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Educação física escolar no tempo
presente: dilemas e contradições para
a escola pública no enfrentamento da
pandemia
Rodrigo Lema Del Rio Martins, Adriane Corrêa da Silva e
Luiz Sanches Neto

Introdução
Este capítulo consiste em um ensaio, escrito colaborativamente em

duas fases, uma de aproximação individual à temática e outra de
reflexão compartilhada entre nós (autores/as), no intuito de olharmos
criticamente para a educação física (EF) na educação básica, em
tempos pandêmicos. Ao trilharmos este caminho, que é carregado
de percalços, reflexões e indagações sobre a docência em EF, é
imprescindível buscarmos registros do campo de trabalho dos/as
professores/as desse componente curricular.

Diante das realidades enfrentadas pela EF, evidenciamos a
diversidade dos repertórios culturais dos/as alunos/as. Nesse
sentido, percebemos que os marcadores sociais das diferenças –
gênero, etnia, raça, classe social, religião, entre outros –, produzidos
pelos discursos, reforçados pela linguagem corporal e assimilados
pelos sujeitos, precisam de mais visibilidade neste tempo presente
(Sanches Neto; Venâncio, 2020). Aliás, esse é um problema
enfrentado pela EF na América Latina (Filgueiras; Maldonado, 2020).
No caso brasileiro, o agravamento das desigualdades é estrutural e
profundo desde a transição da escravidão negra para o capitalismo



industrial, mas a EF ainda se detém pouco nessa problemática
(Nobrega, 2020; Sanches Neto; Oyama, 1999).

Entendemos que os elementos culturais – brincadeiras, danças,
esportes, ginásticas, jogos, lutas, entre outros – na EF são
constituídos por meio de signos verbais e não verbais da linguagem
corporal (Neira, 2020). Desse modo, a didática é relevante para
explicitá-los no currículo, no planejamento das aulas e na
sistematização de conteúdos temáticos para se promover a leitura
crítica das situações sociais emergentes. A partir dos elementos da
cultura corporal, podemos problematizar os contextos marcados por
demandas ambientais complexas (Soares et al., 2012). Diante dessa
complexidade, agravada pela pandemia da Covid-19 (Coronavirus
Disease), procuramos compreender os repertórios culturais como
marcadores intersubjetivos – artefatos e expressões – que designam
processos de identificação na formação social dos sujeitos.

Os repertórios, por sua vez, estão vinculados a um conjunto de
relações com os saberes, ancorado nos processos históricos. Essas
relações são ressignificadas pelos/as professores/as e alunos/as em
uma perspectiva ampla da própria existência e da vida escolar
compartilhada, que tem a ver com a condição humana, as lutas por
direitos e o respeito às diferenças (Venâncio et al., 2016). Assim,
refletimos sobre as políticas educacionais, já que as orientações
curriculares na América Latina derivam dos interesses de organismos
internacionais e não das necessidades dos contextos locais,
regionais e nacionais (Filgueiras; Maldonado, 2020).

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e a Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (Unesco) têm influenciado as políticas
educacionais, tendo o ensino superior como uma das pautas. Além
disso, o Banco Mundial (BM) respalda o estabelecimento de marcos
regulatórios nacionais, que legitimam ações junto à educação
superior e à educação básica, ao colocarem em prática políticas que
estão no discurso dos governos neoliberais como é o caso brasileiro
(Sanches Neto; Venâncio, 2020). Há muitas evidências, quanto às



práticas políticas regulatórias, bastante conhecidas e investigadas
criticamente pela EF na contemporaneidade (Knijnik; Luguetti, 2020).

Tanto a OCDE quanto o BM apontam a importância dos
conhecimentos e competências adquiridas por meio da educação
para a coesão social e o bem-estar individual, alegando que os/as
professores/as da América Latina são os agentes críticos/as nos
esforços da região para melhorar a qualidade da educação
(Shiroma, 2018). Contudo, essa visão concebe a educação como
mercadoria, pois, diante da crise atual do capitalismo, o governo
brasileiro pretende sangrar a educação pública, diminuindo os
investimentos nesta e repassando essa prioridade para as empresas
privadas, criando alternativas curriculares consensuais para atender
a demandas mercadológicas. Essa contradição é minimizada
midiaticamente como um ‘novo normal’, responsabilizando as
pessoas por seus próprios proventos, como se não existisse uma
pandemia.

