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FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A 
INtERVENÇÃO NA ESCOLA

Prof. Me. Cristiano de Sant’anna Bahia
Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento

Prof.ª Dr.ª Gelcemar Oliveira Farias

INtRODUÇÃO

A atuação do professor de Educação Física na 
escola é influenciada por questões históricas, sociais, pe-
dagógicas, estruturais, bem como pelo distanciamento 
entre a formação inicial e a realidade escolar, pela falta 
de condições de trabalho e de políticas públicas efetivas 
de formação continuada, e a legislação da Educação Fí-
sica escolar, em alguns momentos, não garante sua lega-
lidade e sua legitimidade.

As questões mencionadas representam os per-
cursos da prática pedagógica do professor de Educação 
Física no âmbito da escola. No entanto, para compreen-
der o contexto atual 

é necessário fazer reflexões sobre 
como ensinar aos alunos os conte-
údos propostos por esta área, [...] 
observa-se a necessidade de uma 
reflexão histórica sobre problemas 
e tendências ligados à formação 
profissional e às propostas pedagó-
gicas (CUNHA, 2003, p. 1). 
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A dimensão de como o professor atua, a sua re-
alidade de intervenção, as demandas sociais provocam 
diferentes olhares para a prática docente, resultando 
em distintas identidades profissionais, crenças e valores 
atribuídos à vida profissional. Este texto busca apresen-
tar discussões acerca da Educação Física escolar e dos 
fatores que interferem no cotidiano docente, a partir da 
formação inicial e continuada, da legislação vigente e 
das diretrizes curriculares elucidativas.

Assim, este capítulo aborda a formação inicial 
em Educação Física na prática pedagógica, a evolução 
histórica da legislação e da organização do currículo da 
Educação Física escolar, buscando vislumbrar caminhos 
para que a Educação Física obtenha respeito e garanta 
seu lugar na escola como componente curricular, e não 
seja vista meramente como uma atividade física descon-
textualizada.

A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A 
INtERVENÇÃO NA ESCOLA: ONDE EStAMOS?

A formação do professor constitui-se em um 
processo que se inicia antes de seu ingresso na univer-
sidade, ocorrendo durante a educação básica, por meio 
de experiências e observações das práticas e dos mode-
los de ensino que influenciarão diretamente a escolha 
profissional. O ingresso na Universidade possibilitará a 
aquisição de conhecimentos científicos e pedagógicos, 
como também a articulação de competências e habilida-
des específicas para o exercício da docência da Educa-
ção Física (COSTA, 1994; NASCIMENTO, 2006).
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Divergências sobre a formação inicial e que in-
terferem diretamente na prática pedagógica dos futuros 
profissionais de Educação Física são apresentadas por 
Nascimento (2006), e ser compreendidas como: a) a fal-
ta de convívio intelectual e isolamento das disciplinas; 
b) o frequente mal-estar no ambiente de trabalho; c) o 
estado de manutenção da infraestrutura das instalações 
dos cursos; d) a falta de melhor qualidade de atuação 
docente afetada pelas políticas públicas de valorização 
e qualificação profissional, e o descaso discente frente 
à formação manifestada pela comodidade e pelo baixo 
envolvimento em pesquisa, ensino e extensão; e) a fra-
gilidade dos conteúdos e a fragmentação disciplinar; f) 
a heterogeneidade dos programas de formação diante 
da diversidade de resoluções, leis e decretos que regula-
mentam a formação do bacharel e do licenciado. 

Embora, na atualidade, alguns dos fatores 
mencionados por Nascimento (2006) já tenham sido 
minimizados, outros ainda se apresentam, com grande 
relevância, no cenário da formação inicial em Educação 
Física. Todavia, as práticas como componente curricular, 
sistematização dos estágios obrigatórios e as atividades 
complementares têm sido estratégias pedagógicas que 
muito facilitam a aquisição de competências pelos futu-
ros professores. Diante dos dilemas da formação inicial 
em Educação Física, a continuidade da formação atra-
vés de cursos latu senso e stricto senso, de atualização, de 
aperfeiçoamento e de formação complementar em uni-
versidades ou órgãos especializados busca a qualifica-
ção e as habilidades para o exercício ativo da docência, 
no intuito de atender as necessidades de aprendizagem, 
de acordo com as mudanças e transformações da área 
(NASCIMENTO, 2006). Assim, a 
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fase de formação em serviço inte-
gra todas as atividades de forma-
ção organizadas por instituições 
educativas ou pelos próprios pro-
fessores, visando à promoção do 
seu desenvolvimento profissional e 
a melhoria da qualidade do ensino 
(COSTA, 1994, p. 28).

