que 

nessa expressão prática concretiza seu valor (SACRISTÁN, 2000, p. 16).” 

Entendemos, que o currículo é um instrumento que pode servir como uma conexão 

entre o que se propõe a ensinar, o que se ensina e o que o aluno aprende. Mas para o currículo 

dar conta da incumbência a ele atribuída e ser relevante, sobretudo, aos alunos com o 

perfil econômico desse estudo, torna-se necessário que exista a “[..] constatação, a 

interpretação, a compreensão, e a explicação da realidade social complexa e contraditória 

(FILHO, L. C. et al, 2009, p. 30).” 

Isto posto, percebe-se que na prática escolar existe a necessidade de significar o 

currículo em uma perspectiva de apresentação de propostas que sejam possíveis de verter os 

saberes escolares em proposições que contribuam para uma melhor sociedade, mesmo que 

isto aconteça em um caminho árduo de produção de conhecimento. Sacristán (2000) acerca 

da finalidade do currículo declara que: 

Não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais e 

culturais, de socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de ajuda ao 

desenvolvimento, de estímulo com cenário do mesmo, o reflexo de um modelo 

educativo determinado, pelo que necessariamente tem de ser um tema controvertido 

e ideológico, de difícil concretização num modelo ou proposição simples (p.15). 

A concretização curricular de um modelo, seja ele simples ou não, se dá no trajeto 

desenvolvido na prática cotidiana escolar. Se pensarmos na origem etimológica do próprio 

termo currículo, termo que vem do latim “currere” e que significa rota/caminho, podemos 

entendê-lo como percurso, algo que pode conduzir o processo formativo do aluno, partindo 

de um ponto inicial com um destino final, mas apresentando possibilidades diversas, com as 

soluções possíveis para se chegar nas metas almejadas, que, para a Educação, significa um 
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bom  desempenho no processo de ensino-aprendizagem.  

Por isso, frisamos assim que uma meta pode  ser alterada, o currículo pode e deve ser 

repensado. Logo, o currículo não pode ser tido como algo imutável, ele é vivo e deve ser 

continuadamente revisado e reconstruído, com uma permanente e abrangente verificação do 

sucesso do seu desenvolvimento (VEIGA, 2002, p. 7).  

Esse movimento, na EF, é perceptível, observa-se esse movimento de construção e 

reconstrução no currículo, pois a disciplina de EF, que por muito tempo esteve presente, 

apenas, no campo da prática, passou, com a determinação da lei 9.394/96, a integrar o rol de 

componentes curriculares da educação básica brasileira (BRASIL, 1996).  

Por conseguinte, as diretrizes que emergiram da LDBEN, como PCN´S e BNCC, 

funcionam como guias para que cada rede de ensino possa elaborar sua própria proposta 

pedagógica. 

Para as escolas estaduais de São Paulo, as propostas descritas nos cadernos fornecidos 

eram semestrais e apresentavam conteúdos, habilidades e competências organizados por 

série/ano.  

No caderno do professor era possível encontrar um material didático complementar 

que apontava propostas e estratégias de trabalho para serem realizadas junto aos alunos. Para 

o  primeiro ano do EM, os dois semestres do ano letivo apresentavam as seguintes unidades 

temáticas, conforme encontra-se disponível no quadro 4. 

Quadro 5 — Quadro de conteúdos – 1º sério do Ensino Médio. 

Volume 1 – Primeiro Semestre Volume 2 – Segundo Semestre 

Esporte 

– Modalidade coletiva: basquetebol 

– Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade 

coletiva já conhecida dos alunos 

Corpo, saúde e beleza 

– Padrões e estereótipos de beleza corporal 
– Consumo e gasto calórico: alimentação, exercício 

físico e obesidade 

Atividade rítmica 

– Ritmo vital e ritmo como organização expressiva do 

movimento 

– Tempo e acento rítmicos Esporte 

– Modalidade individual: ginástica rítmica Corpo, 

saúde e beleza 

– Corpo e beleza em diferentes períodos   históricos 

Esporte 

– Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade 

coletiva  ainda não conhecida dos alunos 

Corpo, saúde e beleza 

– Atividade física, exercício físico e saúde 

Ginástica 

– Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, 

ginástica localizada e/ou outras 

Luta 

– Princípios orientadores, regras e técnicas de uma 

luta  ainda não conhecida dos alunos 

Fonte: Adaptado do Currículo do Estado de São Paulo (2014). 

 

Os cadernos do aluno e do professor foram amplamente utilizados nas aulas durante 

a observação empreendida na pesquisa de campo. A dinâmica das aulas de EF aconteceram, 
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normalmente, em torno desse documento e mantiveram, praticamente, o mesmo padrão de 

desenvolvimento.  

A organização das aulas aconteceu de forma bem definida, a primeira aula do bloco 

era desenvolvida na sala de aula, com exposição teórica do conteúdo, habitualmente, 

fundamentada no caderno do aluno e do professor e a segunda aula era desenvolvida na quadra, 

esse momento do bloco era destinado às atividades corporais. 

Com relação à exposição teórica, foi possível observar que, nessas aulas, os assuntos 

tratados nas aulas teóricas eram, habitualmente, relacionados à saúde, conforme os cadernos 

entregues pela Secretaria de Educação, sendo complementados por material planejado e 

estudado pela professora da turma. Durante o período de acompanhamento das aulas para 

observação foram trabalhados dois temas existentes no currículo do 1º ano do EM, a saber: 

1º) Tema - Corpo, saúde e beleza - Conceitos: Atividade física, exercício físico e saúde; 

e o tema – Ginástica: práticas contemporâneas – Ginástica aeróbica. No entanto, a maior parte 

das aulas, realizadas em sala e destinadas aos assuntos teóricos, foi destinada ao Tema 2 da 

apostila, no total de nove aulas destinadas ao tema Corpo, saúde e beleza, enquanto que ao tema 

Ginástica, apenas, uma aula tratou o assunto. 

Quadro 6 — Apresentação e breve descrição das aulas de Educação Física observadas. 

Aula  
Conteúdo 

Tipo de aula 

1 Apresentação do Tema Corpo, saúde e beleza Teórica 

2 Alongamento, automassagem, jogos fundamentados no basquete. Prática 

3 O consumo de sódio e açúcar. Teórica 

4 Alongamento, automassagem, atividades esportivas livres. Prática 

5 Alongamento em duplas e atividades esportivas livres. Prática 

6 Atividades esportivas livres Prática 

7 Índice de massa corporal (IMC) Teórica 

8 Atividades esportivas livres. Prática 

9 Revisão dos assuntos: IMC e composição dos alimentos industrializados. Teórica 

10 Circuito e atividades esportivas livres. Prática 

11 Redação e apresentação do texto sobre o açúcar e o sal na alimentação. Teórica 

12 Atividades esportivas livres (para os que fizeram o texto); redação para os demais. Prática/ 

Teórica 

13 Distúrbios alimentares. Teórica 

14 Alongamento, massagem em duplas, atividades esportivas livres. Prática 

15 Apresentação do tema 3: Atividade rítmica. Teórica 

16 Movimentos básicos da ginástica e atividades esportivas livres. Prática 
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17 Atividades da semana do Brincar. Prática 

18 Atividades esportivas livres. Prática 

19 Corpo, saúde e beleza em diferentes momentos históricos. Teórica 

20 Alongamento e jogos fundamentados no vôlei. Prática 

21 Padrão de beleza e a mídia. Teórica 

22 Atividades esportivas livres. Prática 

23 Atividade física, exercício físico e saúde. Aferição da Frequência cardíaca. Teórica 

24 Pular corda, jogos de futsal, vôlei, tênis de mesa e basquete. Prática 

25 Esportes Teórica 

26 Atividades esportivas livres. Prática 

27 Atividades esportivas livres. Prática 

28 Atividades esportivas livres. Prática 

29 Trabalhos teóricos de recuperação do bimestre para os alunos sem notas. 

Atividades esportivas livres para os demais. 

Prática/ 

Teórica 

30 Trabalhos teóricos de recuperação do bimestre para os alunos sem notas. 

Atividades esportivas livres para os demais. 

Prática/ 

Teórica 

Fonte: Dados do estudo. 

 

As observações das aulas tiveram início junto a introdução ao tema 2 do caderno 

do aluno, intitulado: “Corpo, saúde e beleza”. Essa temática consta no currículo paulista 

e, recentemente, foi revisitada pela BNCC (BRASIL, 2018) como conteúdo integrante do 

currículo para o EM. 

Na primeira aula observada, enquanto a professora apresentava o assunto, os alunos 

ficaram dispersos conversando, por isso, ela recorreu ao uso do apito em sala de aula para pedir 

a atenção deles. O fato causou estranheza e susto entre os presentes, mas a medida parece ter 

funcionado para o desenvolvimento das aulas da professora, que conseguiu, após realizar a 

verificação da frequência, a atenção dos alunos e, assim, conduzir a aula teórica sobre o assunto 

“índice de massa corporal” relacionando-o ao tema mídia e beleza. 

A princípio, os alunos estavam apáticos e sem interesse, mas à medida que ela 

explicava e pedia exemplos a eles, a aula foi tomando a atenção dos alunos, o que facilitou a 

comunicação entre professora e alunos.  

A partir dessa interação dinâmica, estabelecida no decorrer da aula, possivelmente, 

aconteceu um vínculo que repercutiu positivamente no processo de ensino-aprendizagem 

(RAMOS E GOETEN, 2015).  

A professora, próximo ao término dessa aula teórica, pediu aos alunos, para a aula da 

semana seguinte, trazerem embalagens de comidas industrializadas que eles costumam 

consumir. 

Na aula teórica seguinte, alguns alunos trouxeram as embalagens solicitadas e 
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conversaram sobre as calorias presentes nos alimentos que são consumidos e os níveis de 

açucares e sódio percebidos nas embalagens. A professora solicitou aos alunos que 

apresentassem, na aula seguinte, um trabalho sobre o consumo de açúcar e sal.  

Essa aula gerou  uma mobilização notável por parte dos alunos, sendo lembrada, 

inclusive, por eles nas entrevistas, pois, ao perguntar, em entrevistas, aos alunos sobre 

assuntos importantes de serem tratados nas aulas de EF foi exposto, por muitos deles, a 

temática, com muitas referências às aulas que eles tiveram no primeiro bimestre, como é 

possível ver a seguir: 

Aquele lá sobre pacotinhos, o que tem na alimentação, sódio, as porções. Eu acho 

legal falar desses assuntos e mais uma coisa que a gente faz mais no nosso dia a dia. 

Acho legal eles falarem sobre isso. Trazer o que a gente faz e come no dia a dia e 

colocar para a gente, para discutir (LUIZA – ALUNA). 

“A pessoa nem percebe que a bolacha recheada, que é doce, é rica em sódio, que é o 

sal. Não tem o gosto do sal, mas o sódio está lá” (ANDREA – ALUNA). 

“A maioria dos industrializados contém sódio” (GEOVANA – ALUNA) . 

“Acho importante falar da alimentação” (ANDREA – ALUNA). 

“Dos industrializados” (FRANCIELE – ALUNA). 

“Tem que falar da alimentação, porque ela está em tudo. E hoje em dia é o que mais 

dá doenças. Eu acho” (GEOVANA – ALUNA). 

“Eu como muito óleo, eu frito a mistura e jogo o óleo dela em cima do arroz”         

(GEOVANA – ALUNA). 

“Aí! Tá louca? Nossa!“(FRANCIELE – ALUNA).  

“Sobre alimentação” (MAGNO – ALUNO). 

A alimentação, igualmente, foi lembrada por professores quanto a possibilidade de 

tema a ser desenvolvido em aula.  

