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RESUMO 

 

 

No ensino corroboram diferentes aspectos que podem determinar as ações do 

professor, entre os quais, a formação na área de atuação, experiências 

profissionais anteriores e seu conhecimento sobre os alunos (FRANCO, 2012). 

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida objetivou investigar a prática docente de 

professores de Educação Física em tradicional Escola Técnica de Educação 

Profissional Tecnológica localizada no sul do estado de Minas Gerais, no Brasil, 

analisando sua possível relação ao contexto histórico da Escola e da própria área. 

A origem da Escola data de 1918 e foi criada no modelo das antigas escolas 

agrotécnicas; na área de Educação Física são tradicionais os Jogos Escolares, as 

modalidades esportivas e a preparação de equipes competitivas. O desafio posto 

aos professores na atualidade é construir educação que contemple o currículo 

escolar e o interesse e necessidade de seus jovens alunos. O conceito de habitus, 

de Bourdieu (1982), se adequa à compreensão da situação investigada uma vez 

que, para esse estudioso, o habitus docente se define como o modo de atuação 

desenvolvido pelo professor a partir de suas experiências, formação profissional 

e contexto social em que atua. Na pesquisa, de abordagem qualitativa, realizou-

se entrevistas com os professores e pesquisa documental.  Os resultados 

indicaram que mudanças na atuação dos docentes têm acontecido de forma 

gradativa a partir de situações em que certezas deixam de responder às questões 

da prática.  
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ABSTRACT 

 

 

Along the teaching process corroborates different aspects that can determine 

teachers´ actions, such as: academics in the field of actuation, previous 

professional’s experiences and knowledge about the students (FRANCO, 2012). 

Therefore, the research enabled to investigate the practice of Physical Education 

faculties in traditional Technical College of Technological Professional Education 

located in the south area of Minas Gerais state, in Brazil, analyzing its possible 

relation to the historical context of the school and the area itself, assumed that aims 

to control and discipline in that educational context. The origin of the school dates 

back to 1918 and was created on the model of ancient agro-technical schools; in the 

area of Physical Education are the traditional School Games, the sports and the 

preparation of competitive teams. The challenge for teachers today is to build 

education that addresses the academic curriculum and the interests and needs of 

their young students.The concept of Habitus The concept of Habitus, of Bourdieu 

(1982), suits to the comprehension of the investigated situation, once that,  to this 

scholar, the faculty habitus is defined by the method of actions executed by the 

teacher as from their experiences, professional formation e context of their social 

niche. In the research, a qualitative approach, interviews were conducted with 

teachers and documentary research. The results indicated that changes in the 

performance of teachers have happened gradually from situations in which 

certainties fail to answer the questions of practice. 

 

 

Keywords: pedagogical practices; physical education, habitus, formation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A prática pedagógica dos professores é caracterizada por ações didático-

pedagógicas que se desenvolvem na relação ensino-aprendizagem e na interação 

professor-aluno. Corroboram diferentes aspectos que podem determinar as ações do 

professor, entre os quais, os conhecimentos e a formação dos professores na sua área de 

atuação, suas experiências profissionais anteriores, seu conhecimento sobre os alunos, 

entre outros aspectos. Para Franco (2012) práticas pedagógicas são ações educativas 

docentes produzidas no espaço escolar com o objetivo de ensino e aprendizagem, a 

partir da interação professor-aluno. São ações formativas, visto que produzem 

conhecimentos. Deve-se também considerar, segundo essa autora, que as práticas 

pedagógicas se desenvolvem em contextos educacionais específicos, formados por 

histórias que os constituem, o que também interferem nas ações docentes.  

O conceito de habitus, de Bourdieu e Passeron (1982) e Bourdieu (1996), se 

adequa à compreensão de que as ações docentes se relacionam aos contextos onde são 

desenvolvidas. Este autor considera a prática docente como a maneira e modos de 

trabalho que o professor desenvolve por meio de suas experiências, formação 

profissional e do/no contexto social, caracterizado pela diversidade cotidiana de 

situações ocorridas nesse ambiente. A prática profissional, entretanto, não se define 

apenas pela reprodução de modos sociais, mas integra as construções de cada sujeito 

professor e, nesse sentido, pode-se falar de modificações do habitus docente a partir da 

reflexão que pode ser promovida pela prática. 

A experiência profissional da pesquisadora como professora de Educação Física 

em tradicional Escola Técnica de Educação Profissional Tecnológica, localizada no sul 

de Minas Gerais, promoveu reflexões acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos profissionais da área nesta Escola, no que se inclui seu próprio trabalho. Neste 

contexto escolar, a prática da Educação Física foi conduzida por tradições históricas, da 

Escola
1
 em questão e da própria área, que se consolidou voltada à prática esportiva, o 

que nessa Escola foi reforçado pela prática de campeonatos esportivos realizados 

anualmente e que acabaram direcionando as práticas de Educação Física escolar.  

                                                           
1
 O termo Escola, no singular, aqui faz referencia à Escola Técnica onde a pesquisa foi desenvolvida, 

atualmente constituída por seis unidades de ensino.  
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Nesse contexto os questionamentos dos profissionais vão ao sentido de como 

desenvolver o trabalho em Educação Física escolar entre a) o atendimento a alunos com 

diferentes habilidades e interesses, b) as orientações curriculares gerais para a área 

(MEC, 2000; 2013) e que sugerem práticas alicerçadas em diferentes eixos e conteúdos 

(entre os quais as práticas corporais da cultura corporal e c) concepção e prática 

instituídas historicamente nessas escolas relacionadas à prática de modalidades 

esportivas (também em relação com o treinamento esportivo e as competições 

promovidas). 

A pesquisa objetivou analisar a prática docente de professores de Educação 

Física dessa Escola e as suas possíveis relações com o contexto histórico, tanto da 

Escola como da concepção de Educação Física que se construiu nessa instituição de 

ensino. A problematização que direcionou a investigação se estendeu aos seguintes 

aspectos: que práticas de Educação Física Escolar os professores da Escola Técnica de 

Educação Profissional Tecnológica vêm construindo em um contexto que se voltou à 

prática esportiva e ao treinamento? Como atuam os professores com alunos que, para 

além da motivação do próprio contexto educacional para a formação de atletas, resistem 

e/ou apresentam dificuldades nas práticas esportivas nas aulas de Educação Física? A 

pesquisa, de abordagem qualitativa (LÜDKE; ANDRE, 1986) foi desenvolvida por 

meio da pesquisa documental e de entrevistas semiestruturadas realizadas com 10 

professores de Educação Física da Escola que atuam, e atuaram, no Ensino Médio. 