No exercício profissional, a prática pedagógica 
dos professores de Educação Física é refletida a partir 
de suas crenças, seus valores e seus pensamentos e de 
como eles observam suas atuações no contexto da esco-
la. Tudo isso está diretamente relacionado com as expe-
riências vividas durante a formação inicial e com a ma-
neira como eles investem em sua formação continuada 
por meio de cursos de atualização, leituras e participa-
ção em grupos de estudos, como sujeitos ativos de seu 
processo de formação e desenvolvimento da carreira 
docente (FARIAS; SHIGUNOV; NASCIMENTO, 2012).

Na sequência, mostra-se que há uma formação em 
Educação Física garantida por lei e discorre-se sobre as prá-
ticas pedagógicas que ainda não chegaram à escola, e sobre 
o distanciamento, o hiato entre universidade e escola. 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: APONtAMENtOS 
LEGAIS

As questões legais da Educação Física escolar 
durante o percurso histórico, ou seja, desde sua inserção 
no contexto escolar até os dias de hoje já foram trata-
das por diversos autores na literatura (DARIDO, 2005). 
A Educação Física, como disciplina, foi introduzida nas 
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escolas ditando valores eugênicos e normas de compor-
tamento. Influenciada pelos métodos europeus, a ginás-
tica era direcionada aos homens incutindo-lhes hábitos 
de moralidade que contribuiriam para forjar o indivíduo 
forte, robusto, saudável e disciplinado de que tanto ca-
recia a nova sociedade brasileira em formação (FILHO 
CASTELLANI et al., 2009).

A primeira tentativa de introduzir a Educação 
Física na escola ocorreu em 1837, no Colégio Pedro II, 
no Rio de Janeiro, pois incluiu aulas de ginástica em seu 
currículo. Em 1854, o ministro Couto Ferraz legalizou a 
proposta, incluindo a ginástica como disciplina obriga-
tória no ensino primário e a dança no ensino secundá-
rio. Em 1882, Rui Barbosa emitiu parecer recomendando 
a inserção obrigatória da ginástica no ensino primário 
para ambos os sexos, propondo que esta disciplina ti-
vesse o mesmo grau de importância das outras discipli-
nas oferecidas pela escola (KOLYNIAK FILHO, 2008).

A Educação Física escolar foi incluída no siste-
ma educacional, pela primeira vez, por meio da Consti-
tuição Federal de 1937, art. 131:

A educação física, o ensino cívico e o 
de trabalhos manuais serão obriga-
tórios em todas as escolas primárias, 
normais e secundárias, não podendo 
nenhuma escola de qualquer desses 
graus ser autorizada ou reconhecida 
sem que satisfaça aquela exigência 
(BRASIL, 1937, p. 33). 

Este documento especificava a obrigatoriedade 
da prática, mas não como disciplina curricular, o que 
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provocou sua segregação em relação às outras discipli-
nas por não se constituir em uma disciplina e sim em 
‘objeto de ensino’ fora do contexto educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal n.º 4024, de 20 de dezembro de 1961, no art. 22, tor-
nou obrigatória a prática da Educação Física nos cursos 
primário e médio, denominação da época, até a idade 
de 18 anos. A redação desta lei foi modificada em 25 de 
julho de 1969, por meio do Decreto-lei n.º 705, da se-
guinte forma: 

Será obrigatória a prática da Edu-
cação Física em todos os níveis da 
educação e ramos de escolarização 
com predominância esportiva no 
ensino superior, e aos alunos dos 
cursos noturnos a prática poderá 
ser dispensada (BRASIL, 1969, p. 2). 

Conforme Souza Junior e Darido (2009), a le-
gislação demonstrou preocupação com a aptidão físi-
ca do aluno para o mundo do trabalho, ao determinar 
que a Educação Física escolar fosse obrigatória até os 18 
anos de idade, pois, a partir desta idade, os exercícios 
físicos poderiam causar desgaste e, consequentemente, 
prejuízos nas atividades laborais. 