A Professora Vanize - Língua Inglesa apontou a questão da “[…] boa alimentação 

[…]”, o Professor Andrade - Geografia trouxe a necessidade de falar “[…] sobre hábitos 

saudáveis na alimentação e na vida […]”, o Professor Lúcio – História afirmou  que a “[...] 

alimentação é um assunto geral que todos devem ter conhecimento”. A professora Karina - 

de EF citou o assunto do mesmo modo, mostrando sua importância e aprofundou o tema com 

Imagem de possibilidades em dois momentos de sua fala, como é possível visualizar abaixo: 

Aquela parte que fala das embalagens, a gente tem de mostrar para eles, porque els   

não têm a menor noção de calorias e na parte de alimentação, eu acho legal que fala 

sobre refrigerante, fala sobre os biscoitos, as coisas industrializadas (PROFESSORA 

KARINA - EDUCAÇÃO FÍSICA). 

Eles acham o máximo comer errado, eles acham lindo ficar passeando com uma lata 

de Coca-Cola e acham o maior mico tirar uma banana da mochila, por exemplo. 

Então, desmistificar, tirar um pouco que o McDonald's é o máximo e tu ires à feira 

que tens na porta da escola, desmistificar que comprar alguma coisa na feira é mico. 



78 
 

[…] Eu acho que, nas escolas, é fundamental, para a gente poder tirar um pouco 

disso também. Mostrar que: ah! vamos comer direito, vamos nos alimentar melhor, 

veja quantas calorias estão ingerindo, o que você está fazendo com o seu corpo, você 

não tá fazendo nada? Você não acha que uma hora você vai pagar por isso? E quem 

que fala isso? O pai e a mãe? Difícil... o médico? Não, você só vai ao médico 

especialista e ele só vai cuidar do seu problema. Aí, então, eu acho que ter um 

profissional que, como um professor de Educação Física, converse, eles vêm demais, 

assim, aí quando você conversa com eles falam “professora, estou com uma dor aqui 

(PROFESSORA KARINA - EDUCAÇÃO FÍSICA). 

Percebe-se, na fala Professora Karina - Educação Física, que a intervenção pedagógica 

a qual ela desenvolve, traz a ideia promover a saúde por meio do tema alimentação. E, suponho, 

que a sua prática atingiu os alunos de alguma maneira, visto que eles, durante a entrevista, 

trouxeram o tema e o associaram ao seu cotidiano.  

Embora, seja ausente uma reflexão crítica sobre a alimentação, entendo que esta é 

uma escolha que não é certa ou errada já que essa ponderação ou aprofundamento das 

questões sociais, por exemplo, não foram contempladas nos cadernos entregues pelo Estado 

aos alunos e professor. 

Com relação, também, ao assunto citado pelos voluntários do estudo, como conteúdo 

da  EF, foi lembrado o tema padrão de beleza, no que se refere aos padrões corporais.  

Este assunto foi abordado, em aula teórica, para aquela série e acompanhado na 

observação. De acordo com o material disponibilizado pelo Estado, nesta temática, é possível 

apresentar que os estereótipos corporais da atualidade podem ser objetos de reflexão para uma 

a possível restruturação ou, ao menos, tornar esse assunto objeto de uma consciência 

voluntária por parte dos alunos, que, muitas vezes, reproduzem e têm esses estereótipos como 

algo verdadeiro e livre de questionamentos (COSTA E SILVA, 2014).  

As aulas, desse tema, aconteceram mediante leitura dos textos disponíveis nos 

cadernos dos alunos, seguidos de uma tempestade de ideias sobre o assunto e apontado, tanto 

por professores como por alunos, no momento de entrevista.   

Nesse sentido, para corroborar essa inferência apresento a fala do voluntário a seguir: 

“[…] estou aqui lembrando dos tipos de corpo. É o Ectomorfo, o endomorfo que tem 

tendência a engordar” (CAIQUE - ALUNO). 

Os alunos, na entrevista, reconheceram que existem padrões corporais, e que muitos 

jovens sofrem em virtude desses padrões, como comentou a aluna : 

“[...] tem uma pá de youtuber falando de dieta, exercício e fazendo propaganda na 

internet. Falando o que as meninas precisam fazer” (MAURA - ALUNA). 

Esses padrões corporais, aos quais prescrevem o modelo ideal de corpo, geram, nos 
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indivíduos, uma preocupação acentuada com o modelo de corpo.  

Ribeiro e Mezzaroba (2019) relatam em ensaio que existe uma ditadura da beleza, 

uma beleza que traz à tona o culto ao corpo e que vem sendo construída com vistas ao 

consumo. Para isso, esse culto ao corpo perfeito, que muitas vezes são exploradas pelos 

veículos de comunicação, propicia um arcabouço de exigências para o indivíduo envolvendo 

a moda, a saúde e a estética.  

Para os autores, as táticas midiáticas utilizadas evidenciam, intensamente, a 

construção de um paradigma corporal que possui lugar de destaque na contemporaneidade, 

mas que revela um corpo que não é real.  Por isso, quando o corpo e a sua figura são pensados, 

além dos aspectos orgânicos e biológicos, é possível inferir, através das palavras de Ribeiro 

e Mezzaroba (2019, p. 812), que o corpo é:  

“[...] um instrumento de uma cultura líquida e consumista que valoriza o prazer rápido, 

resultados imediatos e receitas já comprovadas de sucesso. O corpo tornou-se uma 

mercadoria que é trocada a todo momento, com o objetivo de estar sempre atualizado, 

na moda. A paciência e a incerteza são diminuídas – ou eliminadas – para que a 

imagem do corpo seja atlética e jovial.” 

Dessa forma, pode-se dizer, conforme a observação das aulas, que o conteúdo corpo 

e saúde, que faz parte das aulas teóricas nas aulas da EF, não encontra eco além desta 

disciplina. Também, chama a atenção o fato de não ser lembrado, nessas aulas, os fatores 

sociais que fazem parte do entendimento do tema saúde, bem como estes podem impactar na 

saúde dos alunos e da comunidade.  

Entretanto, pode-se perceber que existe um pensamento no sentido de refletir sobre 

possíveis mecanismos que permitam pensar no desenvolvimento de habilidades, sobretudo, 

no âmbito individual, no que concerne aos elementos que influenciam positivamente na saúde. 

Contudo, são-lhes apresentados que desenvolver essas capacidades trata-se de “[...] uma 

opção individual e depende do esforço, da dedicação, da disciplina e dos cuidados de cada um 

um/a para construí-lo (FIGUEIRA, p.126, 2007).” 

Destaco, porém, que, nas aulas sobre o tema “Corpo, saúde e beleza”, os alunos 

levantaram muitas questões e tentaram responder, com uma reflexão em conjunto, sobre os 

corpos que são vistos e apresentados a eles, mas que, muitas vezes, não os representam. 

Em meio às discussões sobre esse corpo, nas aulas teóricas de EF, foi possível perceber 

que este é um território em que emergem incertezas e inquietações, pois esse corpo está repleto 

de atribuições e necessidades, como apresentam Oliveira e Oliveira (2013), é divulgado em 

nossa sociedade que é imprescindível ser “[...] jovem, belo, magro, atlético, ativo, saudável, 

disposto, atualizado, atraente, enfim, na moda, com o corpo na moda (p.01).” Outros 
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estudiosos, também, trouxeram essa discussão do corpo e suas projeções para o campo da EF. 

Castro et al. (2016), por exemplo, mostram, por meio de pesquisa realizada em 

ambiente acadêmico, com estudantes universitários, que o culto ao corpo tem sido uma prática 

regular em todos os ambientes e que esta prática tem ditado regras e sensibilizado valores que 

atingem, inclusive, o consumo e a convivência social.  

Outro estudo também aponta nessa mesma direção, em que os valores têm sido 

balizados pelo culto ao corpo perfeito, este no campo escolar em que evidência que estudantes 

do EM, de uma instituição da rede estadual de ensino da cidade de Natal-RN, são 

influenciados por representações midiáticas sobre a temática corpo e compelidos a seguir um 

padrão estético que se mostra irretocável, que é associado à felicidade (CHAVES et al., 2015). 

Percebe-se que este é um assunto que cabe, ainda, reflexões, pois o padrão corporal, 

que é amplamente divulgado, juntamente aos benefícios e sacrifícios, contemplam toda 

sociedade e na escola esse fenômeno, como mostra o estudo desenvolvido por Ribeiro e 

Mezzaroba (2019), também se mostra presente. 

Não há lugar em nossa sociedade que seja livre dessas ideias de beleza que conduzem 

a um estereótipo corporal cada vez mais exigente, como tão bem explanou o professor 

entrevistado : 

“Muitos alunos têm problemas com depressão e isso, às  vezes, é porque não se 

aceitam, acham-se gordos, magros, baixos ou outra qualquer coisa. Nessa idade, 

eles se preocupam demais com a aparência, com o que outros vão pensar” 

(PROFESSOR LÚCIO – HISTÓRIA). 

Portanto, é reconhecido que esse fenômeno atinge a sociedade em todos os espaços, 

em qualquer faixa etária, inclusive, com os adolescentes que, em busca desse padrão, 

aventuram-se nesse esforço, em busca desse conhecido corpo, mas que, normalmente, 

encontra-se distante da realidade, como nos lembra Cury (2005): 

[...] crianças e adolescentes são vítimas dessa ditadura. Com vergonha de sua imagem, 

angustiados, consomem cada vez mais produtos em busca de fagulhas superficiais de 

prazer. A cada segundo destrói-se a infância de uma criança no mundo e se assassina 

os sonhos de um adolescente (CURY, 2005, p.5). 

Destaco, que quando se trata da teoria dos assuntos relacionados à saúde e abordados 

nas aulas teóricas de EF, e aqui acentuo o assunto abordado dentro da unidade “padrões 

corporais”, é reconhecido que as preocupações recaem de forma mais intensa sobre as 

meninas, como nos lembra Figueira (2007, p. 132) é desejável que “[...] cada garota deve 

aprender a cuidar de sua saúde, a se responsabilizar pelo seu embelezamento e pelo próprio 

bem-estar.”  
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Os alunos reconheceram essa cobrança maior em relação às meninas, durante uma 

aula teórica, como lê-se na fala do aluno:  

“[...] um monte de meninas fica mal, sendo que aquela pessoa nem existe, é tudo virtual 

ou fotoshop” (BERNARDO - ALUNO). 

Outros estudos revelam essa “orientação cultural espontânea” às mulheres de terem a 

necessidade de ser bela, conforme os padrões vigentes de beleza. como apontou Pereira Lopes 

e Andrade (2017), ao relatarem que, em observação realizada em revista destinada ao público 

feminino, constataram que os ditames corporais sobre as mulheres sempre existiram e ainda 

permanecem, mas, agora com a ordem em que determina a magreza como forma de alcançar 

a aceitação e admiração social. 

Entendemos que o corpo não pode ser reduzido à sua aparência física, assim como foi 

pronunciado por Campos et al. (2016), mas como, também, alertou as autoras que o que existe 

hoje é a tentativa de emoldurar a mulher em “[...] representações de corpo belo, jovem, magro 

e livre de imperfeições. Corpos femininos, idealizados, parecem ser regidos pelas ideias 

difundidas em campanhas publicitárias, de que quanto mais esculpidos, mais felizes e 

resolvidas são suas donas ”(CAMPOS et al., 2016, p. 611). 

Goldenberg (2005) reporta que os corpos femininos reputam o império dos discursos 

da boa forma de maneira mais cruel. Nesse sentido, o corpo feminino, pode-se dizer, é 

carregado de um discurso consensual e atual de beleza, fundamentado na imagem do corpo 

magro, atlético, que, por vezes, é associado ao sucesso e felicidade desde a adolescência 

(FIGUEIRA, 2007).  

A esse respeito, Dias (2013), em estudo realizado com estudantes do sexo feminino 

do EM, observou que as representações sociais de corpo que as estudantes possuem são 

ancoradas  em um padrão corporal baseado em modelo ideal de beleza que foi traduzido por 

essas estudantes por meio de aspectos físicos (DIAS, 2013). 