Este texto se organiza em seis capítulos, que apresentam: no Capítulo 1, o 

Memorial de Formação (PRADO; SOLIGO, 2005) da professora/pesquisadora que, 

como professora de Educação Física da referida Escola, e inserida, portanto, no mesmo 

ambiente de trabalho dos demais professores de Educação Física, para além da 

formação como docente, também vivenciou os treinamentos e os Jogos Escolares como 

atleta, o que também a constituiu como profissional. A inserção do Memorial de 

Formação nesse relato de pesquisa se justifica pela sua importância como instrumento 

de reflexão e formação; nesse caso, por resgatar, na história apresentada, marcas que se 

refletiram na sua prática docente, bem como na escolha da temática da pesquisa e no seu 

desenvolvimento. No Capítulo 2 se apresenta discussão acerca das práticas pedagógicas 

na relação com o contexto escolar e a formação docente, entendida como processo 

contínuo de ressignificação dos saberes docentes (TARDIF, 2007). À reflexão sobre a 

prática pedagógica se associam, em diálogo, reflexões acerca do conceito de habitus, de 
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Bourdieu (1989; 1996) e Bourdieu e Passeron (1982). No Capítulo 3 se apresentam 

aspectos da história da Educação Física no Brasil, contextualizando a disciplina para o 

Ensino Médio. No Capítulo 4, com o objetivo de responder às indagações sobre a 

realização desse trabalho, se apresenta o encaminhamento metodológico da pesquisa, 

evidenciando o delineamento do estudo, contexto e sujeitos, metodologia e descrição da 

análise dos dados. Já no Capítulo 5 se apresenta descrição sobre a Escola e a sua 

história, com recorte, nesse resgate histórico, para a história da criação e do 

desenvolvimento das competições esportivas - os Jogos Escolares -, prática presente 

naquele contexto até os dias atuais. Essa apresentação histórica objetiva promover 

reflexões acerca da relação dessa história com a prática pedagógica desenvolvida pelos 

professores, o que será explicitado no capítulo que segue. Assim, no Capítulo 6, se 

apresenta e se discute acerca da fala dos professores entrevistados que dizem sobre seu 

trabalho no contexto da Escola, frente às solicitações contemporâneas, em especial, 

quanto à relação de ensinar/aprender com alunos que, diferente dos alunos que eles 

próprios foram, estabelecem outras/novas formas de relação com a própria 

aprendizagem.  

Serviram de referência à pesquisa os estudos de Pérez Gomez (1998), Nóvoa 

(1995), Tardif (2007) e Franco (2012), acerca das práticas pedagógicas na relação com 

o contexto escolar, a formação profissional e a ressignificação dos saberes docentes. 

Buscando-se compreender conceito de habitus, foram empregados textos do próprio 

autor (1989; 1996), de Bourdieu e Passeron (1982) e de outros autores como Wacquant 

(1997), Setton (2002), Catani (2007), Lugli (2007), Silva (2008), Domingos Sobrinho 

(2008), Nogueira e Nogueira (2009), Silva (2011) e Rodrigues (2012). Especificamente 

em relação à Educação Física, sua história e práticas, foram empregados os estudos de 

Ghiraldelli (1991), Betti (1999), Castellani Filho (1999; 2007), Darido (2003), Barroso 

e Darido (2006), Feitosa (2008) e Soares e Góis Junior (2011), entre outros autores. 

Essa dissertação, e a pesquisa desenvolvida, têm como mote, como já 

afirmamos, a construção das práticas pedagógicas pelos professores na relação entre 

essas práticas, seus alunos e o entorno, nesse caso, representado por essa Escola. Partir 

da própria experiência da autora, como professora, teve o sentido de promover reflexões 

que relacionam uma história particular com a de muitos outros professores que 

participam da construção da história (social, coletiva) da Educação Física escolar.  
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1. MEMORIAL 

 

 

Gênero narrativo que objetiva promover a reflexão do professor sobre sua 

prática e profissão, o Memorial de Formação tem sido empregado na última década 

como escrita reflexiva e formativa em diferentes contextos, escolares e acadêmicos. Sua 

escrita é, para o professor, exercício de narrar a vida e a profissão no encontro consigo 

mesmo e com o/s outro/s, com a vida e a vida da profissão. Nesse sentido, o Memorial 

passa a ser um instrumento de reflexão e formação, como afirmam Prado e Soligo 

(2005, p. 59): “o memorial possibilita a emergência de um conjunto de conhecimentos 

advindos da ação, de um conjunto de conhecimentos advindos da formação e a inter-

ação de ambos”. 

Iniciar o texto desta dissertação com a apresentação do meu Memorial teve 

como intenção apresentar-me e indicar de onde falo/escrevo; é o convite para vir 

comigo através de histórias que me constituíram professora e que são perpassadas por 

outras histórias que, social e coletivamente, construíram/constroem a Educação no país, 

em especial, no contexto escolar em que a pesquisa foi desenvolvida e que envolve, na 

sua constituição, a história das escolas agrotécnicas no Brasil e da própria Educação 

Física. 

E a história se inicia... 

 
Não nasci marcado para ser um professor assim (como sou). Vim me 

tornando desta forma no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na 

observação atenta a outras práticas, na leitura persistente e crítica. Ninguém 

nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos 

parte (FREIRE, 1993, p 79-80).  