A obrigatoriedade da prática da Educação Física 
também consta na LDB 5692 de 1971, cujo art. 7º espe-
cifica: “será obrigatório à inclusão de Educação Moral e 
Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas 
de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 
1º e 2º graus” (BRASIL, 1971a, p. 2). Nota-se que, após 80 
anos de inclusão na escola, a Educação Física ainda era 
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percebida como uma atividade prática e não como com-
ponente curricular, conforme deliberado na legislação.

A quantidade de leis e decretos publicados para 
a legalização da Educação Física no sistema educacional 
levou o Presidente da República Emílio G. Médici a edi-
tar e promulgar, em 1º de novembro de 1971, o Decreto 
n. 69.450. Este decreto configurou-se em marco histórico 
por buscar a legalidade e a legitimidade da Educação 
Física na escola. Tal decreto tentou regulamentar as se-
guintes questões: relacionamento com a sistemática da 
educação nacional; caracterização dos objetivos; currí-
culos; organização e funcionamento; padrões de refe-
rência; compensação e controle; implantação; recursos 
financeiros (BRASIL, 1971b).

O modelo desportivizante estava fortemente 
presente no decreto, pois aos alunos que participavam 
das competições desportivas oficiais, de âmbito estadu-
al, nacional ou internacional, bem como de suas fases 
preparatórias, era concedido o direito de não frequen-
tar as aulas de Educação Física escolar, considerando-se 
as competições uma atividade curricular. O Decreto n.° 
69.450 preocupou-se até com o financiamento da Educa-
ção Física escolar, conforme o art. 21, 

as verbas federais do setor da Edu-
cação Física escolar, inclusive as pro-
venientes da Loteria Esportiva, de-
verão ter destinação condicionada a 
programas e projetos de desenvolvi-
mento, com referência aos objetivos 
e demais exigências da presente re-
gulamentação (BRASIL, 1971, p. 7).
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Nota-se que as LDBEN 5.592/71, 4024/61 e o 
Decreto-lei 69.450/71 tiveram seus objetivos e procedi-
mentos atrelados eminentemente à prática da Educação 
Física escolar, negando-a como componente curricular e 
tendo seus objetivos elaborados em vista à promoção da 
saúde e aos desportos (SILVA; NASCIMENTO, 2012).

Após vinte e cinco anos da publicação do Decre-
to n. 69.450, de 1971, foi promulgada a LDB 9394 de 1996, 
que evidenciou a Educação Física como componente cur-
ricular da educação e integrada à proposta pedagógica 
da escola, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 
A redação do art. 26, parágrafo 3º, foi modificada pela Lei 
n.° 10.328, de 12 de dezembro 2001, com a inclusão ape-
nas da palavra obrigatória (BRASIL, 1996). 

A Educação Física escolar, até a promulga-
ção da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 
(LDBEN) 9394/96 (BRASIL, 1996), era garantida nos 
currículos escolares, mas sua obrigatoriedade poderia 
ser questionada. Após sua inclusão no projeto pedagó-
gico da escola, outras demandas surgiram, como a for-
mação de um currículo mínimo que pudesse garantir 
a efetividade pedagógica do componente curricular na 
formação humana dos alunos da educação básica. 

Ao analisar os percursos legais, a Educação Físi-
ca escolar configurou-se, no âmbito da escola, diferente-
mente das demais disciplinas curriculares, por colocar a 
ênfase na prática educativa distante de uma base teórica 
e, consequentemente, sendo desvalorizada pelo sistema 
educacional e pela sociedade (LUCENA, 1994). Assim, no 
ano de 2003, a Educação Física escolar sofreu grande des-
caso frente à legislação e à comunidade escolar, quando a 
redação do § 3º do art. 26 da LDB 9394/96 foi modificada 
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pela Lei n.º 10.793, de 1º.12.2003, estabelecendo-a como 
facultativa aos alunos com jornada de trabalho igual ou 
superior a seis horas; àqueles com idade superior a 30 
anos; aos que estivessem em fase de cumprimento de ser-
viço militar; aos enquadrados no Decreto-lei n.° 1.044, de 
1969; aos alunos que tinham filhos.