Entretanto, como já dito, os padrões corporais estabelecidos geram uma série de 

desconfortos e necessidades para os alunos, dentre eles ressalto a questão incansável de 

combate  ao sedentarismo. Faço menção a essa questão por ter sido citada, várias vezes, pelos 

entrevistados desse estudo. Na fala dos voluntários, repercutiu um apelo no campo de 

combate ao sedentarismo e a oportunidade de se desenvolver um estilo de vida ativo.  

Essa possibilidade de se ter uma vida ativa foi lembrada por metade dos professores 

entrevistados, como por exemplo quando o Professor Lúcio – História, trouxe que a EF pode 

desenvolver “[...] tipos de exercício para evitar o sedentarismo, doenças oportunistas 
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causadas pela falta de atividade e muitos assuntos;” ou quando a Professora Vanize - Língua 

Inglesa apontou que o “[...] o sedentarismo e a obesidade estão presentes na nossa sociedade 

e esses temas, se explorados na escola, podem contribuir na formação do nosso alunado.” 

O Professor Andrade – Geografia - ressalta que as aulas de EF podem contribuir, 

“Ensinando atividades físicas."  

A Professora Karina - Educação Física, apresentou uma ideia semelhante aos demais 

professores citados neste parágrafo ao afirmar que: 

Então, eu acho que a importância da Educação Física, de uma maneira geral, nos 

dias de hoje, é além de servir para combater o sedentarismo. Acho que serve para a 

gente dar uma ideia para eles, algumas sugestões, dar algumas dicas de atividades 

que eles podem estar realizando no dia a dia deles (PROFESSORA KARINA - 

EDUCAÇÃO FÍSICA). 

Nas entrevistas realizadas com alunos, também foi possível observar essa ideia de 

combate ao sedentarismo, associado à possibilidade de minimizar distúrbios alimentares.  

Na próxima sequência de falas das entrevistas dos alunos, será possível observar 

algumas afirmações que denotam a EF como a responsável pela educação para uma vida 

ativa.  

Segue recortes: Porque você não vai ficar sedentário, é bom se ter um esporte, ter 

alguma coisa para fazer. Então, eu acho que a Educação Física é isso. É estar sempre em 

forma. (VINICIUS – ALUNO); É assim, para a gente ter uma saúde estável e não ser uma 

pessoa sedentária e não  ter problemas com a obesidade, fazer o exercício físico é sempre 

bom (ALANA – ALUNA); Quando fazemos algum exercício físico, evitamos a obesidade. 

Você não engorda e nem fica obeso (JOÃO – ALUNO).  

Como já antecipado, é possível identificar que, para os alunos, o conteúdo da EF, além 

de favorecer o combate ao sedentarismo, pode contribuir positivamente no que se refere aos 

distúrbios alimentares, como se vê a seguir: “[...] falar das doenças, desses distúrbios que ela 

falou, porque tipo, muitas pessoas fazem coisa errada, por exemplo, com a alimentação e 

não sabem o prejuízo que lhe podem causar (KLEBER - ALUNO).” 

Ainda no grupo 5, um dos seus integrantes nomeou os distúrbios que podem ser 

tratados como conteúdo nas aulas de EF. 

Porque assim, tem gente que não faz exercício físico e tem gente que faz demais, que 

é o que acontece no caso da bulimia, da anorexia, em que as pessoas param de comer 

e a vigorexia, também, a gente já estudou sobre isso também. Então, tem pessoas que 

acabam fazendo exercício demais, porque se acha gorda ou não gostam de seu corpo. 

Mas assim, eu acho que o exercício físico não deve ser feito só por pessoas que estão 

precisando, mas também quem não está precisando para prevenir, né? (GEOVANA 

– ALUNA). 
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Portanto, percebe-se, na fala dos voluntários, que as aulas de EF na escola pode ser 

um  momento de realização de atividades físicas que possam combater o sedentarismo, tal 

como exposto pela Professora Vanize - Língua Inglesa ao dizer que as aulas de EF são uma 

“[...] oportunidade de fazer atividades. Pagar academia é caro e eles são carentes. Então, a 

escola nas aulas de EF pode proporcionar esse espaço de conhecimento e exercício para o 

corpo.” 

A professora de EF amplia essa possibilidade ao atribuir a essas aulas a oportunidade 

de discussão de temas que podem colaborar para a redução da inatividade física com 

adolescentes, inclusive, fora da escola. 

Eu acho total, porque, o que eu vejo, hoje em dia, é que, os pais, além de não darem 

exemplo por n motivos, por trabalharem, ou por também não quererem, a gente sabe 

que a gente tem uma geração de pais e tios sedentários, pelo menos eu e a maior 

galera, um monte de gente que eu conheço achamos que a Educação Física mostra 

esse outro lado, que ele pode sim e deve e precisa estar praticando (PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA – KARINA). 

O discurso que demanda o enfretamento da inatividade física em vários momentos de 

escuta dos alunos, durante as aulas teóricas e nos momentos de observação, bem como as 

manifestações sobre o assunto inscritos pelos professores, é, provavelmente, reflexo de uma 

cobrança da sociedade. Cobrança que responsabiliza o indivíduo, sem pensar no coletivo no 

que tange às questões referentes à saúde e que cria padrões corporais, praticamente, 

inatingíveis.  

Neste ínterim, percebe-se que à EF é atribuída o papel de promover a saúde dos alunos 

a partir de um discurso baseado na busca de uma vida ativa e saudável. Assim como nos 

alertou Ghiraldelli Júnior (2007, p. 17) para a equívoca asseveração, que insiste em apresentar 

o argumento que a EF é uma atividade capaz de garantir a aquisição e manutenção da saúde 

individual. O que atribuiria, desse modo, à EF uma perspectiva centrada, especialmente, na 

prática da atividade física, sem que se faça apontamentos de conteúdos socialmente 

pertinentes para os alunos e que retratem a saúde de modo a considerar os aspectos sociais e 

coletivos (DEVIDE, 2002).  

Por isso, torna-se necessário que seja repensada essa relação de dependência entre  EF 

e saúde, ampliando a discussão da saúde no contexto escolar para além dos aspectos 

biológicos (DEVIDE, 2002), uma vez que é perceptível, na fala dos voluntários do estudo, a 

necessidade de se fazer a EF com a intenção de “manter a forma física”, de combater a 

obesidade, por exemplo. 

Esse combate vigoroso à obesidade e aos contornos físicos não desejáveis ressalta a 
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ojeriza a tudo aquilo que sai da forma que, supostamente, é adequada. Este é um tópico 

recorrente e que tem tomado proporções amplas dentro da escola. Por isso, há a necessidade 

de se pensar a EF escolar no campo da saúde observando a repercussão do corpo nessa tríade. 

Além desses assuntos relacionados aos padrões corporais e distúrbios relacionados à 

alimentação e à atividade física, assuntos esses que fazem parte do conteúdo sugerido nos 

cadernos dos alunos e professor, foram elencados, como possíveis assuntos a serem tratados 

na EF, gravidez, uso de drogas e anabolizantes, como é possível visualizar nos discursos  de 

alguns professores entrevistados:  

Ai total, desde a escovação de dente que pode se falar na educação física, né? Que eu 

acho que está dentro. Na saúde das nossas adolescentes gestantes que eu acho que é 

muito importante [...] (PROFESSOR RENATO - COORDENADOR); 

 

“Esse  bairro é violento, tem muita droga e a EF pode falar com eles sobre isso 

também”(PROFESSOR ANDRADE - GEOGRAFIA); 

 

Doping [...] eu acho que cada turma apresenta uma demanda de assuntos que podem 

estar presentes na aula. Tem lugar que é necessário falar mais sobre drogas, outro 

lugar gravidez na adolescência [...] (PROFESSOR LÚCIO – HISTÓRIA). 

Os temas indicados no parágrafo anterior transitam por assuntos que, de acordo com 

os PCN´s, devem ser abordados por todos componentes curriculares como temas transversais 

(BRASIL, 1997).  

Assim como aponta a orientação exposta nos PCNs (Brasil, 1997) que evidenciada a 

possibilidade de conexão entre o aprender a fazer, a saber por que está fazendo e como se 

relacionar neste fazer, explicitando as dimensões dos conteúdos, e propondo um 

relacionamento das atividades da Educação Física com os grandes problemas da sociedade 

brasileira (Temas Transversais), sem, no entanto, perder de vista o seu papel de integrar o 

cidadão na esfera da cultura corporal. 

O professor coordenador colocou a necessidade de articulação das matérias 

disciplinares para desenvolver conteúdos diversos necessários à educação. Quando este 

perguntado sobre os conteúdos que fazem parte da EF, ele respondeu: 

Eu acho que todas, eu acho que pode trabalhar com o interdisciplinar, é 

interdisciplinaridade total, a gente estava até conversando que a gente vai fazer uma 

feira de ciências e matemática aqui dentro. Então, eu acho que a temática para a 

Educação Física é muito rica. Por conta de musculatura, cálculo de massa corporal. 

Então, na realidade, abrange muita temática, na Educação Física a gente pode falar 

sobre vários temas, dentro de todas as disciplinas. Se a gente for fazer um projeto de 

Educação Física interdisciplinar, abordará todas as disciplinas, sociologia, filosofia, 

porque faz pensar, como que é o corpo, o que que a gente está fazendo com o nosso 

corpo, o que que a gente está fazendo com o planeta na realidade, porque a Educação 

Física traz muito isso, porque essa parte de aliar a saúde, traz uma consciência 

sustentável também para o aluno, o aluno pensa e repensa o que ele está fazendo. 
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Porque o esporte é saúde e ele não quer destruir a natureza, ele pensa muito nisso, 

né? Não só na sustentabilidade, como já falei, matemática, tem muito. Na disciplina 

de matemática a gente vai usar bastante a disciplina de Educação Física na nossa 

feira (PROFESSOR RENATO - COORDENADOR). 

Oliveira e Daolio (2014) relata em seu estudo que, muitas vezes, a EF é entendida na 

escola como uma disciplina que tem a função de contribuir com as outras matérias, dando um 

suporte pedagógico.  

Percebe-se que os atores escolares da escola investigada atribuem um sentido 

semelhante ao relatado por Oliveira e Daolio (2014) quanto ao apoio pedagógico como 

competência a EF, no sentido de conferir a EF alguns componentes, como a possibilidade de 

construção de um conhecimento em conjunto a outras disciplinas, como foi apontado pela 

professora de Arte, mas sem que fosse mencionado que tipo articulação ou tema seriam 

possíveis para essas parcerias.  

No entanto, a ideia apresentada pela professora de arte remete- nos aos PCNs quando 

estes apresentam a EF como uma disciplina potencial na articulação de atividades 

interdisciplinares entre, por exemplo, as matérias de Língua Portuguesa e Arte (BRASIL, 

1998). Essa ideia de articular os componentes curriculares em torno de temas que podem 

contribuir para a formação integral do indivíduo foi revista pela BNCC e, nestes documentos 

são definidos alguns temas contemporâneos para serem desenvolvidos em conjunto pelos 

componentes curriculares. Neste sentido, a BNCC avança no sentido de acrescentar, além da 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade para viabilizar, principalmente, por meio de 

conteúdo comum as áreas de conhecimento, a conexão e o pensamento reflexivo acerca de 

assuntos que podem ser considerados alicerces para a cidadania (BRASIL, 2017, p. 13). 

Apesar, de ser colocado como obrigatório o desenvolvimento dos temas contemporâneos, 

cabe a cada instituição e ou rede de ensino definir como será incorporado ao seu plano de 

trabalho, como é possível constatar na BNCC. 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino. Assim como as escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora. (BRASIL, 2018, p. 19). 