  

Minhas aulas de Educação Física no Ensino Médio eram planejadas de maneira 

carinhosa, com atividades que se fizeram presentes em minha vivência e formação 

enquanto aluna na Educação Básica e, depois, no curso superior de Educação Física. As 

atividades visavam atender a todos os alunos de forma que tivessem contato com 

diferentes atividades, podendo vivenciar a prática proposta participando com 

entusiasmo, alegria e satisfação. Meu objetivo era levar para os alunos conhecimentos 

sobre saúde e qualidade para toda a vida e passo a me deparar com alunos resistentes às 
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atividades propostas, o que me causava estranheza uma vez que, enquanto aluna, as 

aulas de Educação Física eram as que mais possuíam participação dos alunos, inclusive 

a minha. Recorro, então, a minha própria história que registro neste Memorial buscando 

entender, na aluna e na atleta que fui e na professora que sou, outras possibilidades 

através das quais possa atingir meus alunos.  

A paixão pela prática de atividades físicas de diferentes modalidades esportivas, 

a vivencia de emoções e sentimentos que só os praticantes e apaixonados pelo esporte 

sabem descrever - a vitória como alegria, a derrota como lição, a responsabilidade como 

formação, a dedicação como aprendizagem na formação de princípios que perduram ao 

longo da vida... – fizeram parte da minha formação. É essa formação que se fez/faz 

presente em minha história de vida que me fez tornar-me professora.  

Busco, na escrita deste Memorial, respostas aos receios e questionamentos que 

me levaram ao desenvolvimento dessa pesquisa. Com Batista (2005, p. 4) afirmo que o 

resgate das histórias promove o “relatar experiências vividas, rever o passado com os 

olhos no presente”.  

Ao voltar ao passado com pensamentos e lembranças vivi emoções nunca antes 

percebidas nos anos de formação e trabalho que, devido ao dia-a-dia, passam 

despercebidas diante de nossa vida.  

 
O processo em que alguém se torna professor(a) é histórico, ensina-nos ela, 

mesmo sem o pretender. Na trama das relações sociais de seu tempo, os 

indivíduos que se fazem professores vão se apropriando das vivências 

práticas e intelectuais, de valores éticos e das normas que regem o cotidiano 

educativo e as relações no interior e no exterior do corpo docente 

(FONTANA, 2003, p. 48). 

 

Para Fontana (2003) nos tornamos professores por meio das experiências e 

vivências ligadas a nossa construção histórica, familiar, social e cultural, o que marca 

nossas escolhas em relação a nossa profissão e atuação, e se fazem reproduzir de acordo 

com o ambiente em que estamos inseridos.  

Sempre fui apoiada pela família na prática de atividades físicas. Muito cedo 

desenvolvi habilidades características de diversos esportes, me identificando com alguns 

de forma mais marcante: a Natação e o Vôlei. Participava de competições e 

representava minha cidade na conquista de vitórias para alguns. Para minha família, o 

objetivo do esporte era a qualidade de vida e a saúde.  
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Uma família esportista é o que trago em minhas lembranças. São exemplos que 

me proporcionaram a vivência, o apoio, a dedicação que tornaram possível, para meus 

dias, o contato com diferentes aprendizagens. Sabia que poderia contar com eles em 

todos os momentos. Lembro-me do orgulho dos meus pais em ver a família tomada pela 

paixão pela prática esportiva e seguindo seus exemplos, influências e ensinamentos.  

Meus irmãos, sempre presentes em minha vida, eram atletas de alto rendimento 

no Judô; um, campeão brasileiro, e outro mineiro, eram orgulhos e exemplos de 

dedicação. Eram vistos por amigos, sociedade e família como grandes campeões e eu 

sempre me imaginei como eles e, por essa razão segui os seus passos, mas me 

destacando em outras modalidades esportivas. 

Comecei com a natação, em um clube vizinho à minha casa. Minha mãe conta 

que, como era muito pequena e queria ficar perto de meus irmãos, fui logo aprendendo a 

nadar. Ela sempre diz: “Você chamava a atenção: muito pequena de boinha, sem saber 

nadar. Não tinha medo; se jogava no fundo da piscina e adorava mergulhar”. Foi por 

esse motivo que logo entrei para uma Escolinha de Natação e conheci meu professor, 

meu primeiro técnico. Aprendi muito cedo e, com muita habilidade, logo me destaquei 

diante de meus colegas. Meu contato com competições veio muito cedo, se fazendo 

presente em minha formação; com três anos já estava no meio competitivo.  

Sempre era convidada por meu técnico de Natação para fazer demonstrações de 

gestos e movimentos da Natação para alunos que estavam começando a sua 

aprendizagem, o que me trazia muita satisfação em ajudar e estar presente, em especial 

quando reconhecia que eles conseguiam realizar a prática. Um dia muito marcante em 

minha caminhada, o que provavelmente me fez apaixonar pela docência, foi quando 

meu técnico quebrou o braço e me pediu para lecionar aulas em seu lugar, sob a sua 

supervisão, o que me proporcionou o contato direto professor-aluno.  

Nessa caminhada me tornei atleta de vôlei e natação, junto de outras meninas da 

mesma idade e com as mesmas experiências na representação do esporte. Convivi com 

treinamentos, ensinamentos, me dedicando e me esforçando na busca do meu melhor. 

Foi um constante processo de aprendizagem com convivências, conquistas e amizades 

que marcaram minha história e minha formação como professora, uma vez que nunca 

troquei os estudos pelo desejo da profissão ligada a essa minha vivência. Foi assim que, 

anos mais tarde, na escolha do curso superior fiz a opção pela Educação Física, com 

muita convicção. 
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Também fui aluna da Escola Técnica em que essa pesquisa foi desenvolvida, 

onde atuo agora como professora. Era destaque nas aulas de Educação Física por ser 

habilidosa e me adaptar facilmente às propostas dos professores, estando sempre atuante 

em competições que já se faziam presentes naquele contexto de educação, participando 

assiduamente das propostas de treinamentos e jogos. 

Da minha experiência como atleta, não posso deixar de destacar a convivência 

com duas grandes pessoas que marcaram minha formação. Foram elas dois grandes 

técnicos com características diferentes, cada um com seu modo de ensinar, de ser, de 

agir, e que sempre me apoiaram na escolha da profissão. Posso afirmar que levo em 

minha bagagem seus ensinamentos e as características de ambos.  