A alteração na LDB 9394/96, especialmente no 
art. 26, avançou, destacando a disciplina Educação Físi-
ca como componente curricular, mas retrocedeu quan-
do repetiu as questões de controle, que remetem ao De-
creto-lei 69.450/71, excluindo vários alunos por meio 
da facultatividade, deixando de atender a necessidade 
de alguns grupos que estão fora da faixa etária e que 
teriam este direito. Tal situação não ressaltou a impor-
tância da Educação Física e de seu professor na escola, 
dificultando o convencimento das pessoas, nas condi-
ções de facultatividade, a participar das aulas (DARI-
DO; RANGEL, 2005).

Alguns estados e municípios do Brasil buscaram 
garantir a obrigatoriedade da Educação Física Escolar na 
educação básica, tais como: Manaus  Lei 140/2012 (MA-
NAUS, 2012); São Paulo Lei 11361/2003 (SÃO PAULO, 
2003); Ponta Grossa Lei 8011/2005, (PONTA GROSSA, 
2005); Minas Gerais  Lei 19481/2011, (MINAS GERAIS, 
2011); Ilhéus (BA) – Lei 3154/2004, (ILHÉUS, 2004); Ro-
raima Lei 743/2009 (RORAIMA, 2009); Foz do Iguaçu, 
Paraná Lei 2869/ 2003 (FOZ DO IGUAÇU, 2003); Goiás  
Resolução 04/2006, (GOIAIS, 2006), dentre outros.

Faz-se necessário que a comunidade científica am-
plie os estudos sobre a Educação Física promovendo dis-
cussões a respeito das alterações trazidas pela LDB 9394/96, 
no que diz respeito à facultatividade da Educação Física aos 
estudantes com mais de 30 anos, às mulheres com filhos, 
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a quem trabalha mais de 6 horas por dia e a quem estiver 
prestando serviço militar. Mesmo com os avanços científi-
co e pedagógico da área, construídos nos últimos 40 anos, 
ainda se considera a Educação Física escolar como ativida-
de física, e não como componente curricular. Outra questão 
legal que precisa ser discutida, visando à sua modificação, 
é a Resolução do Conselho Nacional de Educação 7/2010, 
que permite que o professor regente de classe ministre aula 
de Educação Física para os alunos do 1º ao 5º ano (BRASIL, 
2010), fato que, por muitos anos, vem se evidenciando como 
uma prática em alguns estados brasileiros.

As alterações ocorridas na legislação vigente, 
quanto à Educação Física escolar, demarcaram mudan-
ças, todavia percebe-se que estas ainda precisam ser 
ampliadas e discutidas com maior intensidade pela co-
munidade científica e pela classe docente para que se 
garantam tanto o acesso de todos à disciplina como a 
aplicação da lei. Torna-se, pois, urgente e importante 
que estudiosos promovam discussões e eventos aca-
dêmicos com temas que abordem os prejuízos trazidos 
pela legislação atual à Educação Física escolar, ao excluir 
parte da população discente da prática desta disciplina. 

DIREtRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR: EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 

EStADUAIS

A Educação Física escolar, como componente 
curricular obrigatório na educação básica, deve possuir 
um eixo norteador que garanta a formação de um indi-
víduo crítico e autônomo, a partir do conhecimento da 
cultura corporal, e desenvolver um currículo mínimo 
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que proporcione efetividade na práxis pedagógica no 
contexto escolar.

A construção de documentos norteadores da 
prática pedagógica da educação e da Educação Física 
escolar deve permear a discussão coletiva, consideran-
do os diferentes espaços, tempos e realidades de cada 
região, de acordo com as questões políticas, econômicas 
e educacionais, de modo a indicar caminhos didáticos e 
pedagógicos para este professor.

Deve-se, também, compreender a importância 
do currículo como conhecimento tratado, pedagógica e 
didaticamente, pela escola e pelos alunos, relacionando
-o com os aspectos sociais, econômicos, políticos e cultu-
rais e com os significados de experiências vividas pelos 
alunos analisados por eles. Assim, o currículo amplia-se 
na direção de referenciar as experiências individuais e 
coletivas, verificado pela articulação entre o currículo 
formal, com planos e propostas, e o currículo oculto não 
‘observado’ nas aulas (MOREIRA, 1997).