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) são assim definidos por tratarem de 

temas atuais e relevantes aos estudantes e que atravessam assuntos que pertencem a mais de 

uma área de conhecimento (BRASIL, 2017). Esses TCTs são apresentados em 6 grandes 

áreas que subdividem em 15 temas, dentre eles encontra-se o tema saúde.  
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Imagem 8 — Temas Contemporâneos Transversais 
 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf 

 

Porém, destaco que, na prática pedagógica, é necessário que seja pensado o objetivo 

de cada disciplina na parceria estabelecida, resguardando o escopo de cada área de 

conhecimento e especificando o conteúdo que cabe em cada matéria., para que não se caia na 

armadilha de que a EF funcione, apenas, como uma disciplina que assiste às demais matérias, 

definindo, claramente, o papel da EF como componente curricular, articulado a outros 

componentes.  

Mas, para isso acontecer, é necessário, perceber na prática, como elucida Freire (1997, 

p.183):  

[...] os conteúdos da disciplina Educação Física e os das demais disciplinas residem, 

não na sua importância como meio auxiliar daquelas, mas na identificação de 

pontos comuns do conhecimento e na dependência que corpo e mente, ação e 

compreensão, possuem entre si. 

 

Aliás, a dependência entre corpo e mente foi lembrada pelos voluntários do estudo. 

Mas não agora, já faz um tempo, eu encaro a atividade física como uma saúde, 

para manter a saúde do corpo e a saúde mental. Por isso, que falam corpo são, 

mente sã. Eu acho que isso é importante para eles terem esse equilíbrio, eles 

trabalham a cabeça e depois eles trabalham o corpo (PROFESSORA MIRELA - 

LÍNGUA PORTUGUESA). 

Pode ser esse de um reflexo de uma escola tradicional que desmembra o trabalho 

escolar em duas partes, uma parte relativa às tarefas intelectuais e a outra referente às tarefas 

corporais.  
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Para as tarefas intelectuais, realizadas em sala de aula, é necessário que não aconteça 

movimentações, já o inverso é necessário para a educação do corpo, que neste caso, tem a 

chancela para a movimentação, “[...] para "descarregar" as energias dos alunos, livrá-los (e 

também os professores) da indesejável tensão, da agitação, deixá-los mais "calmos" para as 

atividades intelectuais (KOLYNIAK FILHO, 2010, p 59).” 

Entre os professores entrevistados, a EF foi lembrada, por uma professora, como uma 

disciplina capaz de cansar o aluno para que este fique calmo e com isso aprenda melhor, como 

se lê a seguir: 

Eu acho que isso é importante para eles terem esse equilíbrio, eles trabalham a 

cabeça e depois eles trabalham o corpo e voltam, de repente, para a sala de aula com 

o ânimo melhor, com uma endorfina liberada, de repente mais calmos, mais 

tranquilo, porque depois eles relaxam, ativa e depois eles vão relaxando 

(PROFESSORA MIRELA - LÍNGUA PORTUGUESA). 

Para as aulas de EF foi, igualmente, observada essa ideia de separação do trabalho 

intelectual das tarefas corporais, tanto, conforme já exposto, que o bloco de aulas era dividido 

em teoria e prática. Enquanto nas aulas práticas os assuntos tratados eram fundamentados nos 

cadernos dos alunos e professor, as aulas práticas corresponderam a ida para a quadra. 

As aulas práticas aconteceram conforme a possibilidade do dia e, regularmente, tendo 

como conteúdo predominante os esportes. Algumas vezes as aulas destinadas a prática 

precisaram ser modificadas por fatores como chuva ou mesmo alagamento dos espaços em 

que as atividades aconteceriam. 

Nessas aulas práticas, predominou o que Oliveira e Daolio (2014) denominaram de  aula 

livre. Conforme os autores, nesse modelo de aula, o professor disponibiliza o material esportivo, 

controla o tempo de aula e comportamento dos alunos.  

Essa dinâmica de aula livre, no momento  da prática, foi alterada poucas vezes, como 

nos finais de bimestre, quando a professora os deixou livres para realizar as atividades 

desejadas, fossem elas atividades esportivas na quadra ou terminando trabalhos e apostilas de 

outras disciplinas. Ou, quando não tiveram direito à aula prática, por estarem de “castigo”, por 

atrapalharem o andamento das aulas de EF e, principalmente, as aulas de outras disciplinas. 

No quadro 5 foi possível acompanhar os  conteúdos desenvolvidos nas aulas 

observadas. A disposição, frequentemente, observada na coleta de dados, mostrou que, na 

maior parte das vezes, os assuntos da aula teórica e prática não conversam. 

Dentre as aulas observadas, foi possível acompanhar a aula que tratava do assunto 

frequência cardíaca, neste conteúdo houve uma exposição teórica seguida de uma prática, uma 

vez que o assunto foi explicado na sala de aula, a explanação contemplava a aferição da 
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frequência em repouso, em seguida os alunos foram para a quadra e distribuídos em grupos, 

em que cada grupo realizou uma atividade, um grupo pulou corda, outro jogou tênis de mesa, 

outro  jogou futebol, outro permaneceu sentado.  

Após dez minutos, todos verificaram suas frequências cardíacas e comentaram, ao 

término da aula, em uma roda de conversa realizada na própria quadra, sobre como essas se 

modificaram, mediante a atividade desenvolvida. Esta foi uma atividade geradora de muita 

reclamação, pois, os alunos queriam realizar as atividades de costume, como jogar vôlei, 

futebol e tênis de mesa. 

Parte dos alunos, durante o período de observação, reclamaram da abordagem teórica 

utilizada nas aulas de EF, mas, também, foi possível observar que eles reclamam das atividades 

práticas quando propostas e direcionadas pela professora. Apesar de serem participativos, 

eles costumam oferecer resistência ao planejamento da professora, seja ele, ligado ou não ao 

campo  da saúde.  

Percebe-se que lidar com os alunos do EM é uma atribuição, particularmente, 

complicada por este ser um momento da vida em que, normalmente, os alunos estão tomados 

por dúvidas, angústias e incertezas, sendo que este é um momento de intensas transformações 

e cabe ao professor ter sensibilidade e empatia para tentar entende-los e assim, conseguir lidar 

com temas que são caros e necessários a esses discentes (DIAS, 2013; COSTA; SILVA, 2014).  

Entretanto, percebeu-se que o espaço para aula não era o mais adequado, mas o  ponto 

que, usualmente, é fonte de reclamação, tanto da professora como dos alunos, diz respeito  à 

falta de material para as aulas.  

As bolas, para desenvolvimento do vôlei e futsal, eram das professoras e estavam em 

péssimos estados de conservação, desgastadas pelo uso excessivo. Já para as atividades de 

tênis de mesa, os alunos traziam suas raquetes e bolinhas, a escola tinha disponível a mesa de 

tênis, bolas de basquete e handebol.  

Chama a atenção o desejo dos alunos em ter o horário da aula de EF na quadra. Não 

obstante, foi observado que a maciça e presente atuação dos alunos nas aulas teóricas não 

se repetiu nas aulas nas práticas.  

Nessas aulas, muitos alunos não participavam ou participavam em alguns momentos 

ou dias específicos. Oliveira e Daolio (2014) relata uma situação similar, em que os alunos 

observados apresentavam uma excitação antes das aulas de EF, mas na hora da aula prática, 

poucos se envolviam. Percebe-se que a participação irregular dos alunos nas aulas de EF no 

EM não é uma dinâmica recente ou inesperada como apontam outros estudos realizados. 

Pereira e Moreira (2005), em estudo realizado em uma escola de EM, constaram a 
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participação irregular dos alunos nas aulas de EF e atribuíram essa participação irregular à 

falta de compreensão desta disciplina por parte dos alunos, embora façam o registro que os 

estudantes participantes do estudo declararam gostar da EF.  

Ainda, sobre a participação  irregular dos alunos nas aulas de EF, Hino, Reis e Añez, 

(2007) declaram que a mesma situação foi constatada em estudo realizado em quatro escolas 

da rede pública de Curitiba-PR e  imputaram esse fato à falta de motivação dos professores 

nas aulas. 

Lorenz e Tibeau (2003) alertam que o desinteresse e a participação irregular dos 

alunos nas aulas de EF, têm origem no tratamento empregado à EF, por parte dos alunos.  

Segundo os autores, a disciplina de EF é concebida enquanto uma atividade, uma 

prática que não há valor teórico e cientifico que justifiquem a sua realização. No entanto, é 

notável o desinteresse dos alunos pelas outras disicplinas e pela própria escola. 

Darido (2004), acerca dos alunos não praticantes nas aulas de EF, ficou evidente que 

acontece uma progressão na não participação nas aulas. Segundo a autora, enquanto no ensino 

fundamental existe cerca de 1% de alunos que nunca fizeram no ano letivo uma aula de EF, 

no EM esse número sobe para cerca de 20%. Darido (2004) atribui como um dos fatores 

causadores desse declínio na participação das aulas, a repetição que acontece no formato e 

conteúdo das aulas. 

Além da não participação por toda a turma, também, é comum que a maior participação 

nas aulas práticas de EF seja dos meninos. Alguns professores entrevistados atentaram para 

o fato de que aulas de EF na prática acontecem de forma diferente para meninos e meninas. 

Para   Professor Lúcio – História, esse é um tema a ser trabalhado na EF, pois para ele 

as” [...] questões de gênero parecem bobas, mas veja que muda, até o jeito deles nas aulas, e 

isso influência na vida deles.” 

Outro voluntário, também, se posicionou nesse sentido ao afirmar que: 

Acho que as questões referentes ao sexo devem ser conversadas. Veja, as aulas são 

para os meninos. É raro ver meninas jogando futebol, eu ainda vejo elas jogando nas 

aulas, dá para ver da janela, ping-pong, mas são poucas. A maior parte das meninas 

pega os  pega os colchonetes e fica se maquiando, deitada ou sentada no chão. Elas 

deixam de aproveitar esse momento, que poderiam extravasar, gastar energia com 

uma coisa boa, mas não, elas querem ficar se maquiando. Olha, eu acho que isso 

influencia, elas não conhecem seus corpos, aí tem vergonha. Eu acho que tem de botá-

las para fazerem aula, para elas entenderem o porquê é importante fazer atividade 

(PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA). 

Seguindo, principalmente, o critério do gênero, na turma observada acontecia uma 

separação da sala em grupos distintos. Um grupo de meninos, com cerca de dez alunos, 

dominava, normalmente, a quadra com partidas de futsal, um outro grupo misto utilizava um 
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espaço aberto ao lado da quadra para atividades como vôlei e tênis de mesa e um terceiro grupo, 

composto só por meninas, pegava colchonetes e passava o tempo de aula sentado no chão, 

fazendo maquiagem ou utilizando o celular.  

Normalmente, o grupo que realizava atividades diversas fora da quadra coberta, nos 

dias de chuva, reunia-se junto às alunas que não participavam das aulas em um hall que 

antecede a quadra e, como elas eram as não praticantes, ficavam esperando o tempo destinado 

a aula de EF passar com conversas e utilizando o telefone  celular.  

Tal observação se assemelha, em parte, ao encontrado por Oliveira e Daolio (2014), 

principalmente, na observação de dois tipos de grupos de alunos em relação às suas 

participações nas aulas práticas, os ativos e os (im) praticantes. 

Portanto, foi possível verificar que o uso do principal espaço destinado às aulas na 

quadra e às práticas corporais, que lá aconteciam, são vulneráveis às diferenças de gênero, assim 

como declarou González-Palomares, Altmann e Rey-Cao (2015) ao realizarem em um estudo 

uma análise do estereótipo de gênero com imagens publicadas em Livros Didáticos Públicos de 

EF. 

Nesta investigação, ficou evidente que a presença de homens, associada ao esporte, é 

superior que a representatividade feminina (GONZÁLEZ-PALOMARES, ALTMANN E 

REY-CAO, 2015). Se nas discussões estabelecidas nas aulas teóricas os temas relacionados ao 

corpo e saúde pareceram incidir de modo mais intenso sobre as meninas, nas aulas práticas, o 

espaço privilegiado de prática foi de domínio masculino. 