Então, caminhamos a passos largos para a perversidade do
empreendedorismo de si mesmo/a e do endividamento da população,
por meio de dispositivos de controle disciplinar dos corpos –
mecanismos e técnicas utilizadas para a individualização do poder –
que exercem vigilância das condutas para que a população produza
as riquezas (Lazzarato, 2017). Nesse sentido, o autor aponta que o
Estado é responsável por validar as dívidas privadas, financiando os
déficits dos bancos, mas não reconhece as dívidas sociais e continua
a cortar as despesas públicas.

Esse ‘novo normal’ – que compreende o novo ensino médio e a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – articula-se com os
interesses mercadológicos e com as novas tecnologias. A lógica
própria do capital exerce controle sobre o modo de acumulação, que
se vincula às formas de existir, fomentando a autonomia como
individualismo e a formação do sujeito como empreendedor de si
mesmo/a. Nessa lógica, as tecnologias dissecam cada sentido
humano e os recompõem com vistas à produtividade e à
subjetividade consumista. É uma intervenção que afeta os sujeitos
como consumidores/as e eleitores/as, tornando-os ávidos/as por



incorporar comportamentos associados às novas corporeidades
(Lazzarato, 2017). Essa construção do sujeito disciplinado na ordem
do capital, por meio da alienação de si e do contexto em que vive,
configura-se na projeção das políticas públicas educacionais como
na BNCC para a EF na educação básica.

O debate sobre o uso da mídia e da tecnologia como forma de se
quantificar o inquantificável – opiniões, afetos, gostos – serve ao
controle político dos nossos corpos bem como afeta o trabalho de
professores/as de EF que influenciam a perspectiva que os/as
alunos/as têm sobre si. A complexificação crescente dos signos
interfere no trabalho docente, nas relações, nas condutas e desejos.
Estamos cientes dos desafios dessa conjuntura e das implicações
sobre as vidas e as relações que professores/as e alunos/as da
educação básica estabelecem com os saberes a partir da EF.

Na continuidade deste capítulo, o nosso foco de análise abrange
esses múltiplos fatores intersubjetivos que estão na configuração do
‘novo normal’. Nosso objetivo é, especificamente, analisar as
atribuições à EF como componente curricular obrigatório em cada
etapa da educação básica, identificando os desafios e as
contradições para o trabalho docente.

Educação física, educação infantil e pandemia:
desafios do nosso tempo

A importância da educação infantil, como primeira etapa da
educação básica, vem sendo cada vez mais reconhecida na
sociedade brasileira. A dicotomia entre o cuidar e o educar desperta
a atenção de pesquisadores/as no campo das infâncias, mobilizando-
os/as para a compreensão dos desafios, das possibilidades e das
tensões geradas entre essas formas de se conceber a educação
infantil (Martins, 2018). Na esteira desse debate, os documentos
atuais orientam a organização da educação infantil58 no país e
defendem a indissociabilidade entre o cuidar e o educar no trato
relacional e pedagógico.



As distinções entre cuidar e educar não se inscrevem apenas na
compreensão histórica da educação infantil e da institucionalização
desta, mas pelo grupo socioeconômico a que ela se destina
(Kuhlmann Júnior, 2005). A lógica que ainda impera é de um espaço
institucional em que os/as filhos/as das classes trabalhadoras mais
pobres possam passar o tempo sendo alimentados/as,
higienizados/as e zelados/as com segurança, enquanto que, para as
classes médias e altas, torna-se um espaço-tempo de aprendizagens
múltiplas, com foco na preparação pedagógica para as etapas
seguintes da educação básica (Martins, 2018).

Esse contexto relega às crianças diferentes tipos de experiências –
socioculturais, cognitivas e afetivas – em função da classe
socioeconômica a que pertencem, sendo agravado pelo isolamento
social em decorrência da crise sanitária da Covid-19. O capitalismo
que vivemos no Brasil apregoa a necessidade de formação de mão
de obra para sustentação permanente desse sistema que, por
definição, é desigual. Portanto, as oportunidades e as experiências
vivenciadas, nas diferentes etapas da vida e contextos de inserção,
são distintas para cada sujeito.