As primeiras inferências sobre o currículo no Bra-
sil iniciaram-se nos anos 1920, tendo sofrido, até 1980, for-
te influência de teorias americanas funcionalistas. Após a 
Guerra Fria dos anos de 1980, a hegemonia norte-americana 
foi derrubada por grupos nacionais marxistas, embasados 
na pedagogia histórico-crítica e na pedagogia do oprimido. 
Nos anos 1990, o campo do currículo recebeu várias influ-
ências políticas, sociológicas e econômicas de autores como 
Giroux, Apple e Young, Marx, Gramsci, Bourdieu, Lefebvre, 
Habernas e Bachelard (MACEDO; LOPES, 2005).

Levando-se em consideração as bases teóricas 
que sustentam as concepções de currículo, e de acordo 
com vários autores, os referenciais curriculares devem 
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permear a formação humana com conhecimentos rela-
cionados à realidade do aluno no contexto regional e in-
clusão de todos os bens culturais (LIMA, 2007).

As discussões acerca do currículo envolvem di-
retamente professores, escolas, alunos, gestores, pais e a 
sociedade como um todo, pois o currículo materializa-se 
pela presença dos seguintes elementos: conteúdos a se-
rem ensinados e aprendidos; experiências escolares de 
aprendizagem a serem vividas pelos alunos; planos pe-
dagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 
educacionais; objetivos a serem alcançados por meio do 
processo de ensino; processos de avaliação que influem 
nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos di-
ferentes graus da escolarização. Ressalte-se que se trata de 
um conjunto de ações pedagógicas intencionais que bus-
cam a formação humana (MOREIRA; CANDAU, 2007).

O currículo representa a realidade da escola e 
do sistema de ensino e deve ser efetivado com e para os 
alunos, de acordo com o projeto político pedagógico, por 
meio de ampla discussão de propostas que aproximem a 
realidade local, regional e estadual dos estudantes ao cur-
rículo real do interior da escola (BRASIL, 2008). A organi-
zação de um componente curricular na escola pressupõe a 
forma de efetivar a prática pedagógica docente de manei-
ra consciente e crítica e a formação de indivíduos autôno-
mos. Como em todas as áreas, a Educação Física escolar 
passou por transformações históricas, políticas e educacio-
nais que, por muito tempo, estiveram atreladas às práti-
cas utilitaristas e procedimentais. Elas proporcionavam, 
ao estudante e ao professor uma visão estereotipada do 
verdadeiro papel social e educacional deste componente 
curricular na formação de valores e princípios capazes de 
formar pessoas críticas e autônomas.
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Os primeiros documentos publicados, após a 
LDBEN de 9394/96, para organizar a prática pedagógi-
ca foram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
(BRASIL, 1996). Estes documentos surgiram como ins-
trumento principal da reforma educacional da década 
de 1990, constituindo-se em um documento concreto 
para os professores, com detalhamento de cada discipli-
na, indicando possíveis conteúdos, objetivos, formas de 
avaliação e metodologias (CAPARROZ, 2003).

Com o objetivo de construir caminhos possí-
veis para que os alunos do Ensino Fundamental de 1ª a 
4ª série ou do primeiro e segundo ciclos pudessem par-
ticipar da sociedade de maneira mais participativa, re-
flexiva e autônoma, conhecendo seus direitos e deveres, 
o Ministério da Educação e do Desporto publicou, em 
1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educa-
ção Física (PCNEF). Eles tinham o objetivo de apoiar as 
discussões pedagógicas na escola, a elaboração de pro-
jetos educativos, o planejamento das aulas, a reflexão 
sobre a prática educativa (BRASIL, 1997).

O documento apresenta, na primeira parte, a 
caracterização da área de Educação Física, seu histórico, 
concepção e importância social; a Educação Física como 
cultura corporal; a cultura corporal; as questões de cida-
dania; o processo ensino aprendizagem; a inclusão das 
pessoas com deficiências físicas; os objetivos gerais da 
disciplina para o ensino fundamental; os conteúdos da 
Educação Física no ensino fundamental; os critérios de 
seleção; a organização dos blocos de conteúdos (conhe-
cimentos sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginás-
ticas, atividades rítmicas e expressivas); os critérios de 
avaliação.
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A segunda e a terceira partes do PCNEF retratam 
as questões do primeiro e segundo ciclo, enunciando o en-
sino e a aprendizagem; os objetivos; os conteúdos; os cri-
térios de avaliação; as orientações didáticas; a organização 
social das atividades e atenção à diversidade; as diferenças 
entre meninos e meninas; a competição e a competência; a 
problematização das regras; o uso do espaço.