Outros estudos tiveram constatações parecidas quanto à apropriação dos espaços 

reservados às aulas de EF. Situação semelhante a encontrada por Wenetz e Stigger, (2006) 

quando estes observaram a construção do gênero nos espaços escolares e acabaram 

denominando de “geografia dos gêneros” a forma como os estudantes se apropriaram desses 

espaços. Nesse estudo, ficou evidente que os meninos tendem a ocupar mais os espaços da 

quadra, sobretudo, com a prática do futebol como forma de legitimar a masculinidade 

(WENETZ E STIGGER, 2006).  

Ainda acerca dos espaços esportivos, assim como declararam Sousa e Altmann (1999) 

que mencionam que o “[...] uso do espaço e as práticas corporais nele  vivenciadas também são 

suscetíveis de diferenças em relação ao gênero (p. 221).” 

Por isso, gostaria de pontuar que é possível observar que há certa invisibilidade para as 

meninas no que concerne às práticas corporais, sobretudo, ao esporte, uma vez que os espaços 

e atividades são dominados pelos rapazes da turma, a elas cabe um papel de coadjuvantes ou 

convidadas, sem fazer jus ao espaço principal e as práticas corporais que foram voltadas para 
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os meninos. 

Ainda, no que concerne ao âmbito das aulas práticas, os resultados das observações 

indicam que as atividades dessas aulas, embora não fossem conduzidas pela professora de EF, 

ocorrendo o fenômeno já descrito como aula livre, na maior parte do tempo das aulas práticas, 

os esportes foram as práticas privilegiadas, sobretudo, a modalidade de futsal.  

Os esportes, inclusive, foram lembrados pelos alunos como conteúdo do universo da 

EF. Ainda afirmaram, em entrevista, que o basquete, o vôlei e os esportes devem fazer parte do 

conteúdo da EF na escola, como se vê a seguir. 

Embora os esportes tenham sido mencionados como conteúdo da EF, a ênfase nas aulas 

aconteceu em torno da modalidade esportiva de futsal, o qual foi o esporte priorizado, tanto 

pela frequência com que aconteceu, apenas em duas aulas práticas, dentre as observadas ele não 

foi realizado; como também a disponibilidade do espaço da quadra coberta, mesmo a 

modalidade não reunindo a maior parte dos alunos da sala e só participando os meninos. 

A limitação de repertório nas aulas práticas de EF, provavelmente, impacta no 

desenvolvimento das atividades práticas, pois observou-se, assim como Oliveira e Daolio 

(2014) constataram, que as atividades realizadas na escola privilegiam o esporte, sobretudo, o 

futebol e isso acontece de forma a excluir, principalmente, as meninas. Os autores aprofundam 

essa questão ao declararem que os alunos: 

[...]continuaram reféns de um conhecimento limitado, no que se refere às práticas 

corporais, que, deixadas de lado nas aulas de EF, cederam espaço para toda e qualquer 

influência estereotipada advinda de outras instituições, como, por exemplo, a mídia, 

que valoriza a competição e o rendimento esportivo, em detrimento das outras 

manifestações corporais (OLIVEIRA e DAOLIO, 2014, p. 244). 

Portanto, embora nesses momentos ou nos momentos de aulas livres sejam realizadas, 

pela maior parte dos alunos, algumas atividades esportivas, o que fica em evidência é a 

socialização e a brincadeira entre amigos.  

É notável que o planejamento das aulas acontece para o momento teórico com base nos 

cadernos, enquanto que, para as aulas na quadra, não foi possível observar um objetivo 

especifico ou um planejamento para essas atividades, sobretudo, as que poderiam falar sobre 

a saúde, de maneira a contemplar a saúde, pelo menos não dentro da perspectiva ampliada 

como a apresentada por Minayo (1997), na qual expressa a saúde além de aspectos biológicos, 

devendo a pessoa ser considerado integralmente. 

A partir das aulas observadas, foi possível perceber que a professora de EF trabalha, 

rotineiramente, a temática saúde. No entanto, esse trabalho centra-se em uma perspectiva de 

autocuidado, baseada no fomento da saúde. Nesse sentido, concordamos com Bracht quando 
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o autor apresenta a EF como fomentadora de saúde no contexto escolar, como se lê a seguir: 

[...] a EF escolar é entendida nessa perspectiva como uma atividade diretamente 

fomentadora de saúde (uma espécie de prática paramédica de prevenção de doenças), 

daí que a preocupação tem sido mais com o exercitar do que com o educar 

propriamente – é quase que apenas um problema de fisiologia e não de pedagogia 

(BRACHT, 2012, p.2). 

Embora seja perceptível, nas aulas acompanhadas, que existam uma proposta que 

busca  apresentar uma lógica ampliada do tema, quando se fala em saúde, ainda, são os 

aspectos que incluem as atividades práticas que dominam as intenções das aulas de EF. 

Entendemos que a EF, quando considerada fomentadora de saúde, demonstra uma associação 

com a aptidão física. Contudo, tratar a saúde na EF exige um planejamento que possa propiciar 

que o assunto seja apreendido pelos alunos da melhor forma possível. 

Para tanto, os alunos necessitam de competências relevantes para a saúde que 

precisam ser construídas na EF escolar. Uma proposta adequada de EF deve estar 

orientada para o desenvolvimento de competências que levem os alunos a agirem de 

forma responsável e coerente em relação à saúde (OLIVEIRA, GOMES e BRACHT, 

2014, p. 71). 

Por isso, percebe-se a necessidade de se pensar a EF com uma perspectiva de saúde que 

seja  concebida como uma questão pedagógica. Assim como sugere Bracht (2012, p. 2), as 

aulas de EF devem ser associadas a um conceito de Educação para a Saúde e não como uma 

prática que fomenta a saúde pela atividade física. 

Nas aulas, e em seus conteúdos desenvolvidos, os alunos tiveram uma amostra de que 

praticar atividades físicas e se alimentarem bem são necessárias para manter uma boa saúde. 

Não se trata de fazer uma crítica ao formato das aulas adotados durante a observação, não se 

pretende aqui dizer que este é um formato incorreto de conduzir as aulas de EF. Pois, como 

nos lembram Carvalho e Mendes (2019), “[...] a saúde é um conceito político e complexo, 

porque nos remete a muitas possibilidades e, ao mesmo tempo, não diz efetivamente quase 

nada a respeito da saúde (p. 23).” 

No entanto, reconhecemos que esse espaço de prática pode ser importante para que 

os alunos percebam que corpo, EF e saúde podem estar concatenados e, ainda, serem frutos 

de uma sociedade e não apenas um resultado individual. Por isso, a necessidade de 

compreender o corpo além de uma perspectiva biológica, pensando nele, conforme aponta 

Herold Junior (2017), como um ser social e a EF como uma via de geração de reflexões, 

observando suas dimensões históricas e sociais. 

Além da priorização dos aspectos biológicos contemplados nas aulas teóricas, foi 

possível constatar, nessa observação, que os conteúdos existentes no caderno aluno e 

desenvolvidos nesse momento, embora, num primeiro momento não fossem bem aceitos, 
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geraram, nos alunos, interesse. Acredito que isso aconteça por, nessas aulas, ser possível 

discutir assuntos na escola que os possibilitam falar de temas em que existe uma certa 

passividade da sociedade e são, por vezes, velados. 

A teoria encontrada no material disponibilizado pelo Estado e utilizada no início do 

bloco de aulas, normalmente, com o decorrer das discussões fomentadas pela professora, que 

assume nas aulas teóricas uma posição de autoridade, conduzindo inteiramente as atividades, 

tem a participação das atividades propostas neste momento da aula pela sala inteira e tendem 

a refletir sobre alguns assuntos importantes relacionados à saúde e ao corpo, mesmo que essa 

discussão não permeie, na maior parte do tempo, um viés de saúde ampliada na perspectiva 

de   Minayo (1997). 

Entender todo esse arcabouço referente ao conteúdo da EF, no que se refere a 

legislação, documentos norteadores e o currículo, é tarefa necessária para ingressar no próximo 

ponto a ser discutido “o papel da EF”. 

4.3 O papel da Educação Física Escolar 

“A escola tem a função de preparar os cidadãos, mas não pode ser pensada apenas como 

tempo de preparação para a vida. Ela é a própria vida, um local de vivência da 

cidadania” (ALARCÃO, 2001, p. 18). 

A epígrafe acima traz apontamentos semelhantes aos já indicados nesse texto no que 

se refere a LDBEN (BRASIL, 1996), no sentido de apontar como papel da escola, na 

educação básica, o princípio que se funda, sobretudo, na formação dos estudantes para a 

cidadania. Essa premissa, de formação do aluno para a cidadania, foi recorrentemente, 

observada nas falas dos  professores nos corredores e nas conversas informais estabelecidas, 

como por exemplo, na primeira visita à escola.  

Nessa primeira visita, após a minha explicação sobre as intenções de estudo, o 

professor coordenador – Renato afirmou, em resumo, que achava interessante esse tipo de 

estudo, porque a EF é uma disciplina importante no sentido de formar o aluno para viver em 

sociedade de forma a entender e exercer seus deveres e reivindicar seus direitos.  

A ideia do  esporte, enquanto agente formador do cidadão nas aulas de EF, também, 

foi lembrada pela Professora Karina - Educação Física que apontou, em um momento de 

observação de uma aula na quadra, que gosta de trabalhar o esporte com essa faixa etária, 

porque eles têm, na prática, uma aula de cidadania, pois nesse momento eles precisam esperar, 

respeitar os colegas, fazer a parte deles e serem éticos. 

Esse pensamento, que une a EF à cidadania, faz todo sentido se observamos que os 
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PCNs (BRASIL, 1997) reconhecem a cidadania como elemento de referência para o 

desenvolvimento deste componente curricular. A esse respeito, Darido et al. (2001) e 

fundamentados nos PCNs faz as seguintes ponderações: 

Como principais avanços podem ser considerados os seguintes aspectos contidos no 

documento que nos auxiliam na compreensão de uma proposta de Educação Física 

cidadã: a) o princípio da inclusão; b) as dimensões dos conteúdos (atitudinais, 

conceituais e procedimentais); c) e os temas transversais (p. 18). 

Nesta direção, assim como apresentado nos PCNs, alguns dos atores escolares 

observados trazem a EF como um possível agente problematizador das questões sociais que 

estão imbricadas no processo de ensino-aprendizagem deste componente curricular, de 

maneira a articular a cultura corporal do movimento desenvolvida na escola às demandas que 

surgem nos diversos espaços da sociedade. 

Essas demandas, oriundas, sobretudo, da vida cotidiana dos alunos, provavelmente 

ganhem mais espaço na escola, conforme é requerida no texto da BNCC (2018), embora neste 

documento seja apresentado, de forma resumida, o como será realizado essa incursão nas 

questões sociais.  

Neste documento, no texto introdutório da área de linguagem e suas tecnologias, é 

possível verificar a necessidade de se pensar em conexões sobre as competências e habilidades 

que possam instigar e encadear situações de aprendizagem que contemplem um 

conhecimento que seja significativo e expressivo na vida dos estudantes do EM (BRASIL, 

2018, p. 481). 

Para a EF, especificamente, é atribuído o papel de despertar nos alunos o interesse 

pelo desenvolvimento intelectual da pesquisa e da capacidade argumentativa por meio da 

exploração dos movimentos e da gestualidade, seja por meio da produção ou da apreciação 

das práticas corporais (BRASIL, 2018). Neste sentido, reconhece-se, na BNCC, que a EF 

deve possibilitar aos estudantes um conhecimento que supere a atividade e o exercício físico. 