Manter-se em isolamento social como medida protetiva da vida
humana não representa a mesma experiência para as crianças
pobres, as de médio poder aquisitivo tampouco para as ricas. A
pandemia atinge todos/as, porém há mais severidade nos grupos
sociais historicamente marginalizados e estigmatizados que padecem
“[...] de uma especial vulnerabilidade que precede a quarentena e se
agrava com ela”. As crianças desses grupos compõem o ‘Sul da
quarentena’, que é “[...] a metáfora do sofrimento humano injusto
causado pela exploração capitalista” (Santos, 2020, p. 14).

O acesso aos bens culturais, seja pela mídia, tecnologia, espaços
como museus, teatros, cinemas, parques etc. ou pela própria
instituição escolar, também se configura como desigual para as
crianças. A qualidade da escolarização para crianças de classes
sociais distintas é estabelecida de maneira injusta, e esse problema
é anterior à pandemia. Essa injustiça social fica ainda mais evidente
com a necessidade da quarentena, em razão da oferta contínua de



atendimento educacional e de atividades pedagógicas de forma
remota nas escolas privadas e da ausência dessa possibilidade para
as crianças matriculadas nas escolas públicas. A pressão para o
retorno às atividades econômicas, em detrimento do enfrentamento
responsável da pandemia, é catalisada pela visão ultraliberal que
fundamenta as políticas do atual (des)governo federal em todos os
setores.

No âmbito educacional, essa nefasta lógica governamental impôs
à/ao cidadã/o que tem filhos/as (de até 05 anos) um dilema cruel:
manter-se empregado/a (ou voltar a empregar-se) versus preservar
a sua saúde, a dos/as filhos/as e demais familiares. A maioria da
população não trabalha em funções que podem ser realizadas de
forma remota, por isso mães e pais são forçados/as a buscarem
com quem e/ou onde deixarem suas crianças para poderem
trabalhar. Essas questões impactam a vida cotidiana dessas famílias
e extrapolam o debate sobre a função da educação infantil quanto a
educar versus cuidar ou educar e cuidar.

As escolas de educação infantil, por acolherem crianças de até
cinco anos, consideradas de menor risco de morte em decorrência
da Covid-19 (Dong et al., 2020)59, têm sido pressionadas a retomar
atividades presenciais antes das demais. Indubitavelmente, o
argumento da saúde é um verniz que tenta mascarar o real motivo
que ancora o retorno precoce da educação infantil. Os fatores
econômicos relacionados ao mundo do trabalho – que impele mães e
pais trabalhadoras/es a estarem fora de suas casas para prover seu
sustento – têm muito mais peso. As crianças matriculadas na
educação infantil, embora apresentem menos sintomas e
complicações (Dong et al., 2020)60, são vetores potenciais de
transmissão da Covid-19 às/aos familiares, justamente por serem
majoritariamente assintomáticas.

Ainda que a ideia de um ‘novo normal’ se propague, afetando os
hábitos dos sujeitos para um comportamento seguro em que a
contaminação seria evitada, isso é inviável de ser aplicado com as
crianças de tenra idade. A corporeidade infantil é de difícil apreensão



e resiste ao estabelecimento desse tipo de norma, mas não é pela
desobediência consciente como afronta proposital a regras impostas.
Elias (1994) já questionava as tentativas de se enquadrar as crianças
em manuais de suposta civilidade, que visavam regulamentar como a
criança pode e deve se portar em situações distintas. É uma
educação pela força! Para Buss-Simão (2019), a educação infantil é
uma experiência espaço-temporal que tem como função promover as
experiências com objetos, outras crianças e adultos/as com quem
lidam nos ambientes, por meio de todos os sentidos. Retirar essa
oportunidade das crianças seria ‘matar a experiência’ (Buss-Simão,
2019).

A BNCC (2017), em que pesem variadas e merecidas críticas à
forma com que foi construída e ao seu conteúdo, define que as
interações e as brincadeiras são eixos estruturantes do trabalho
pedagógico bem como valoriza a experiência como categoria
fundante na operacionalização da educação infantil. Para tanto,
organiza os conhecimentos a partir dos ‘campos de experiência’,
sendo o ‘Corpo, Gestos e Movimento’ aquele que guarda maior
interface com o trabalho docente da EF (Martins, 2018). Assim, há
um reconhecimento de que as dimensões do corpo e movimento e
dos jogos e brincadeiras são preponderantes na primeira etapa da
educação básica.