No ano de 1998, o Ministério da Educação, por 
meio da Secretaria de Educação Fundamental, publicou 
os Parâmetros Curriculares Nacionais para o terceiro 
e quarto ciclos do Ensino Fundamental. O documento 
chama atenção do professor de Educação Física acerca 
de três aspectos importantes para a prática pedagógi-
ca: os princípios da inclusão, da diversidade e das cate-
gorias dos conteúdos (atitudinal, conceitual e procedi-
mental); as influências das tendências pedagógicas da 
Educação Física escolar, levando em consideração os 
aspectos históricos, políticos e sociais; a relação da Edu-
cação Física com a cultura corporal de movimento, com 
cidadania, mídia e temas transversais.

As questões relativas ao processo de ensinar e 
aprender se destacam no texto no sentido do aluno, dos 
conteúdos e dos procedimentos diante de prazer, técnicas 
e interesses na capacidade de resolver problemas, inclusive 
dos indivíduos excluídos das aulas de Educação Física es-
colar que possuem necessidades especiais e daqueles que 
estudam no período noturno, considerando os diferentes 
tempos pedagógicos e as especificidades de cada grupo.

Na segunda parte da proposta, o Ministério da 
Educação indica que os critérios de seleção dos conteúdos 
devem priorizar a relevância social, as características dos 
alunos e as especificidades do conhecimento da área, de 
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acordo com os seguintes conteúdos: conhecimentos sobre 
o corpo; esportes; jogos; lutas e ginásticas; atividades rítmi-
cas e expressivas, no contexto de uma proposta de ensino e 
aprendizagem embasada nos princípios de diversidade e 
autonomia e em aprendizagens específicas.

O Ministério da Educação, em 1999, publicou 
os PCN do Ensino Médio com o objetivo de proporcio-
nar aos professores apoio e oportunidade de reflexão 
acerca da prática. Tal reflexão visa ao planejamento 
das aulas e à construção de um currículo baseado nos 
princípios da LDB, coerentes com conteúdos e metodo-
logias que proporcionem aos alunos formação humana 
que os prepare para a vivência em sociedade, através do 
aprender a conhecer, a fazer e a viver (BRASIL, 1999). 
O texto está dividido em: bases legais; apresentação 
do documento; LDB; Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (DCNEM); as diversas áreas do 
conhecimento. Nestas, há alocação de disciplinas como: 
linguagens, códigos e suas tecnologias (competências e 
habilidades em língua portuguesa, língua estrangeira 
moderna, educação física, arte e informática); ciências 
da natureza, matemática e suas tecnologias (competên-
cias e habilidades em biologia, física, química e mate-
mática); ciências humanas e suas tecnologias (compe-
tências e habilidades em história, geografia, sociologia, 
antropologia, política e filosofia).

Os parâmetros curriculares nacionais do ensino 
médio para Educação Física se constituem em uma pro-
posta que busca “aproximar o aluno novamente da Edu-
cação Física, de forma lúdica, educativa e contributiva 
para o processo de aprofundamento dos conhecimentos” 
(BRASIL, 1999, p. 155). A Educação Física escolar, no en-
sino médio, é tratada de forma a desenvolver, nos alunos, 
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competências e habilidades direcionadas para represen-
tação e comunicação; investigação e compreensão; con-
textualização sociocultural, de modo que os estudantes, 
ao final do ensino médio, 

compreendam as diferentes mani-
festações da cultura corporal, re-
conhecendo e valorizando as dife-
renças de desempenho, linguagem 
e expressão (BRASIL, 1999 p. 167).

O Ministério da Educação, em 2008, publicou 
mais um documento norteador para o docente da Edu-
cação Física – Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (OCEM). Dividido em áreas de conhecimento, 
ele tem por objetivo refletir sobre cada componente cur-
ricular, nos aspectos do currículo, indicando possíveis 
caminhos para sua concretização no contexto escolar.