Ela deve cumprir um papel de compromisso com a formação integral do aluno, utilizando os 

conhecimentos que são inerentes à concepção da cultura corporal do movimento, assim como 

alertou o voluntário do estudo no excerto ao falar sobre o papel da EF no EM. 

Acredito que a EF é a principal fonte de informação quando se está na idade escolar 

e isso gera uma responsabilidade para o professor de EF, porque ele deve estar 

atualizado com os assuntos mais presentes no momento e ter ciência que essas aulas 

na escola podem colaborar para a saúde dos alunos. Então, eu acho que incentivar a 

prática de exercícios é importante para que eles tenham consciência corporal e uma 

vida ativa e, ainda, a EF, pode orientar sobre temas atuais, como questões de gênero 

e drogas (PROFESSOR LÚCIO – HISTÓRIA). 
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Envolver assuntos pertinentes aos alunos é algo demandado desde os PCNs, inclusive, 

aos elementos que possam colaborar com uma perspectiva de exercício da cidadania, a partir 

da apropriação sociocultural, de modo a tornar essa apropriação algo presente no processo de 

aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 30). 

Ainda nesse sentido, é possível perceber que este é um pensamento contemporâneo e 

que ganha corpo na BNCC à medida que ao fazer menção à gestualidade e às dinâmicas sociais 

que estão vinculadas às práticas corporais é levantada a importância da reflexão sobre como 

as    vivências “[...]contribuem para a formação de sujeitos que possam analisar e transformar 

suas práticas corporais, tomando e sustentando decisões éticas, conscientes e reflexivas em 

defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos (BRASIL, 2018, p. 484).” 

Ainda com relação a autonomia e emancipação do aluno, enquanto papel da EF na 

escola, a professora de EF faz uma considerável referência que aponta para necessidade de o 

aluno ser capaz de desenvolver um senso crítico que seja capaz de atuar nas suas escolhas, como 

se vê a seguir: 

Eu acho que o papel da EF no ensino médio é estar ampliando os conhecimentos 

deles e fazendo com que eles também tenham alguma prática com relação a isso e 

tenham também alguma opinião com relação a tudo isso, em que a mídia interfere, o 

que a mídia não interfere, o que colocam para gente, no caso eles estarem 

consumindo ou não, o que faz bem ou não, o que dizem que é bom ou não. Eu acho 

que a gente serve para estar mediando isso, né? Fazendo essa parte da mediação 

também para eles se tornarem uns adultos que sejam autônomos e que sejam capazes 

de discernir o que é certo, o que errado. Acho que é isso. Ok? (PROFESSORA 

KARINA - EDUCAÇÃO FÍSICA). 

   Contudo indico que perceber a dimensão sociocultural em um contexto de cidadania 

não foi algo explicito, pois, perceber essa dimensão na observação é um exercício centrado nas 

sutilezas vivenciadas e ouvidas. 

No entanto, pensar a EF e o seu papel em relação à saúde foi algo natural e 

espontâneo, principalmente nas falas dos voluntários do estudo. Em todas as entrevistas, 

em algum momento, o tema saúde foi elucidado. O que faz todo sentido se observamos, por 

exemplo, a ênfase dada pelos PCNs ao tema saúde na EF. 

Uma Educação Física atenta aos problemas do presente não poderá deixar de eleger, 

como uma das suas orientações centrais, a da educação para a saúde. Se pretende prestar 

serviços à educação social dos alunos e contribuir para uma vida produtiva, criativa e bem- 

sucedida, a Educação Física encontra, na orientação pela educação da saúde, um meio de 

concretização das suas pretensões. (BRASIL, 1999, p.156). 

Portanto, assim, como é exposto por Bracht (2013), a saúde na EF escolar pode ser 

encarada como uma questão pedagógica. Contudo, é possível afirmar que a EF na escola teve 
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o seu papel relacionado a uma possibilidade de acesso à saúde, à medida que este componente 

curricular poderia atuar na prevenção de fatores de risco à saúde. Em conformidade com essa 

ideia, vê-se alguns exemplos como o manifestado na fala da Professora Vanize - Língua 

Inglesa. Para ela, o papel da EF na escola transita pela necessidade de realização de uma 

prática que possa contribuir para a manutenção da saúde, como é possível ver a seguir: 

Penso que é necessário, preocupa-me muito ver como eles estão obesos, temos um 

aluno aqui na escola que traz insulina, isso é muito sério. Como pensar numa idade 

que deveria ser mais saudável ter tantos problemas?Por que eles são sedentários?A 

escola tem que estimular esse cuidado com a saúde a EF pode ser o melhor caminho, 

porque têm as aulas práticas que eles podem tomar gosto e se tornarem pessoas com 

mais disposição para as tarefas do dia (PROFESSORA VANIZE - LÍNGUA 

INGLESA). 

Chamo atenção, também, para o discurso da professora de arte – Gisele que declarou 

que o papel da EF, na escola, tem a ver com o tirar o aluno do sedentarismo para que, assim, 

este indivíduo tenha saúde. 

Percebe-se que se trata de uma simplificação da relação existente entre saúde e doença, 

assim como alertam Ferreira, Castiel e Cardoso (2012) ao afirmarem que a partir do momento 

que sedentarismo foi reconhecido como fator de risco para doenças crônico-degenerativas, 

inicia-se um processo de incentivo à intervenção pelo exercício físico em prol da saúde. Para 

esses autores, é atribuído para a atividade física um poder equivocado e que excede suas reais 

possibilidades no que concerne a superação do sedentarismo e uma boa saúde. 

Ora, conceber a atividade física como remédio é acatar, de uma vez por todas, a 

malignidade do sedentarismo – ou alguém toma remédios para se livrar de algo 

considerado bom? É simplificar a prática da atividade física à limitada relação 

associativa com estados considerados patológicos, que se escora na noção de saúde 

como ausência de doenças. Por fim, mas não menos preocupante, considerar a prática 

da atividade física como remédio é destituir-lhe seu caráter hedonístico, inserindo-a 

numa lógica pragmatista (FERREIRA, CASTIEL e CARDOSO, 2012, p. 842). 

Portanto, compreende-se que essa relação atribuída a um estilo de vida ativo com a 

saúde fica em evidência no contexto escolar, assim como em outras circunstâncias da 

sociedade. Contudo, a professora faz menção a uma situação que foi perceptível nas aulas, 

que é o envolvimento dos alunos com o celular durante as aulas, situação possível de ser 

observada, sobretudo, nas aulas que aconteceram na quadra. 

O aluno que faz as aulas de EF não vai ser sedentário e isso já ajuda a ter saúde. 

Entender o funcionamento do corpo, saber o que come, sair do celular e da internet, 

acho importante para a saúde. E esses alunos são carentes, certeza que se não 

aprenderem isso aqui não vão ter outra oportunidade. Os pais não sabem essas coisas 

e o professor consegue dar essa noção para o aluno saber o que ele precisa para ter 

saúde (PROFESSORA DE ARTES - GISELE). 

Por isso, entendo que a proposição da Professora Gisele é atribuir a EF o papel de 
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informar ao aluno o que é necessário para ser saudável e mantê-lo ativo durante as aulas de 

EF. Visão similar foi apresentada pelo coordenador pedagógico – Renato que atribuiu a EF o 

papel de informar os alunos sobre os assuntos da temática saúde. 

Às vezes, o aluno tem uma dúvida até de nutrição e ele tira com o professor de 

Educação Física e o legal é que, às vezes, nós não estamos preparados para sanar a 

dúvida do aluno e eu acho que isso estimula o professor até em estudar mais para 

trazer como ferramenta de trabalho, para dentro das aulas dele, e conseguir sanar 

essa dúvida do aluno. Então, assim, os nossos alunos aqui perguntam muita coisa, 

né? Então, na realidade, eles estão preocupados com a saúde deles. Então, 

principalmente, há os que já são atletas e muitos fazem coisas que eles nem imaginam 

que são prejudiciais à saúde, e, às vezes, na Educação Física eles tiram essa dúvida. 

Então, é muito importante, o papel do professor e da Educação Física dentro da 

escola (PROFESSOR RENATO - COORDENADOR). 

Percebe-se que essa visão da EF como fomentadora direta da saúde por meio da 

atividade física, assim como descreve Bracht (2013), ainda é uma suposta realidade na 

perspectiva de alguns voluntários do estudo.  

No entanto, acredito que limitar o papel da EF em uma perspectiva fomentadora de saúde 

é reduzir as possibilidades de alcance dessa disciplina no campo da saúde. Todavia, distingue-

se que significar essa prática na escola extrapola o discurso do reconhecimento do risco do 

sedentarismo e todo seu ônus, largamente reconhecido, que associa a inatividade física ao 

perigo eminente de desenvolver diabetes, hipertensão e tantas  outras patologias.  

Por isso, considerar a necessidade de estimular o aluno a analisar e agir sobre os fatores 

que impactam na sua saúde, seja no âmbito individual ou coletivo, faz-se necessário, para que, 

assim, a EF possa trazer uma aprendizagem significativa para os alunos, dentro de uma 

perspectiva de autonomia e emancipação para os estudantes no tocante à saúde. 

Diante desta necessidade, percebe-se que recai sobre a EF o papel de oferecer vivencias 

“[...] corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, 

autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento (BRASIL, 1998, p. 

495).” 

Embora não fosse a BNCC um documento de conhecimento dos entrevistados no 

período da coleta dos dados, é interessante observar que os voluntários trouxeram, em suas 

falas, algumas perspectivas que são papel da EF, segundo este documento. Dentre eles destaco 

as perspectivas de: 

a) autoconhecmento, como lembrado:  

E o corpo, para os adolescentes, é muito importante, mas eles, muitas vezes, não 

respeitam nem o seu próprio, nem os dos colegas, porque não se conhecem. Por isso, 

acho que o papel da EF está em mostrar que as diferenças não são ruins e que não 

precisamos ser todos iguais (PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA);  
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“A Educação Física é essencial para o autoconhecimento, acho que a aula de 

Educação Física, as aulas de ciências, elas têm essa importância, para que o aluno se 

conheça” (PROFESSORA  MIRELA - LÍNGUA PORTUGUESA); 

b) autocuidado com o corpo e com a saúde, como descrito a seguir:  

Sobre o papel das aulas favorece, ou pode favorecer, para que eles tenham hábitos 

saudáveis e que você pense. (Pausa). Acho que é o favorecimento de hábitos 

saudáveis no cotidiano deles, para eles inserirem isso que eles vão aprendendo no 

cotidiano deles (PROFESSORA KARINA - EDUCAÇÃO FÍSICA); 

c) socialização, como foi falado na resposta a seguir:  

Então, a Educação Física é importante, porque ela vai trabalhar essas outras 

habilidades como as sociais e afetivas [...] (PROFESSORA MIRELA - LÍNGUA 

PORTUGUESA); 

d) entretenimento, como foi lembrado pelos professores ao relatarem que o papel da 

EF : 

“É fazer o que se gosta, é importante para a saúde, unir o útil ao agradável “ 

(PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA); 

 

“Você precisa ver quando tem interclasse, todos ficam atentos e bons, com medo de 

não participarem, eles gostam de verdade” (PROFESSOR ANDRADE – 

GEOGRAFIA – RELACIONANDO AO ESPORTE). 

 

  Percebe-se que a ideia que restringe a EF ao esporte parece que começa a se tornar uma 

ideia enfraquecida. O esporte, embora citado, não foi o centro das atenções em relação ao 

papel da EF. Contudo nenhum outro eixo considerado pelas práticas corporais foi mencionado.  

O esporte foi  citado de maneira direta, apenas, pelo professor coordenador – Renato 

que expôs o seguinte sobre o papel da EF: “Bom, a Educação Física, como ela aborda todos 

os temas e está dentro do currículo, tem um papel muito importante com o esporte [...].” 