A partir dessas reflexões, podemos indagar: Qual o sentido e o
significado da participação da EF nos espaços-tempos da educação
infantil? Na atualidade, o/a professor/a agiria em favor de uma
educação higienista? O/a professor/a nesse contexto é um/a
controlador/a de corpos? Cabe ao/à professor/a restringir o seu
trabalho nesses espaços como um/a agente de promoção da saúde,
focalizando alterações fisiológicas que tornem esses corpos mais
fortes e resistentes às doenças? O desafio para a oferta de uma
educação infantil que associe cuidar e educar de modo justo, seguro
e coerente para todas as crianças é extremamente complexo. Buss-
Simão (2019, p. 65, grifo do autor) alerta que “[...] é preciso lembrar
que as formas de educação e cuidado de crianças pequenas não são



naturais, mas sim marcadas pelas condições históricas, sociais,
culturais, econômicas, geográficas”.

Segundo Martins (2018), a participação do professor/a de EF deve
estar ancorada na defesa intransigente das crianças como sujeitos
de direitos, produtoras de cultura e protagonistas dos seus
processos de socialização. Nessa perspectiva, o trabalho docente
requer condutas menos ‘adultocêntricas’, sem características
diretivas. As ações pedagógicas são construídas em diálogo e não
de forma externamente orientada. Nesse sentido, Mello et al. (2020)
problematizam a compreensão das crianças como um ‘vir-a-ser’,
sendo depositadas sobre elas expectativas futuras sobre suas
aprendizagens e seu desenvolvimento. Dessa forma, as crianças
como sujeitos culturais ativos têm demandas que precisam ser
reconhecidas e valorizadas no tempo presente.

Para Mello et al. (2020), o/a professor/a de EF que trabalha com a
educação infantil deve considerar o corpo e o movimento como
dimensões em que as crianças constroem experiências no e com o
mundo. O jogo e a brincadeira são eixos estruturantes,
compreendidos como bens culturais, que não são apropriados
passivamente. Assim, um suposto ‘novo normal’ com tentativas de
retomadas das aulas presenciais antes de condições seguras de
convivência social para todos/as inviabiliza avançarmos em uma
perspectiva verdadeiramente pedagógica para a educação infantil.
Com efeito, fragiliza ainda mais trabalho do/a professor/a com
formação em EF na primeira etapa da educação básica.

O modo como a pandemia impactou os processos de ensino e
aprendizagem, somado às pressões que a educação infantil em
especial vem sofrendo, denota o tamanho do desafio para
continuarmos perseguindo a afirmação da EF em um contexto que
não é organizado de forma disciplinar, como acontece no ensino
fundamental e no ensino médio (que também têm problemas
específicos a serem analisados nas próximas seções deste
capítulo).



O agravamento dos desafios da educação física no
ensino fundamental

O simplismo intelectual acerca das concepções do trabalho
docente com a EF na educação básica é um problema persistente, já
denunciado por Taffarel e Escobar (1994), e que tem sido agravado
durante a pandemia. A maior parte dos/as estudantes das escolas
públicas cursa o ensino fundamental, que abrange quase uma
década da vida de cada brasileiro/a, e a maior parte dos/as
professores/as de EF também trabalha em escolas dessa etapa.

Além dos efeitos da pandemia em si mesmos, que demandam
medidas intensas e urgentes de atenção à saúde pública, há a
ausência de políticas eficazes por parte de governantes omissos/as,
sobretudo do atual presidente da república, que em suas falas
destaca o desconhecimento e desprezo pela ciência e pela EF.

Ainda, o problema é reforçado por setores da própria EF que, de
um lado, estão alinhados mercadologicamente a interesses
corporativistas – como o sistema Confef-CREFs e as empresas
educacionais – e, de outro lado, alinham-se ideologicamente ao
paradigma reducionista da aptidão física relacionada à saúde na
dinâmica estritamente biológica (Castellani Filho, 1998). Há ainda o
risco da fragmentação do organismo humano em atributos do
comportamento motor, que favorece a terceirização de sessões e de
serviços clientelísticos voltados à prática de atividades físicas
dissociadas de sentido educativo e que culpabiliza individualmente a
pessoa que não faz atividade. Como alternativa, há investigações
baseadas em narrativas de professores/as de EF que anunciam
esforços, adaptações e inovações sendo realizadas, em alguns
casos coletivamente, assim como denunciam a precariedade, o
adoecimento e o agravamento de retrocessos que já existiam antes
da pandemia (Silva et al., 2021).