 

A condição de vida está presente em nossas escolhas ou condiciona nossas 

escolhas. Não escolhemos a profissão que queremos, mas a possível. Essa 

condição está presente na socialização de toda a nossa vida, sobretudo de 

nossa infância e juventude, na socialização das imagens profissionais e das 

posições que projetamos como possíveis (ARROYO, 2001, p. 126). 

 

Muitos dos alunos que procuram a Educação Física como profissão, em sua 

grande maioria, foram atletas e/ou praticantes de atividades físicas sendo, muitos desses, 

aptos e habilidosos para diferentes modalidades esportivas. Meu caso não foi diferente. 

Em 2002 ao ingressar no curso superior de Educação Física, minhas expectativas em 

relação ao que iríamos aprender para nossa formação profissional estavam fortemente 

ligadas aos conhecimentos, vivências e às experiências que tinha a respeito das aulas de 

Educação Física das quais participei em minha formação como discente e como atleta, 

sendo o esporte, o condicionamento físico e os treinamentos, conteúdos presentes em 

meu dia-a-dia nas práticas de atividades físicas. 

Durante os quatro anos de aprendizagem, os conhecimentos, relacionados aos 

objetivos e finalidades do profissional de Educação Física, abriram um horizonte de 

informações. Em especial, quanto às práticas docentes, percebe-se o professor como 

responsável pelo ensino, independente da área que cada um siga, seja em escolas, 

academias ou treinamentos esportivos. 

Durante o curso, surgiram oportunidades de trabalho, algumas relacionadas à 

docência escolar e outras ao ensino da prática esportiva na formação de equipes 

competitivas. No ensino do esporte, sempre me identifiquei com essa prática, formando 

alunos atletas com características competitivas, não encontrando problemas quanto ao 
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ensino. Na docência, me deparei com os objetivos e conteúdos da Educação Física 

Escolar, área em que algumas vezes enfrentei problemas quanto a formas de ensinar. 

Minhas aulas se identificavam com as que presenciei como discente e atleta, lembrando 

que, como era habilidosa, nunca encontrei problemas na prática, que sempre se 

direcionava ao esporte.  

Ao me formar na graduação, em 2006, diante das muitas dúvidas acerca de como 

seria enfrentar o ensino, busquei cursos que pudessem me ajudar a desenvolver a prática 

da Educação Física escolar, também em relação às orientações curriculares para a área, 

embora ainda se fizesse fortemente presente a concepção de um ensino voltado à prática 

esportiva. 

Em 2011 iniciei as atividades como professora de Educação Física na Escola 

Técnica, a mesma em que estive como atleta (antes havia atuado como professora de 

Natação em uma escola particular específica para este esporte). Nessa Escola, como 

atleta que disputava campeonatos e participava dos treinamentos esportivos, era 

considerada uma aluna ‘exemplar’ porque correspondia às propostas e os objetivos 

propostos. Anos mais tarde, porém, ao voltar como professora, presenciei a mesma 

realidade de ensino da época em que era aluna, sendo que os professores desenvolviam 

aulas voltadas ao treinamentos e, em função da experiência vivida,  identifiquei-me com 

essa proposta no contexto de trabalho.  

As aulas eram, em sua grande maioria, realizadas somente através da prática 

esportiva como voleibol, futsal, basquete, handebol e futebol de campo, não seguindo 

muitas vezes o planejamento desenvolvido pelos próprios professores ao inicio de cada 

ano letivo. Aos professores, cabia ainda, como responsabilidade, o treinamento de 

diferentes modalidades esportivas, com o objetivo da preparação de alunos-atletas para 

competições que são realizadas anualmente com fases de classificação, local, regional e 

nacional. Os treinamentos eram realizados em horários diferentes aos das aulas de 

Educação Física, com a participação de alunos regularmente matriculados em diferentes 

cursos oferecidos na escola, sendo estes do Ensino Médio e Ensino Superior. Inseri-me 

nessa proposta passando a atuar como professora de Educação Física no Ensino Médio e 

nos treinamentos esportivos com o intuito de formar equipes competitivas. 

A prática do esporte esteve presente ao longo da história da Escola, e ao 

ingressar nesse contexto, assumi a responsabilidade de continuar este trabalho. Muitas 

vezes era cobrada pela sociedade e pela minha própria família, que também participou 
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da história esportiva da Escola, a formar equipes fortes e competitivas, o que sempre foi 

a realidade naquele contexto.   

De acordo com Bourdieu (1996) a ação pedagógica se faz a partir das 

experiências adquiridas na formação social, cultural, familiar e escolar, e também no 

contexto do trabalho, o que acaba por direcionar a ação pedagógica do professor.  

Ao iniciar minha atuação profissional como treinadora, não encontrei problemas 

nessa atuação visto que me identificava com essa prática que reproduzia minha vivência 

como atleta e, em especial, reproduzia a prática dos meus técnicos, sendo essas 

particularidades fortemente presentes na minha formação. Porém, em relação às aulas 

de Educação Física o resultado era outro: ao lecionar eu apresentava muitas 

características da minha experiência como discente e os ensinamentos dos meus 

professores estavam sempre presentes, mas esses conhecimentos e experiências nem 

sempre eram satisfatórios, encontrando em alguns alunos resistência em participar das 

aulas, não se envolvendo com as atividades, não se identificando com as atividades 

propostas. 

Sempre muito preocupada em estar presente e fazer o melhor pelos alunos, com 

o objetivo de que estes pudessem vivenciar, experienciar e aprender nas aulas de 

Educação Física, encontrei resistência de alguns alunos por não se identificarem e não 

possuírem habilidades, ou mesmo por não terem interesse em relação aos conteúdos 

propostos nas aulas, o que me deixava pensativa, mas não me fazia desistir na busca do 

meu sonho de formação e atuação profissional. Porém, a não participação e o 

“desinteresse” dos alunos me inquietavam. 