A fala do Professor Renato - Coordenador - assemelha-se com o exposto por Voser e 

Giusti (2002) quando os autores falam sobre a função do esporte na escola. Para eles, o esporte 

apresenta uma função que extrapola o campo da EF. 

Hoje, na escola, o esporte tem função inegável no processo de ensino aprendizagem, 

não só como conteúdo da educação física, mas também como atividade extraclasse 

que, por meio da motivação que as crianças demonstram por esta ou aquela 

modalidade, possibilita ao professor trabalhar conjuntamente os aspectos técnicos 

táticos de jogo e as questões sociais, tais como: o individualismo, a cooperação, o 

espírito de grupo, o respeito, a liderança, as críticas, a justiça, etc (VOSER e GIUSTI, 

2002, p. 91). 

Deste modo, acredita-se que essa prática pode atender todos os alunos de maneira 

respeitosa e que os estimule na busca do conhecimento de si e de suas competências. Assim 

como fica em evidência, também no PCN: 
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Os movimentos do corpo “certos” ou “errados” são determinados socialmente, 

indicando o comportamento adequado. O estabelecimento de padrões culturais de 

movimento acontece como se fosse um fenômeno natural. O jeito de andar, a postura 

corporal, a maneira de gesticular, o olhar, o ouvir, enfim, a conduta motora aparece 

como ação puramente biológica. A apreensão de determinado fenômeno depende dos 

instrumentos sígnicos de que se dispõem. Estes instrumentos vão moldar as ações 

internas e externas do indivíduo e vão, portanto, influenciar as relações entre as 

pessoas (BRASIL, 1999, p. 162). 

Já as habilidades e capacidades físicas e mentais foram lembradas pelas professoras 

de   língua portuguesa e matemática, as quais apresentam um discurso acerca do papel da EF 

que considera o desenvolvimento das habilidades, mas lembrando que a aula de EF tem como 

papel a melhoria das capacidades físicas dos alunos. Por isso, apontam para uma perspectiva 

em que a EF é para todos, assim como nos alertou Daolio (1995, p.135) ao afirmar que a EF 

deve pertencer a todos alunos, independente de seus perfis ou grau de habilidades. 

Acho que a EF é um excelente momento pedagógico em que os alunos podem exercer 

suas capacidades física e mentais. Nas atividades, é possível pensar em estratégias 

para vencer um jogo e quando aula é bacana, eles gostam muito. Acho engraçado 

alguém falar em tirar a disciplina da grade, ora, se é o momento que eles mais amam. 

[...]E que meninos e meninas podem aproveitar a quadra e as aulas da mesma 

maneira. A EF é para todos, independentemente, de gênero e deficiências 

(PROFESSORA ROSE - MATEMÁTICA). 

O trecho anterior mostra a possibilidade de desenvolvimento das capacidades que vão 

além das valências físicas. Como demonstra a fala da Professora Rose – Matemática - o papel 

da EF transcende o desempenho da aptidão física, o que nos traz uma perspectiva de 

desenvolvimento de aulas que possam, assim como relatou Bertini Junior e Tassoni (2013, p. 

469), desenvolver “[...] a consciência coletiva e o conviver em grupo. Os jogos são exemplos 

claros de reprodução na quadra e o que está por vir fora dela, no que se refere ao respeito e 

às formas de se relacionar.” Ainda, sobre as capacidades físicas a professora Mirela mostra 

que podem ser mediadas pelo professor de EF. 

Porque é, neste momento, que ele vai ter contato com as suas habilidades físicas. 

Então, o profissional de Educação Física é essencial para que os alunos desenvolvam 

essas habilidades. Que ele possa conduzir, orientar, dirigir, facilitar, como agora nós 

somos facilitadores, facilitar essa autoaprendizagem, não é? [...] a Educação Física, 

nossa, ela tem um papel muito bom, porque, meu, a gente sabe que, hoje em dia, os 

pais estão falhando, estão falhando, então sei lá, a gente poderia aproveitar que tem 

aula de Educação Física para educar fisicamente os alunos. (PROFESSORA 

MIRELA - LÍNGUA PORTUGUESA). 

A conduta do profissional facilitador, atribuída ao professor no trecho acima, conversa 

com o pensamento apresentado no PCNs (Brasil,1999). Sendo este o responsável em articular 

o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção 

social e de relação interpessoal.  

Entendo que os professores voluntários entrevistados conhecem e compreendem a 

concepção de EF que é apresentada pelos PCNs e currículo paulista e empregam esse 
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conhecimento no discurso que proferem, que é fundamentado em uma perspectiva crítica que 

faz referência à educação para a autonomia. No entanto, percebe-se que, em alguns momentos, 

essa fala oscila para valores retrógados que impactam na prática cotidiana. Por essa razão, 

acredito que as proposições e as concepções de práticas escolares acontecem segundo os 

documentos oficiais que as norteiam.  

No entanto, as práticas educativas se consolidam, principalmente, a partir das 

influências que os professores tiveram no decorrer da vida, pois, se, por um lado, existe um 

discurso dos professores que, em alguns momentos, é transformador e crítico, por outro lado, 

a lógica da prática, muitas vezes, se mostra fundamentada em valores questionados. "É dessa 

forma que a história da educação física no Brasil nos dá base para entender como os 

professores reproduzem, no cotidiano, ideais e valores passados, como a higiene e a eugenia 

do final do século XIX [...] (DAOLIO, 2006, p. 43). " 

Em relação aos alunos, o papel da EF flutuou por várias vertentes. Sendo citado por 

eles, principalmente, as possibilidades de socialização, de desempenho físico, do esporte, 

sobre a relação do esporte e saúde e, ainda, em um momento da entrevista surgiu uma questão 

pertinente que fez referência ao espaço utilizado para as aulas. 

Com relação às possibilidades de socialização foram expressas pelos alunos que as 

aulas de  EF possuem assumir o papel de estabelecer uma convivência entre os alunos da sala, 

como   se percebe no diálogo a seguir: 

“Harmonia entre a sala ”(BIANCA – ALUNA).  

“Realmente, o esporte une a sala” (KLEBER – ALUNO). 

“Tem gente que não fala, mas na atividade tem que interagir, não tem como.Entendeu?   

“  (MAURA- ALUNA). 

“Viu? une a sala e cria uma harmonia “(GEOVANA – ALUNA). 

É sabido que qualquer componente curricular pode e deve desenvolver atividades que 

promovam a socialização. No entanto, acredito que os eixos dos conteúdos da EF propiciam 

vivências coletivas prazerosas, sobretudo na área da quadra, os alongamentos em duplas. A 

organização dos alunos, para realizar as atividades propostas pela professora ou escolhidas 

por eles, foi perceptível na observação das aulas de EF. 

Um ponto que me chamou atenção na fala dos alunos, acerca do papel da EF na escola, 

foi a necessidade de rever os espaços e materiais disponíveis para as aulas de EF. Como se 

vê no diálogo empreendido na entrevista em grupo. 

“Eu acho importante melhorar essa quadra ”(ANDREI – ALUNO).  



101 
 

“Principalmente a de vôlei, ela tem umas crateras assim”(LUCAS – ALUNO).  

“E fazer uma cesta de basquete lá atrás” (ANDREI – ALUNO). 

“Tem a ferragem, só falta a tabela2” (VINICIUS - ALUNO). 

A estrutura física e a disponibilidade de materiais foram reclamações recorrentes na 

observação das aulas de EF. Contudo, achei intrigante esse assunto surgir quando se falava 

no papel da EF.  

No entanto, faz todo sentido se pensarmos que, para atingir o papel atribuído à EF, é 

necessário ter um mínimo de estrutura para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Por 

essa ausência de estrutura, provavelmente, as aulas na quadra, as aulas práticas, não seguiam 

a tendência de participação maciça da classe que foi vista nas aulas teóricas.  

Embora existisse uma solicitação da professora para que todos alunos realizassem 

alguma atividade prática corporal, é perceptível que a aula não era pensada para todos, porém 

parecia ser um momento desejado por todos. Como fica em evidência em alguns recortes: “[...] 

ainda bem que não faltei hoje (MATHEUS - ALUNO)”. “[...] Hoje tem fut? (ANDRÉ - 

ALUNO).” “[...] E aí tia? A gente vai para quadra?(ANDRÉ - BERNARDO).” 

Diante das discussões realizadas na sala e as opiniões mostradas pelos alunos, 

suponho que apontavam para a necessidade da prática de EF para fins de saúde. Esse mesmo 

posicionamento foi levantado sobre o papel da EF para eles, como é possível verificar nas 

falas    seguintes observadas na entrevista com um dos grupos: 

“Ajudando no físico, na resistência, na autoestima” (JOÃO OTAVIO – ALUNO). 

“Questões de porte físico que atrapalha a respiração e problemas no coração, todas 

as coisas no corpo que atrapalham e ajudam ”(ERICK – ALUNO). 

“Alongamentos” (DANILO – ALUNO). 

“Você só fala em alongamento” (CAIQUE- ALUNO). 

“O que é que tem a ver, louco? (JOÃO OTAVIO – ALUNO). Eu acho que, se estiver 

muito enferrujado, pode prejudicar” ( risos - vários ao mesmo tempo).  

 

“Alongamentos” (DANILO – ALUNO).“Fala Magno, você faz academia e não fala 

nada, tu não é o maromba?”(CAIQUE- ALUNO). 

Eu vou virar youtuber e falar de tudo isso no meu canal (MAGNO – ALUNO). 

Apesar de considerarem que a EF tem como dever tratar de assuntos que permeiam a 

saúde, trata-se, exclusivamente de uma perspectiva individual de saúde, como se percebe, 

também, na fala da aluna a seguir:  

                                                     
22 A tabela de basquete utilizada nas aulas de EF caiu no período das férias escolares de julho. 
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“A gente joga bastante bola aqui e corre às vezes, daí acho legal falar sobre isso, as 

coisas que isso pode proporcionar na saúde, no físico da pessoa. Eu acho interessante 

” (ISABELI - ALUNA). 

Por isso, considero ausente, no contexto dessa pesquisa, uma compreensão dos 

aspectos referentes à saúde coletiva. Percebe-se que o papel da EF, quando se pensa em saúde, 

transita pela individualidade.  

Contudo, penso que o papel da EF na escola deve transitar, também, pelo campo da 

saúde coletiva a fim de, como aborda o PCN, ampliar as questões de saúde, para isso : 

[...] é preciso romper com enfoques que dividem a questão, ou seja, colocar todo o peso 

da conquista da saúde no indivíduo, em sua herança genética e empenho pessoal é tão 

limitado quanto considerar que a saúde é determinada apenas pela realidade social ou 

pela ação do poder público (BRASIL, 1998, p. 250). 

Portanto, entender o papel da EF passa pela discussão da saúde, uma vez que este é 

um campo amplo de práticas que lançam um olhar além do foco na doença e, assim, permite 

estabelecer um diálogo com as políticas públicas, no sentido de contribuir com a promoção 

de saúde (NUNES, 2006). 

Como foi possível perceber, para o papel da EF, no campo da saúde, faz-se necessário 

atravessar temas transversais que versam sobre o assunto, inclusive, assuntos que são de 

responsabilidade referentes à saúde, mas que são de responsabilidade de todos os 

componentes curriculares, assim como apresentados pelos PCNs até 2018 e a partir de então, 

dos TCts da BNCC. 

Os temas transversais são apresentados de modo a pensar na articulação entre os eixos 

disciplinares, para que, assim, possa ser estabelecido uma forma de comunicação nesse 

universo das funções educativas, possuindo a faceta de explorar essa prática que produz 

cultura, concomitantemente, ao tempo que é influenciada por ela (BRACHT, 2003).  