No contexto atual de isolamento social e de incertezas, muitos/as
professores/as de EF que trabalham com o ensino fundamental
tiveram que pensar e agir enquanto aguardavam orientações de
órgãos responsáveis por informar a sociedade sobre o que



aconteceria com os sistemas públicos de educação básica. O
trabalho de ensinar criticamente os elementos culturais – vinculados
às descobertas criativas de reconhecer o próprio corpo em
movimento, imerso e influenciado por diversidades estéticas,
filosóficas, políticas, econômicas etc. – é virtualmente preocupante.
A complexidade e as especificidades dos processos de ensino e de
aprendizagem da EF desde os anos iniciais até os anos finais do
ensino fundamental não podem ser desconsideradas (Okimura-Kerr
et al., 2017; Venâncio et al., 2017).

Na lógica do ‘novo normal’, os corpos dos/as alunos/as em
movimento não estariam mais no mesmo espaço geográfico da
escola. As histórias das vivências e experiências refizeram novos
caminhos, sendo que algumas não se concretizaram porque foram
barradas pela ausência de tecnologia adequada para configurar uma
nova – mas já anunciada – forma de ensinar e de aprender de modo
virtual. Essa virtualidade implica em uma realidade intencional para
alguns/as alunos/as e professores/as, mas, para outros/as, é uma
possibilidade distante que continua sendo aguardada. O desafio de
se preparar os ambientes virtuais gera dúvidas quanto ao que se
está ensinando e reflete a necessidade de se aprender
intersubjetivamente. É necessário se aprender sobre cada sujeito,
quem está do outro lado da tela digital ou aqueles/as que receberam
as atividades de EF como uma lição impressa, para se devolver
esta, respondida no papel, em até 15 dias (Silva et al., 2021).

Mas, afinal, o que ensina um/a professor/a de EF em um contexto
de isolamento social para suas turmas de ensino fundamental?
Quantos/as estudantes estão em condições de mobilizar seus
próprios recursos intelectuais para aprender? Juntos/as,
professores/as e estudantes, dominam as tecnologias para
intencionalmente entrarem em atividade relacional de modo a gerar
as perguntas e, provisoriamente, encontrar argumentos para
respondê-las? O ensino fundamental é a etapa mais extensa da
escolarização e muitas expectativas são geradas no processo de
elaboração de conhecimentos, sobretudo quando os/as próprios/as



alunos/as mobilizam-se para estabelecer relações com os saberes
(Venâncio et al., 2016).

A EF nessa etapa da educação básica tem um tempo próprio que
pedagogicamente suscitaria a necessidade de os/as alunos/as
criarem formas novas para conferirem sentido e significado ao jogo,
à brincadeira, ao esporte, à dança, ao circo, à ginástica, à capoeira
e às vivências variadas de movimento nas atividades da vida diária
em isolamento social (Okimura-Kerr et al., 2017; Venâncio et al.,
2017). Afinal, são nove anos de ensino fundamental! Contudo, esses
anos são suficientes para a atribuição de sentidos? São anos
suficientes para se sentir a ausência de outros corpos que, em
diálogo intercultural, foram afastados do convívio para entrarem em
outra lógica de diálogos mediados pela tecnologia? E quando serão
restabelecidos os diálogos silenciados pela injustiça social baseada
na condição econômica? Temos muitas indagações referentes à EF
no ensino fundamental – que aumentaram diante da pandemia no
tempo presente – à medida que os problemas estruturais
decorrentes das omissões políticas com a escola pública têm se
agravado. Essas reflexões demandam criticidade para o
enfrentamento dos desafios bem como requerem que a formação de
professores/as assuma o sentido da justiça social (Sanches Neto et
al., 2020).

Educação física no ensino médio: qual percurso
trilhar?

Diante do novo ensino médio, temos algumas indagações: Qual
formação integral está sendo referenciada na Lei nº 13.415 (Brasil,
2017), visto que algumas áreas de conhecimentos estão sendo mais
valorizadas do que outras? A formação integral atende a quais
interesses? Entendemos que a finalidade do ensino médio está
explicitada nos marcos regulatórios, mas temos outra questão antes
de prosseguirmos: Quem define o que é importante para a
constituição do projeto de vida dos/as jovens e adultos/as do ensino
médio no Brasil, ainda mais em tempos pandêmicos? Na tentativa de



buscarmos respostas para esta e outras indagações, continuaremos
nosso percurso reflexivo em relação ao novo ensino médio.