Os processos ensino e aprendizagem não podem ser pensados como uma receita 

ou a partir de modelos prontos a se seguir de como ensinar e como aprender. É preciso 

que o professor, através de seu planejamento, da sua metodologia, conheça a realidade, 

o contexto em que seus alunos estão inseridos e se adapte às características do grupo em 

que trabalha. Pérez Gomez (1998) afirma que o ensino deve ser promovido como uma 

troca de relações entre professor-aluno e visando a aprendizagem. Esse autor afirma que 

o professor é o facilitador e o aluno é o responsável pela construção e aprendizagem do 

seu conhecimento. O professor, para facilitar o processo de construção do 

conhecimento, deve conhecer o contexto, tanto do meio social como do escolar, 

conhecendo as influências que ocorrem no meio em que os alunos vivem e estudam.  
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Isso me fez pensar e refletir muito em relação à minha atuação como docente, 

buscando, nas aulas, reorganizar meus planos, mudar conteúdos ao me deparar com 

algumas situações, fazendo adaptações para que nenhum dos alunos ficasse fora da 

vivência. Foi quando surgiram questionamento e dúvidas a partir da reflexão sobre a 

minha prática docente que me fizeram ir além procurando por respostas às questões que 

me inquietavam. A busca por contribuir na aprendizagem dos alunos e em sua formação 

como seres humanos, me fez optar pela continuação dos estudos à procura de respostas. 

A pesquisa aqui apresentada objetivou buscar por algumas dessas respostas. 

 

 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente  

é no meio da travessia. 

(GUIMARÃES ROSA, 2005
2
) 

  

                                                           
2
 Rosa, J G.. Grande sertão: veredas.  Nova Fronteira, São Paulo, 2005. 
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2. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, CONTEXTO ESCOLAR E FORMAÇÃO 

DOCENTE: INTERSEÇÕES E SABERES  

 

 

Nesta pesquisa, que objetivou investigar a prática de professores de Educação 

Física em um contexto escolar marcado por tradições construídas em uma histórica 

centenária, se concebe o trabalho docente e as práticas pedagógicas na relação com os 

sujeitos envolvidos e com o contexto em que se realizam, nesse caso, em uma Escola 

Técnica cuja origem está no início do século XX.  Nessa costura de fios e tramas, entre 

as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes e os contextos de atuação 

profissional, a formação profissional é considerada como processo contínuo, que se 

inicia desde a formação inicial e avança sobre ela, com o exercício profissional da 

docência e no/do cotidiano escolar. 

Práticas pedagógicas são ações educativas docentes, produzidas no espaço 

escolar e da sala de aula, sendo estes contextos diversificados, formados por diferentes 

grupos e pessoas. Para Franco (2012), as práticas pedagógicas estão relacionadas aos 

modos de ensinar desenvolvidos pelos docentes apropriados na sua trajetória 

profissional, nos cursos de formação e no exercício da docência, e envolvem processos 

didáticos planejados segundo uma intenção. Para a autora, atendem a, 

 

determinada expectativa educacional solicitada/requerida por uma dada 

comunidade educacional social e se organizam e se desenvolvem por adesão, 

por negociação ou, ainda, por imposição (p. 173).  

 

 A definição apresentada por Franco (2012), em especial no que tange às 

negociações, indica a implicação de diferentes sujeitos, concepções e ações na 

construção das práticas pedagógicas; nessa perspectiva se pode afirmar que as ações 

didático-pedagógicas envolvem processos intencionais e educativos relacionados não 

somente às escolhas individuais e neutras dos docentes, mas, como práticas sociais, se 

relacionam ao contexto sócio-educacional do qual emergem, a escola e a sala de aula. 

Pérez Gomez (1998), sobre tal perspectiva, afirma o ensino como atividade que 

dirige as trocas educativas e a intervenção sobre os grupos de escolares. Como prática 

social, o autor ressalta, o ensino se constitui sob diferentes formas em função das trocas 

que se realizam. O mesmo autor considera o caráter de intervenção do ensino sobre a 

aprendizagem e do professor, ou da intervenção que ocorre no ensino e na sala de aula, 
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sobre os alunos, o que precisa ser refletido visando à reprodução que se estabelece no 

interior desses contextos educacionais. 

 

O ensino é uma atividade prática que se propõe dirigir as trocas educativas 

para orientar num sentido determinado as influências que se exercem sobre as 

novas gerações. Compreender a vida da sala de aula é um requisito 

necessário para evitar a arbitrariedade na intervenção. Mas nesta atividade, 

como noutras práticas sociais, como a medicina, a justiça, a política, a 

economia, etc., não se pode evitar o compromisso com a ação, a dimensão 

projetiva e normativa deste âmbito do conhecimento e atuação. [...] A vida na 

sala de aula, dos indivíduos e dos grupos que nela se desenvolvem, tem 

muitas formas diferentes de ser e diversos modos de manifestação em virtude 

das trocas e interações que se produzem, tanto nas estruturas das tarefas 

acadêmicas como nos modos de relação social que se estabelecem. (PÉREZ 

GOMEZ, 1998. p. 81). 

 

Como afirma este autor, há vida na sala de aula, no que implica dizer que aquele 

é um espaço vivo, de inúmeras dimensões e relações, bem como de diferentes 

possibilidades que precisam ser desveladas para alunos e professores envolvidos nesse 

processo; ao contrário, o não reconhecimento da escola como lugar de reprodução 

impossibilita as transformações. 

Buscando ampliar as explicações acerca da relação entre a atuação do professor, 

a prática pedagógica desenvolvida e os contextos onde acontecem, alguns conceitos de 

Pierre Bourdieu (1989; 1996) e Bourdieu e Passeron (1982) ajudaram à construção da 

pesquisa e às nossas dúvidas e inquietações.  

Sociólogo e antropólogo francês, Bourdieu apresenta em sua obra o estudo das 

organizações sociais, com destaque ao poder das classes dominantes sobre as demais. 

Para este autor, a sociedade se classifica e se hierarquiza por meio de divisões de grupos 

e classes, caracterizando esses diferentes grupos como dominantes e dominados. 