Essa reflexão se faz necessária se pensarmos na formação integral do aluno, pois, 

como nos alerta Castellani Filho et al. (2009), espera-se que na EF escolar, que possui como 

papel principal na sua disposição curricular, haja a reflexão acerca da cultura corporal, seja 

contemplando valores que contribuam de maneira positiva na realidade do indivíduo, no 

sentido de colaborar no desenvolvimento da sociedade. Uma vez que, na EF escolar, é 

possível promover: 

[...] uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade substituindo 

individualismo, cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com 

apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos, a 

emancipação negando a dominação e submissão do homem pelo homem 

(CASTELLANI FILHO et al, 2009, p. 29). 
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É dever da EF, assim como é para as outras disciplinas escolares, contribuir na 

construção de um indivíduo cidadão ético, crítico, consciente e autônomo, que seja capaz de 

atuar na realidade social em que está inserido. Por isso, o papel da EF, enquanto objeto de 

reflexão, pode fornecer os subsídios necessários para a apreensão e desenvolvimento do aluno 

em sua formação integral, pois, como se vê  a seguir: 

O que a escola desenvolve é a reflexão do aluno sobre esse conhecimento, sua 

capacidade intelectual. A amplitude e a qualidade dessa reflexão são determinadas 

pela natureza do conhecimento selecionado e apresentado pela escola, bem como pela 

perspectiva epistemológica, filosófica e ideológica adotada (CASTELLANI FILHO 

2009, p. 27). 

No entanto, senti a ausência dessa reflexão na fala dos professores entrevistados. 

Percebe-se que, embora a EF tenha deixado de existir apenas no campo da prática e os 

voluntários do estudo citarem temas do cotidiano do aluno, ela ainda permanece focada em 

valores que contemplam uma EF fomentadora de saúde. Quando os sujeitos de pesquisa 

estabelecem uma ligação com temas que são inerentes ao campo da saúde, essa conexão, 

muitas vezes, acontece em uma perspectiva transversal como é abordado na BNCC (BRASIL, 

2018). No entanto, esse conjunto de temas não podem ser entendidos como componente 

curricular e tão pouco pertencem a alguma área do conhecimento, especificamente. 

Em uma primeira conversa informal, por exemplo, com a equipe gestora, eles 

relataram  a importância da EF no sentido de dialogar com temas relacionadas à saúde e à 

orientação sexual. Outro tema que ficou evidente e teve seu papel atribuído à EF, nesse 

momento, foi a EF como elo para unir outras disciplinas em projetos pedagógicos da escola.  

Outro papel atribuído à EF, também de cunho transversal, foi relacionado ao meio 

ambiente, porém, no período de realização da pesquisa de campo, ainda não estava disponível 

a BNCC, visto que a pesquisa de campo foi encerrada no mês que antecedeu a divulgação 

desse documento, o que justificaria a fala dos gestores no sentido de articular os temas 

apresentados no PCNS´s - Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho, 

Consumo, Pluralidade e Cultural – na dinâmica do plano de trabalho de 2018. Nos PCN ´s, 

os temas transversais deveriam atravessar as áreas e as disciplinas curriculares existentes e 

cada escola deveria ter autonomia para desenvolvê-los, conforme sua realidade, de modo 

semelhante ao TICs apresentado na BNCC, sem, contudo, considerar o conteúdo que é 

próprio da EF. 

O conteúdo próprio da EF, na proposta que toma forma na BNCC, apresenta um papel 

que aponta para a autonomia do aluno, contemplando várias habilidades necessárias à 

aprendizagem e as padronizando. Nela é possível observar o esforço para regular os 
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conteúdos, dando especial atenção à pluralidade cultural que existe no vasto território 

nacional. Para isso, as aulas de EF devem acontecer de forma a contemplar o [...] “fenômeno 

cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório (BRASIL, 2017, 

p. 211).” 

Não obstante, é pertinente a questão de que se toda essa pluralidade cultural pode ser 

atendida diante de um currículo que é, em sua essência, um documento prescritivo, que não 

aponta de forma clara o papel da EF, principalmente, no campo da saúde
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse percurso, trilhado sob à luz da etnografia, buscou-se compreender a visão de 

um grupo de estudantes do Ensino Médio e seus professores sobre a articulação da EF ao tema 

corpo e saúde. No desenvolver do estudo, ficou evidente que a EF é concebida como o 

componente curricular responsável pelo desenvolvimento da saúde e de aspectos 

relacionados a aspectos dos padrões de corpo e da saúde. É importante perceber que essa visão 

é fruto da história da própria EF, que foi significada e ressignificada desde sua origem, de 

acordo com as tendências de cada tempo, tendo na saúde a sua base para sua legitimação. 

Embora, a EF, desde meados da década de oitenta, passe a experimentar discussões 

sobre as questões sociais que fazem parte do seu escopo, ainda é a aptidão física que domina, 

de acordo com esse estudo, em uma perspectiva prática desse componente curricular. 

Por isso, provavelmente, é possível perceber, nesse estudo, que existe, nesta 

disciplina, o conceito mente sã, corpo são. Mente e corpo como elementos separados e que 

podem ser educados desmembrados. À vista disso, compreendo que a abordagem utilizada 

nas aulas de EF, quando o assunto é corpo e saúde, se dá de maneira fragmentada, pelo 

formato da aula, dividida em teórica e prática, como também pela divisão da turma em 

participantes e não participantes, no momento da aula prática.  

Contudo, chamam a atenção, as discussões sobre o tema saúde e corpo nas aulas 

teóricas, em que todos os alunos participam e discutem sobre os temas propostos nas aulas. 

Os temas são abordados de acordo com o material fornecido pela Secretaria da Educação do 

Estado. Destarte, foi possível perceber, no estudo, que são assuntos relevantes para os alunos 

e que são de interesse geral da turma.  

No entanto, vê-se uma limitação dos temas que se centram no autocuidado e numa 

perspectiva de saúde restrita, em que os atores escolares atribuem a EF na escola uma 

possibilidade de sair do sedentarismo e alcançar uma vida ativa, para, assim, evitar doenças e 

ter uma vida saudável, tecendo, deste modo, uma relação de causa e dependência direta entre 

exercício físico e saúde, sem questionamentos dessa relação, tampouco dos outros fatores que 

a atravessam, como por exemplo, os fatores sociais. Desta forma, a associação entendida 

como direta entre exercício físico e uma possível promoção de saúde, pode ser um equívoco 

de concepção, assim como advertiu Devide (2002). 

Também ressalto algumas curiosidades, sobretudo advindas dos professores 

participantes do estudo e que chamam a atenção, por exemplo, ao apontarem um possível 
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caráter da EF em desenvolver a socialização dos alunos, promover o entretenimento e atuar 

como uma possibilidade de apoio pedagógico. Este que foi questionado pela professora de 

EF, participante do estudo, tendo em vista que a professora mantém uma agenda que segue à 

disposição dos temas, conforme o material didático teórico adotado nas aulas, realizando um 

plano de aula que contempla as recomendações curriculares estaduais, bem como o calendário 

da escola. 

Ficou evidente, no estudo, a limitação no diálogo entre as aulas práticas e teóricas. 

Contudo, também é notório a fragilidade da estrutura física e a falta de material para as aulas 

práticas, o que, possivelmente, pode influenciar nessa realidade e no desenvolvimento das 

aulas.  

No momento teórico do bloco de aulas, são discutidos temas e os conteúdos são 

cobrados em forma de trabalhos e apresentações, enquanto que a aula prática trata-se de um 

momento em que é disponível a aqueles que a queiram fazer, sem cobranças e com pouco 

direcionamento da professora. Todavia, saliento que, mesmo nesse formato questionável, a 

EF é apontada pelos atores escolares como um importante momento dedicado à saúde, 

embora seja em uma perspectiva que demonstra os aspectos biológicos como referência 

principal e as aulas aconteçam de maneira a explorar uma educação da “saúde”.  

As aulas de Educação Física realizadas na escola observada, mesmo quando não 

contemplam toda a turma, possuem um formato que favorecem os aspectos físicos e 

biológicos, sobretudo, quando voltadas para a saúde. Por isso, concordo com Castellani Filho 

et al. (2009), quando estes apontam a necessidade de se repensar o entedimento que associa 

a EF à aptidão física, passando assim, a estabelecer um diálogo mais próximo com as ciências 

humanas e sociais. 

Desse modo, é possível perceber que as três temáticas abordadas no estudo se 

entrelaçam a todo momento, isso gera mútua influência nas noções que delineiam a educação 

física, o corpo e a saúde na escola e, consequentemente, repercute no processo ensino- 

aprendizagem. 

Para os alunos, ressalto que esse tripé foi lembrado no sentido de conhecer e questionar 

os padrões corporais estabelecidos na atual sociedade, levando em consideração o gênero e 

outros fatores de relevância para eles e que podem ser discutidos nas aulas de EF. 

Por fim, acredito que a pesquisa apresentou um panorama da importância que a 

compreensão deste componente curricular e as perspectivas acerca do corpo e saúde possuem 

no cotidiano escolar, o que demonstra a necessidade desses assuntos serem amplamente 

discutidos na escola, bem como serem levantados e apreendidos, os documentos e referências 
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que norteiam a EF, visto que se trata da constituição de questões de fundamental importância 

na formação geral dos estudantes. 

Aprofundar as questões ligadas ao corpo e saúde na EF, tendo como cenário a cultura 

escolar e o currículo, pode proporcionar um entendimento mais consistente e integrado sobre 

o lugar da educação física na escola e em nossa sociedade. 

Repensar as práticas escolares na EF e não as centrar, especificamente, em uma 

perspectiva restrita de saúde e fatores relacionados à aptidão física, pode contribuir para a 

formação do aluno no sentido de capacitá-lo a refletir sobre as informações, conhecimentos 

e valores que recebe na escola e fora dela. Por isso, destaco a necessidade de se abordar uma 

concepção ampla de saúde, assim como conceituou Minayo (1992), tendo um planejamento 

claro do que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. Tal atitude é fundamental para tentar 

suavizar, possivelmente, por exemplo, a ruptura existente entre o corpo idealizado e o corpo 

real. 

Sabe-se que preencher as lacunas entre uma perspectiva ampliada de saúde e a visão 

de saúde restrita, que hoje predomina na escola, de modo a contemplar os interesses e 

necessidades da comunidade escolar, não é uma tarefa simples. Porém, com este estudo, 

espera-se contribuir para o reconhecimento das possibilidades na EF escolar no que diz 

respeito ao tema corpo e saúde, no sentido, de valorizar, na instituição escolar e no 

componente curricular EF, modos concretos de lidar com aspectos inerentes ligados ao corpo 

e saúde que são interessantes à vida da comunidade escolar e que podem interferir na formação 

geral dos alunos. 

Acredito que a reflexão desenvolvida apresenta um reforço ao entendimento dos 

temas inerentes e caros a EF, principalmente no que se refere ao tema corpo e saúde. 

Seguramente, existem limitações deste trabalho com relação ao tema, bem como limitações 

em virtude de fatores que não dependem das ações dos professores de EF. Todavia, chega-se 

ao fim desta tese com possibilidades de avançar sobre as questões discutidas no decorrer do 

estudo, especialmente no que se refere a relevância de se pensar no corpo e saúde em uma 

perspectiva ampla, tendo como ponto de partida o papel das práticas corporais no Ensino 

Médio. 

Mas, para pensar em uma EF escolar que realmente se debruce sobre essas questões 

de corpo e saúde, retomo ao texto de Carvalho e Mendes (2019), texto que as autoras fazem a 

seguinte indagação: [...] observando as experiências com o corpo na escola, conseguimos 

entender a dificuldade de respondermos à pergunta espinosana: “o que pode o corpo?” (P. 

143).” Penso, que quando, de fato, tivermos a clareza dessa resposta, as práticas corporais 
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poderão passar a se fazer presentes no como o orgânico funciona, atuando e formando o aluno 

para pensar a saúde em uma perspectiva além de modelo orgânico-funcional, dando espaço a 

uma significação que compreenda a integralidade do ser humano. 
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