A Lei nº 13.415 (Brasil, 2017) alterou a Lei nº 9.394/1996, de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelecendo nova
estrutura para o ensino médio com propósitos de preparação para o
campo de trabalho em consonância com finalidades mercadológicas
e produtivas.

Há algumas intencionalidades, antes ocultas, em decorrência dos
demais documentos que subsidiam o ensino médio, que objetivam
uma formação para o trabalho e a cidadania. Aparentemente, há
flexibilidade no sentido de que o/a estudante somente se adapte às
demandas do ambiente, compreendendo os processos produtivos
articulados aos marcos regulatórios da educação brasileira. Assim, o
currículo do ensino médio está composto por duas partes
inseparáveis, uma de formação geral básica e outra de itinerário
formativo, conforme o artigo 6º, incisos de I a X (Brasil, 2018).

A partir desses marcos legais, podemos delimitar alguns percalços
do caminho. Quanto à formação integral, há expectativa de uma
formação significativa, que leve em consideração o desenvolvimento
intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, além
de promover a autonomia do/a estudante. A intencionalidade
expressa no documento é deliberada, ou seja, essa formação
integral está a serviço de quem e de quais interesses? Nesse
sentido, as políticas ocultam os interesses econômicos a que
atendem, objetificando os/as envolvidos/as – professores/as,
gestores/as, estudantes e população em geral – conforme o
propósito dos organismos internacionais (Maués, 2011; Shiroma,
2018). De acordo com a LDB, a consolidação dessa política se dará
via implantação do uso das tecnologias e das mídias sociais como
forma de se quantificar o que antes não era quantificável.

Cada área de conhecimento especificada pela lei, nos incisos de I
a V “I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas
tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV -
ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e
profissional” (Brasil, 1996, p. 14), compreende um conjunto de



conhecimentos estruturantes, a serem significados nos diferentes
contextos, acompanhados em sua maioria da expressão tecnologias.
Dessa forma, na área de conhecimento expressa no inciso I,
enquanto linguagem e suas tecnologias, estão delimitados os “[...]
arranjos curriculares que permitam estudos em línguas vernáculas,
estrangeiras, clássicas e indígenas, Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes
cênicas, roteiros, produções literárias [...]” (Brasil, 2018, p. 6).
Nessa área de conhecimento, está inserida a educação física.

Diante do exposto, o trabalho com as disciplinas dessa área de
conhecimento não tem o mesmo valor na formação integral do
sujeito, visto que língua portuguesa, assim como matemática (área
de conhecimento - matemática e suas tecnologias), são obrigatórias
nos três anos de ensino (mínimo), e educação física e artes,
vinculadas à mesma área de conhecimento da língua portuguesa,
não o são. Porém, na BNCC (2017), há outro registro.

A dinâmica social contemporânea nacional e internacional, marcada
especialmente pelas rápidas transformações decorrentes do
desenvolvimento tecnológico, impõe desafios ao Ensino Médio. Para atender
às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da
cidadania e à inserção no mundo do trabalho, e responder à diversidade de
expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as
juventudes tem de estar comprometida com a educação integral dos
estudantes e com a construção de seu projeto de vida (BNCC, 2017, p.
464).

Tal exposição está em acordo com o exposto nos marcos
regulatórios para o ensino médio quanto aos interesses expressos
nas políticas públicas para a educação, e não são políticas de
valorização da cultura corporal, dos repertórios culturais, das
diferenças, pelo contrário, são políticas de invisibilidades, com uma
visão utilitarista do conhecimento, em atendimento a um mercado que
tem enquanto objetivo a formação de um sujeito empreendedor de si
mesmo e de uma educação a serviço do mercado.

No contexto pandêmico atual, devemos nos atentar para os vários
desafios impostos, entre estes, o aspecto de isolamento, aulas
remotas, a dificuldade com a preparação para o Exame Nacional do



Ensino Médio (Enem), ao qual estão submetidos muitos/as jovens e
adolescentes. Essa realidade tem gerado preocupações e
expectativas com relação aos projetos de vida dos estudantes, visto
as dificuldades de adaptação com o ensino remoto, rotina de estudo
com tempo de tela ampliado, falta de foco para o cumprimento de
atividades e ainda associado à ausência da educação física escolar,
e aumento nas desistências das aulas em escolas públicas, além do
aumento de ansiedade, estresse, insônia, dentre outras situações,
para esse público (Nehab, 2020).