Hierarquias culturais classificam os indivíduos de acordo com o que eles apreciam, 

consomem e produzem. Nesse sentido, os bens culturais como a música, arte e 

literatura, hábitos culinários, vestuário, práticas esportivas, opções de lazer e de turismo 

apresentam-se como bens simbólicos e são classificados e categorizados de acordo com 

a classe a que pertencem. Na obra A Reprodução, que Bourdieu escreve com Passeron 

(BOURDIEU; PASSERON, 1982), os autores afirmam que os indivíduos que 

participam da classe dominante, e/ou fazem uso e têm acesso aos seus bens culturais, se 

destacam socialmente; o contrário, isto é, estando afastados dessa cultura e de seus bens, 

participam (involuntariamente) do grupo de dominados, social e culturalmente. 
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A Violência Simbólica, de acordo com Bourdieu e Passeron (1982), se faz por 

meio da imposição determinada, seja ela social ou simbólica, em que a classe dominante 

economicamente impõe sua cultura aos dominados, não sendo o processo da construção 

social natural. A Violência Simbólica, se expressa como uma imposição da cultura 

dominante.  

 

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e impô-la como legítimas, dissimulando as relações de força 

que estão na base de sua força acrescenta sua própria força, isto é, 

propriamente simbólica, a essa relação de força (BOURDIEU; PASSERON, 

1982, p. 19). 

 

A instituição escolar é uma das responsáveis pela legitimidade dos privilégios 

sociais de alguns grupos em detrimento de outros. Nessa perspectiva, o desempenho 

escolar não estaria ligado apenas aos “dons individuais” dos alunos, e sim à origem 

social de cada um, sendo que os alunos que se adaptam ao poder social dominante no 

sistema escolar aqueles que se destacam e têm oportunidades de sucesso na escola, 

como consequência, o fazem também na sociedade. Assim, na concepção do sociólogo, 

a escola, por meio da dominação, produz e reforça as diferenças ao invés de promover a 

igualdade e a liberdade, tanto para alunos como para professores.  

A ação pedagógica, na teoria de Bourdieu (BOURDIEU; PASSERON, 1982), 

é a forma, o meio de imposição do capital cultural dominante que, por imposição da 

cultura dominante, atua selecionando e legitimando uma forma de cultura e seus bens. 

Na escola e nas demais instituições, utilizam-se, por imposição, da cultura desse grupo 

como algo natural e legítimo; nisso se constitui o arbitrário cultural dominante.  

 

Numa formação social determinada, a cultura legítima, isto é, a cultura 

dotada da legitimidade dominante, não é outra coisa que o arbitrário cultural 

dominante, na medida em que ele é desconhecido em sua verdade objetiva de 

arbitrário cultural e de arbitrário cultural dominante (p. 36). 

 

A dominação da cultura se faz pelo não conhecimento dos indivíduos acerca 

desse “determinismo”, uma imposição que acaba por determinar a desigualdade, mas 

que ocorre em processos revestidos do caráter da neutralidade e da equidade que se 

atribui à escola. Segundo Nogueira e Nogueira (2009, p. 73), 

 

Uma vez reconhecida como legítima, ou seja, como portadora de um discurso 

universal (não arbitrário) e socialmente neutro, a escola passa a poder, na 
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perspectiva bourdieusiana, exercer, livre de qualquer suspeita, suas funções 

de reprodução e legitimação das desigualdades sociais. Essas funções se 

realizariam, em primeiro lugar, paradoxalmente, por meio da equidade formal 

estabelecida pela escola entre todos os alunos. 

 

A imposição não é percebida por pais, alunos e professores que, por 

desconhecê-la, não se opõem a ela. Bourdieu e Passeron (1982, p. 29) afirmam sobre o 

“desconhecimento da verdade objetiva da ação pedagógica, desconhecimento que define 

o reconhecimento da legitimidade da ação pedagógica e que, por essa razão, constitui a 

sua condição de exercício”. A imposição do arbitrário cultural pela classe dominante 

confere ao sistema escolar autonomia, fundamentando a eficácia da manutenção e da 

reprodução social. Nesse contexto, a mudança somente será possível, quando os agentes 

reconhecerem a ilegitimidade do processo, questionando-os e possibilitando 

transformações.  

 

A legitimação da ordem estabelecida pela escola supõe o reconhecimento 

social da legitimidade da escola, reconhecimento que repousa por sua vez 

sobre o desconhecimento da delegação de autoridade que fundamenta 

objetivamente essa legitimidade (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p. 214-

215).  

 

Nesse mesmo sentido podemos relacionar as ideias de Pérez Gomez (1998) 

acerca da função social da escola, já apresentadas nesse capítulo. Este autor afirma 

sobre o ensino e as intervenções pedagógicas como instrumentos de transformação ou, 

ao contrário, como reprodutores da desigualdade social.  Para esse autor, na sua origem 

e função, a educação consiste no processo de socialização das gerações futuras tendo 

como base os conhecimentos sociais de um grupo e cultura. De acordo com Pérez 

Gomez (1998), sendo o processo de socialização do indivíduo as aquisições adaptativas 

da espécie às peculiaridades do meio, a educação escolar representa um importante 

instrumento de socialização, sendo que atualmente o mote dessa educação é, além da 

inserção social, o mundo do trabalho.  

Por outro lado, frente às solicitações contemporâneas e diante do desafio de 

promover a inclusão social e escolar de grande parte da população, cabe à escola, 

contraditoriamente, amenizar as desigualdades existentes entre a educação que oferece, 

e que representa/representava a cultura dos grupos no poder, e as necessidades sociais 

da população, em especial, dos jovens. Para tal, e em nome de uma democratização da 
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educação, à escola é solicitado que se reorganize diante do novo: aluno, sociedade e 

mercado. 

No processo de ensino, os conteúdos aprendidos na escola, os conhecimentos 

adquiridos, para que cumpram com seu papel e não ampliem as desigualdades sociais, 

devem estar relacionados às interações sociais que ocorrem no meio em que cada 

indivíduo vive. Essa interação faz com que o aluno crie semelhanças entre ser, pensar e 

agir na vida social e na escola, no mundo de trabalho e na vida. Mas a defesa e 

divulgação da cultura de grupos dominantes geram, na sua essência, desigualdades 

constitutivas na escola e nos processos de ensinar e aprender em seu interior. Somente 

quando se consideram, na escola, outras formas de pensar e agir, bem como outras 

linguagens e culturas, é que essas desigualdades que estão na base de todo processo de 

escolarização poderiam ser minimizadas (PÉREZ GOMEZ, 1998).  