As discussões acerca da Educação Física no En-
sino Médio (EFEM) integram o documento. Inicialmen-
te, são ressaltadas as dificuldades de apresentar orienta-
ções curriculares, tanto devido às dimensões territoriais 
e culturais do Brasil, como pelas divergências científicas 
e pedagógicas existentes na área. O documento não é 
uma ‘ordem’ a ser seguida, ele não reflete um pensa-
mento único, mas o de um coletivo interessado no diá-
logo sobre as ações educativas na escola.

Para garantir a efetividade da proposta, o tex-
to aborda as questões legais; a identidade da Educação 
Física como componente curricular; a escola como es-
paço sociocultural da diversidade; os sujeitos do ensino 
médio; o lugar da Educação Física nas escolas do ensino 
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médio; os conteúdos; as críticas acerca da desportivi-
zação; as ações pedagógicas; as influências externas à 
escola. Ao final, dispõe de indicações de fontes de estu-
dos: sites, grupos de estudos e referências bibliográficas.

Atualmente, este é o documento que orienta 
a prática docente no ensino médio, pressupondo a po-
lítica de organização curricular como política cultural 
que seleciona conteúdos e práticas de uma dada cultura 
para serem trabalhados no contexto da escola. 

Os parâmetros, as diretrizes e os currículos mí-
nimos para Educação Física escolar poderiam influen-
ciar diretamente a prática pedagógica dos docentes, se 
eles tivessem acesso efetivo aos documentos. A falta de 
acesso dos professores às informações e aos documen-
tos, justificada pela carência de tempo, não pode se so-
brepor à sua função na escola 

de elaborar, implementar e avaliar 
programas de ensino que temati-
zam, do ponto de vista didático
-pedagógico, os jogos, os esportes, 
as lutas, as ginásticas, as danças, 
os exercícios físicos, as atividades 
rítmicas etc. (FERRAZ; CORREIA, 
2012, p. 531). 

EXPERIÊNCIAS EStADUAIS

Para garantir a legitimidade da Educação Físi-
ca escolar, alguns estados já construíram suas propostas 
curriculares e as implantaram, por exemplo: as diretrizes 
curriculares da Educação Física, publicadas, em 2008, no 
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estado do Paraná; as orientações teórico-metodológicas 
da Educação Física: ensino fundamental, ensino médio 
estabelecidas, em 2008, no estado de Pernambuco; refe-
renciais curriculares da educação básica: Educação Físi-
ca elaborados, em 2009, no Rio Grande do Sul; proposta 
curricular do estado de São Paulo: Educação Física, apre-
sentada em 2008; referencial curricular do ensino médio, 
proposto, em 2008, pelo estado de Rondônia.

O estado da Bahia iniciou, em 1994, o processo 
de construção do currículo da Educação Física em sua 
rede pública estadual, com os registros dos trabalhos de 
definição das diretrizes para o ensino fundamental (1994) 
e das orientações curriculares para o ensino médio (2005). 
Entretanto, tais documentos não foram utilizados pelos 
docentes devido às fragilidades pedagógicas e didáticas 
existentes. As diretrizes curriculares da Educação Física, 
publicadas em 1994, tratavam apenas do ensino funda-
mental, e ainda dentro de uma visão desportivizante, 
com conteúdos ligados ao jogo e ao esporte, não permi-
tindo a superação na perspectiva de novos conteúdos da 
cultura corporal. O documento de 2005 apresenta discus-
sões curriculares apenas para o ensino médio, trazendo 
propostas pedagógicas importantes e superadoras, mas 
não utilizadas pelos docentes (BAHIA, 2005).

De acordo com Nascimento e Silva (2012), 
deve-se pensar que, na atualidade, é necessária a rees-
truturação de conceitos e práticas educacionais (esco-
la, currículos, programas, diretrizes curriculares, entre 
outros) frente às exigências do homem contemporâneo, 
oriundas da globalização das ações e do conhecimento.

Os referenciais curriculares deveriam apontar 
caminhos para a eficácia e a eficiência da prática do-
cente da Educação Física escolar, mas os docentes não 
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acreditam na importância do planejamento. Eles se jus-
tificam dizendo que não é possível planejar, pois a re-
alidade é muito dinâmica, não há condições, não tem 
jeito mesmo, é inútil, o processo não acontece, é muito 
complicado, não é necessário planejar etc. (VASCON-
CELLOS, 2002). Existem, portanto, necessidades ineren-
tes ao exercício da docência que requerem acompanha-
mento e apoio pedagógico que levem à superação das 
dificuldades referidas.