A partir das diferentes formas de abordarmos os conteúdos da
educação física, estes, no espaço pedagógico, são reelaborados,
ressignificados, reapresentados, reformulados, via experiências
significadas, enquanto novas possibilidades de existência, não
limitando e rotulando em certo ou errado as práticas culturais
expostas. Dessa maneira, constroem-se possibilidades em que
jovens, adolescentes e adultos, envolvidos no processo educativo,
concebem e ampliam seus repertórios culturais, visualizando
diferentes formas de existir, tendo a educação física enquanto
componente curricular para a mobilização dos conhecimentos da
linguagem corporal. Mas, evidenciamos que essa possibilidade já era
difícil e agora está ainda mais inviabilizada, em razão da presença da
Covid-19 e sua repercussão nas vidas dos indivíduos.

Ao continuarmos nessa trilha, lembramos que esse processo de
construção dos percursos, itinerários formativos para o ensino médio
em muitos Estados, ainda está sem definição, isso em razão de os
sistemas de ensino estarem ainda em planejamento. Diante dessa
lacuna, podemos vislumbrar algumas possibilidades para a educação
física, dentro da área de linguagem e suas tecnologias. Mas, para
isso, precisaremos saber o que é importante na constituição do
sujeito, a partir do olhar da educação física, já que, para as políticas
públicas, isso está bem explicitado em suas finalidades e ao longo do
texto.

Evidenciamos no trabalho, a partir dessa perspectiva, a
mobilização e a possibilidade de reconstrução do entendimento
dos/as próprios/as estudantes a respeito do conteúdo exposto, ou



seja, há uma recomposição, reconstrução da concepção inicial sobre
os repertórios culturais, no momento em que os/as professores/as
revisitam o conteúdo, de tal modo que os/as estudantes são
invadidos/as por novas possibilidades de entendimentos. Temos aqui
uma perspectiva teórico-metodológica para a educação física na
educação básica, entre outras, que precisam ser apreciadas, em
virtude do contingente encontrado na prática pedagógica dos/as
professores/as, com o intuito de ensinarem aspectos cada vez mais
relevantes à vida dos/as alunos/as.

Considerações finais
Em linhas gerais, a educação pública, que atende majoritariamente

a crianças, jovens, adolescentes e adultos das classes menos
favorecidas economicamente, foi desafiada em sua capacidade de
dar respostas às demandas desse tempo complexo. Com o
atendimento presencial suspenso, em virtude da pandemia do Covid-
19, surgiram tentativas de se viabilizar o ensino remoto de forma
emergencial para que estudantes não ficassem prejudicados no seu
processo de escolarização, o que teve implicações diretas sobre a
vida e as relações estabelecidas, na educação básica e
consequentemente na EF escolar.

As tentativas para retomadas das aulas foram muitas, e o modo
remoto prevaleceu, porém este tem se mostrado facilitador para um
grupo hegemônico e agravante aos grupos minoritários em um país
marcado pelas desigualdades sociais: de classe, de raça/cor,
gênero, idade etc. O que evidenciamos pelos olhos da área foi o
desvelamento das vantagens na educação básica, encontradas via
tecnologias pelas escolas privadas, enquanto classe privilegiada, em
detrimento da falta de acesso aos meios de conectividade pelos
estudantes de escolas públicas, não permitindo a estes sujeitos a
mesma oportunidade de continuarem seus estudos, seus projetos de
vida, assim como ocorre com aqueles matriculados nas redes
privadas de ensino.



Em resposta aos nossos questionamentos lançados ao longo deste
ensaio, observamos que a educação infantil é fortemente
pressionada pela formatação do mundo trabalho. As tensões para a
reabertura das instituições educativas que atendem a crianças de
zero a cinco anos para que pais, mães e responsáveis possam
desempenhar suas funções laborais, reacendem a dicotomia cuidar x
educar na primeira etapa da educação básica. Para além disso, o
acesso ao ensino remoto é demasiadamente desigual em função da
classe social, que também reverbera em marcadores sociais tais
como cor/raça e sexo/gênero.