Retornando à Bourdieu, estabelecer diálogo com as ideias desse autor para 

pensar a prática pedagógica no atravessamento dos contextos escolares e da própria 

formação profissional, objetivo deste capítulo, implica também, pensar a relação entre 

as práticas sociais e a estrutura social e, pensando na escola, entre as práticas 

pedagógicas e a estrutura das instituições. Para Bourdieu e Passeron (1982) é necessário 

o conhecimento da complexidade do mundo social, compreendendo a ação e o 

comportamento humano numa relação dialética com esse mundo social. Na 

compreensão dessas relações constitutivas, um conceito do autor é fundamental: o 

habitus. 

O conceito de habitus, na compreensão de Bourdieu e Passeron (1982), tem 

origem na filosofia escolástica da idade média que, por sua vez, encontra raízes em 

Aristóteles
3
. Para o autor, o habitus é compreendido como: 

 

um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de 

percepções, apreciações e ações e possibilita o cumprimento de tarefas 

infinitamente diferenciadas graças à transferência analógica de esquemas (p. 

261) 

 

                                                           
3
 Habitus palavra latina utilizada pela tradição escolástica, que se encontra como tradução da noção grega 

hexis apresentada por Aristóteles para indicar características do corpo e da alma que se constituem no 

processo de aprendizagem. Ainda para Durkheim (apud SETTON, 2002. p, 61) que faz uso do conceito 

para designar um estado geral dos indivíduos, é estado interior e profundo que orienta as ações de forma 

durável (SETTON, 2002. p, 61).  
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Para Bourdieu, o habitus se propõe à compreensão das ações do indivíduo entre 

o exterior e o interior; o habitus é a mediação entre essas dimensões e se opõe a ideia de 

um exterior determinante e, por outro lado, um interior livre e independente. Segundo 

Catani (2007), para Bourdieu,  

 

trata-se de reconhecer a interioridade da exterioridade, ou seja, os modos de 

incorporação do funcionamento da realidade social num processo de 

interiorização que obedece às especificidades do lugar e da posição de classe 

dos agentes (P.19). 

 

Para esta autora, na explicação de Bourdieu sobre a função do habitus, para além 

da ideia de determinismo social, “interessa principalmente as relações entre a 

incorporação de padrões sociais de resposta ao mundo e a produção de novas respostas 

sob a forma de ações ou práticas sociais” (p. 19). Segundo Lugli (2007) a ideia de 

habitus de Bourdieu permite considerar a ação social tanto como fruto de estruturas 

sociais quanto como posicionamentos do indivíduo; entre uma e outra instância há 

mediações. 

A ideia de habitus se relaciona à de conhecimento “praxiológico”, e se opõe ao 

“fenomenológico” e ao “objetivismo” (BOURDIEU 1983
4
 apud NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2009, p. 21), tendências da época na explicação sobre o conhecimento. O 

conhecimento fenomenológico se caracterizaria por “captar a experiência primeira do 

mundo social tal como vivida cotidianamente” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 

21); o subjetivismo a que Bourdieu faz crítica, nessa forma de conhecer, se refere a 

reconhecer as ações e interações sociais a partir de um subjetivismo imediato, sem 

questionamento acerca das condições objetivas de sua realização. No outro extremo está 

o conhecimento objetivado, que rompe com a experiência imediata e, se por um lado, 

escapa do senso comum, impede, ou se opõe pensar a prática. Os autores, sobre essa 

forma de conhecimento, afirmam que a prática, a ação dos indivíduos, seria decorrência 

direta da estrutura e que “os mecanismos ou processos intervenientes nessa passagem da 

estrutura para a prática não seriam suficientemente explicados” (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2009, p. 23). Já o conhecimento praxiológico, sob o qual se funda a ideia 

de habitus, estabelece, segundo Bourdieu, relação dialética entre a subjetividade e a 

                                                           
4
 Bourdieu, P. Esboço de uma teoria da prática. in: ORTIZ, R. (org.). Pierre Bourdieu: Sociologia. São 

Paulo: Ática, 1983. 
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objetividade; funciona, ou responde, como a interiorização de estruturas objetivas. 

Consiste em: 

 

O conhecimento praxiológico não se restringiria a identificar estruturas 

objetivas externas aos indivíduos, tal como o faz o objetivismo, mas buscaria 

investigar como essas estruturas encontram-se interiorizadas nos sujeitos 

constituindo um conjunto estável de disposições estruturadas que, por sua 

vez, estruturam as práticas e as representações das práticas. Essa forma de 

conhecimento buscaria apreender, então, a própria articulação entre o plano 

da ação ou das práticas subjetivas e o plano das estruturas, ou como 

repetidamente refere-se o autor, o processo de ‘interiorização da 

exterioridade e de exteriorização da interioridade (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2009, p. 23-24). 

 

Com a ideia de habitus, Bourdieu pretendeu superar a dicotomia entre razão 

individual e a lógica das estruturas. Para Lugli (2007), o habitus articula tanto a 

dimensão individual como os constrangimentos estruturais, procurando responder a 

“como o comportamento individual vincula-se às normas e estruturas sociais e, no 

sentido inverso, como é constituído o poder que as normas e a estrutura social possuem 

sobre todos os indivíduos em uma dada cultura” (p. 27). Assim, o habitus seria/é uma 

matriz de ação; está na base das ações dos indivíduos e se refere à relação dos mesmos 

com a estrutura social, ou à suas ações no interior dessa estrutura. Refere-se a uma via 

de mão dupla entre determinismo e resposta, relacionando, ou mediando, o 

determinismo social com a interioridade e individualidade de cada participante da 

sociedade. Segundo Setton (2002), 

 

concebido como um sistema de esquemas individuais, socialmente 

constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas 

mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 

específicas de existência), constantemente orientado para funções e ações do 

agir cotidiano (p. 63) 

 

Portanto, o habitus corresponde a um principio mediador entre o sujeito e a 

sociedade, entre a realidade exterior e a individual e entre a relação das práticas 

individuais e as condições sociais de existência. As escolhas, ações e comportamentos 

individuais são gerados a partir da estrutura de um campo social, isto é, os indivíduos 

agem de acordo com determinadas demandas sociais, mediadas entre habitus e o campo, 

daí a compreensão da relação interioridade/ exterioridade implicada nesses conceitos. 