PERSPECtIVAS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR

Os limites da prática docente como a realida-
de social dos alunos; a prática educacional; a formação 
profissional; o currículo mínimo para área; as políticas 
públicas; a valorização profissional; a formação inicial 
e continuada; a legislação poderão ser superados pelo 
compromisso com o ser humano e pela responsabilida-
de profissional. Através disto se buscará garantir avan-
ços na práxis pedagógica da Educação Física escolar, 
considerando os aspectos políticos, econômicos, mate-
riais, familiares e pessoais dos atores envolvidos (FA-
RIAS et al., 2001).

Apesar dos obstáculos mencionados, é preciso 
buscar mecanismos de valorização da Educação Física 
escolar como componente curricular de fato e de direito, 
no sentido de garantir sua legalidade e sua legitimidade, 
necessárias à formação integral dos alunos da educação 
básica. Para alcançar a legitimidade da Educação Física 
e diminuir os problemas existentes, vislumbram-se duas 
possibilidades: a primeira relacionada à organização dos 
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saberes e das práticas escolares em forma de currículo e 
a segunda relacionada à inserção da Educação Física no 
conjunto de disciplinas (BRACHT et al., 2007).

O processo de formação continuada em exer-
cício deve se inserir no fazer docente através de polí-
ticas públicas que garantam constantes transformações 
da prática. O professor não poderá, porém, ficar aguar-
dando apenas políticas governamentais de indução, ele 
necessita ter autonomia para administrar sua formação 
continuada. 

A reflexão sobre a autonomia do professor pre-
cisa levar em consideração

 
contexto trabalhista, institucional  e 
social em que os professores reali-
zam o seu trabalho. Seu desenvol-
vimento não é apenas uma questão 
de vontade e livre pensamento por 
parte dos docentes. As condições 
reais de desenvolvimento de sua 
tarefa, bom como o clima ideo-
lógico que a envolve, são fatores 
fundamentais que a apoiam ou a 
entorpecem. E sem as condições 
adequadas, o discurso sobre a au-
tonomia pode cumprir apenas duas 
funções: ou é uma mensagem de re-
sistência, de denúncia de carências  
para um trabalho digno e com pos-
sibilidades de ser realmente educa-
tivo, ou é uma armadilha  para os 
professores, que só pretende fazê
-los crer falsamente que possuem 
condições adequadas de trabalho 
e portanto o problema é só deles 
(CONTRERAS, 2002, p. 227).
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Por tais esclarecimentos, compreende-se que o 
espaço social e a autonomia dos professores dependem 
das condições subjetivas ofertadas, principalmente, aos 
atuantes da educação básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As perspectivas de intervenção na Educação 
Física escolar dependem: de mudanças paradigmáticas 
na formação inicial, que diminuam o hiato entre os co-
nhecimentos acadêmicos e a realidade profissional; de 
políticas de formação continuada eficazes, que garan-
tam a permanência do professor na educação básica, 
nos diversos ciclos de desenvolvimento profissional, 
sendo capazes de redimensionar a prática docente.

Outra questão pertinente é vislumbrar uma 
nova legislação para a Educação Física brasileira, enten-
dendo-a como componente curricular responsável pela 
formação humana, semelhante aos outros, e não como 
uma atividade física descontextualizada da escola, vol-
tada apenas a procedimentos e técnicas corporais higi-
ênicos, desportivizantes e biológicos. O art. 26 da LDB 
nº 9394/96 não corresponde aos avanços científicos e 
pedagógicos da Educação Física escolar ocorridos nos 
últimos 20 anos. Ele precisa ser revisto e modificado, 
a fim de evitar exclusões, e de garantir que, em toda a 
educação básica, a disciplina seja ministrada por profes-
sores licenciados em Educação Física.

O presente artigo pretende, pois, contribuir 
com a área de teoria e prática pedagógicas, no sentido 
de fortalecer as discussões inerentes à Educação Física 
na educação básica, por meio de questões propositivas 
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acerca de um currículo mínimo para a área; de uma le-
gislação ética e inclusiva; do processo de intervenção 
pedagógica embasado em políticas educacionais que 
realmente formem cidadãos críticos e autônomos.
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