A proposta de educação infantil como espaço-tempo que valoriza
as interações, as vivências concretas e o desenvolvimento integral
das crianças em suas dimensões corporais, cognitivas, afetivas e
sociais também é afetada pela pandemia, e o ensino remoto, como
temos visto, é insuficiente para atender com qualidade e coerência
às necessidades das crianças. Nesse caso, a EF, que busca se
afirmar nesse contexto educacional que não se organiza de forma
disciplinar, é colocada ainda mais em xeque. O papel do professor
com essa formação é tensionado e faz emergir com mais força o
debate acerca de qual é o lugar da EF na educação infantil.

Referente ao ensino fundamental, entendemos que um/a
professor/a de EF, em um contexto de isolamento em razão da
pandemia, precisa ensinar para as suas turmas aspectos críticos
sobre os elementos da cultura, sobre os aspectos interpessoais do
corpo, sobre os aspectos intersubjetivos do movimento e sobre a
complexidade das demandas do ambiente, evidenciando as
contradições em que todos/as vivemos no sistema capitalista. Assim,
cabe ensinar aos/às alunos/as como mobilizar os seus saberes para
sobreviverem à pandemia mesmo sob condições adversas de vida. E
é importante estes/as compreenderem que as condições de
precariedade da escolarização pública, nas quais vivem
cotidianamente, são agravadas por governantes irresponsáveis.
Porém, quantos/as estudantes estão em condições de mobilizar seus
próprios recursos intelectuais para aprender? Ressaltamos que,
juntos/as, professores/as e estudantes podem dominar as



tecnologias para intencionalmente entrarem em atividade relacional
com os saberes, de modo a gerarem perguntas mais pertinentes e,
provisoriamente, encontrarem argumentos para responder a estas.

Por fim, o que encontramos no ensino médio com a atual política
educacional é a existência de intencionalidades que objetivam uma
formação para o trabalho e cidadania, com flexibilidade, no sentido
de que o estudante se adapte ao mercado. E, para isso, por meio da
formação integral essa política aborda uma formação baseada nos
aspectos do desenvolvimento intencional, dos aspectos físicos,
cognitivos e socioemocionais, buscando a autonomia do estudante
para que ele seja responsável por, no futuro, prover seu próprio
sustento (empreendedor de si mesmo), sem a responsabilidade do
Estado para esse suporte. Já quando nos referimos à
intencionalidade da formação integral e seus interesses, percebemos
que estes estão atrelados a um consenso político-econômico que
desvaloriza os entendimentos/interesses dos grupos locais e
regionais em prol da educação.

As experiências de ensino remoto, além de precárias e desiguais,
também impuseram desafios para a efetivação da docência na EF.
Em função do tipo de saber tratado pela nossa área de
conhecimento no currículo escolar, o desafio de estruturarmos aulas
em que os corpos se encontram separados geograficamente é
apenas a ponta do iceberg nesse cenário. O início da quarentena
indicava que poderíamos ser levados a repensar positivamente a
importância da EF, tendo em vista a aparente valorização social que
as dimensões culturais e sensíveis, ligadas diretamente ao saber-
fazer da EF, da música e das artes, cumpriam para suportar física e
emocionalmente o distanciamento/isolamento social. Atividade física,
jogos, meditação, música, pintura, entre outras, ganharam destaque
como possibilidades de (re)conexão com a família, com os amigos e
com a própria vida.

A ausência total por parte governo federal, de forma irresponsável,
registremos, no combate à pandemia acirrou a polarização no país,
passando a impressão de que estávamos vivendo uma realidade
inexistente. No âmbito educacional, o MEC optou em não buscar



estratégias que atenuassem as mazelas educacionais, já conhecidas,
porém, dessa vez, superexpostas pela pandemia. Professores,
alunos e familiares ficaram jogados à própria sorte. Nessa
necropolítica praticada pela Presidência da República e seus
ministros subordinados, perderam todos, sobretudo, os que mais
precisam de suporte do Estado. A EF, que já enfrenta desafios com
relação à legitimidade no currículo escolar, precisou lidar com
questões de outra natureza e que podem trazer consequências para
o período pós-pandêmico. É impossível prevermos como será a
participação da EF na educação básica, inclusive acerca da sua
continuidade como componente curricular no propalado “novo-
normal”.
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