Wacquant (2007), outro autor com quem dialogamos, aponta que o habitus 

nunca é uma réplica de uma única estrutura social, mas um conjunto dinâmico “de 
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disposições sobrepostas em camadas que agrava, armazena e prolonga a influência dos 

diversos ambientes sucessivamente encontrados na vida de uma pessoa” (p. 68), isto é, 

o habitus não se resume a uma disposição natural, diversificando-se de acordo com o 

tempo, lugar e distribuição do poder, fundamentando assim, o estilo de vida do 

indivíduo. 

O conceito de campo refere-se à situação social na qual o indivíduo realiza a sua 

prática, sendo este, o campo social, constituído por indivíduos que vivem em um 

mesmo espaço, mas que manifestam diferenças, de acordo com o acúmulo de suas 

experiências anteriores.  O campo se caracteriza como “certos espaços de posições 

sociais nos quais determinado tipo de bem é produzido, consumido e classificado” 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 31).  O habitus, na relação com o campo, é o 

produto de uma relação dialética entre uma situação e os agentes sociais. O campo 

refere-se a um espaço social de relações em que os participantes assumem diferentes 

posições. Para Bourdieu (1996) 

 

A noção de espaço social contém, em si, o princípio de uma apreensão 

relacional do mundo social: ela afirma, de fato, que toda a realidade que 

designa reside na exterioridade mutua dos elementos que a compõe. Os seres 

aparentes, diretamente visíveis, que se trate de indivíduos quer de grupos, 

existem e subsistem na e pela diferença, isto é, enquanto ocupam posições 

relativas em um espaço de relações que, ainda que invisível e sempre difícil 

de expressar empiricamente, é a realidade mais real e o princípio real dos 

comportamentos dos indivíduos e dos grupos (p. 48-49) 

 

Tendo como referência o conceito de habitus e de campo se propõe reflexão 

sobre as ações docentes, em especial sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores na relação com o contexto de atuação, e também com a formação 

profissional. 

A prática do professor se relaciona com as bagagens que esse carrega em sua 

formação, bagagens essas que para Bourdieu e Passeron (1982) se constituem dos bens 

culturais apreendidos/aprendidos na família, sociedade e escola; resumindo, a prática do 

professor se relaciona às suas experiências ao longo de sua formação incorporadas e 

manifestas, e relacionadas também ao/s contexto/s em que atua. 

Em se tratando dos professores de Educação Física que participaram dessa 

pesquisa, atletas e praticantes de atividades esportivas, ao assumirem a docência 

depararam-se com um contexto em que o esporte se fez, e se faz preponderante na 
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história da Escola (o que será detalhadamente apresentado nos próximos capítulos). 

Nesse contexto de atuação e formação, os professores acabam por reproduzir uma 

prática que já se encontrava tradicionalmente presente, incorporando-a à sua formação e 

ao seu trabalho. Em contrapartida, frente a alunos que não se caracterizam mais como 

interessados em atividades esportivas, não se adaptando à imposição determinada pela 

prática do professor, essa situação resulta (ou pode resultar) no fracasso do seu 

planejamento, sendo necessário ao docente, a partir da percepção dessa realidade e 

situação, refletir sobre suas ações objetivando a ressignificação do ensinar/aprender.  

Inseridos nas escolas e nos demais contextos educacionais, os professores, assim 

como seus alunos, atuam se posicionando no interior dessa/s estrutura/s social/is e 

educacional/is. As ações cotidianas dos professores são, em muitas situações, ausentes 

de reflexão sobre o/s processos/ por meio do/s qual/is o arbitrário cultural se instala na 

escola como algo natural, o que faz com que os sujeitos envolvidos, entre os quais o 

professor, reproduzam em suas ações, nesse caso no trabalho pedagógico, a 

desigualdade no interior da escola. 

 

Enquanto trabalho prolongado de inculcação produzindo uma formação 

durável, isto é, produtores de práticas conforme os princípios do arbitrário 

cultural dos grupos ou classes que delegam à ação pedagógica a autoridade 

pedagógica necessária a sua instauração e a sua continuação, o trabalho 

pedagógico tende a reproduzir as condições sociais de produção desse 

arbitrário cultural, isto é, as estruturas objetivas das quais ele é o produto. 

(BOURDIEU; PASSERON, 1982, p. 54). 

 

Porém, conforme nos ensina Bourdieu, as práticas sociais e a estrutura desse 

social precisam ser entendidas em sua complexidade e na relação com outros elementos. 

Alguns questionamentos podem servir para pensar as ações dos professores para além 

da sujeição ao arbitrário cultural. Questiona-se, por exemplo, sobre qual o nível de 

individualidade existente nas ações dos docentes? Ou, dito de outro modo, qual a 

implicação dos professores nas suas ações? Lugli (2007) afirma que o ato de lecionar é 

um “habitus em exercício” (p. 27) e que as raízes das ações docentes estão em um 

repertório acumulado desde a vivência como aluno, mas que a ultrapassam com o 

exercício da docência.  

Esta autora considera que, embora haja certa sistematização e normatização 

acerca do agir docente, apresentadas nos manuais de Didática, essas normas não 

conseguem abarcar a aprendizagem da convivência no ambiente de trabalho, não 
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contemplando “todas as possibilidades da ação individual e da interação com os alunos” 

(LUGLI, 2007, p. 29). Assim, as posições assumidas pelos sujeitos se referem às 

bagagens da formação e à distintos pontos de vista, o que é potencializado pelas 

experiências vividas. 

Por outro lado, e a partir do próprio conceito de habitus, deve-se considerar que 

as ações docentes, da mesma forma que outras ações e práticas, não são frutos apenas de 

escolhas individuais. Há em toda sociedade, e também no campo educacional, 

mecanismos sociais de padronização. A formação profissional inicial consiste em um 

desses mecanismos de padronização de condutas, sobre o que questionamos em que 

medida pode direcionar a prática profissional futura. Em resposta Lugli (2007) afirma 

que o processo de formação acessa recursos de aprendizagem sobre a profissão e a 

prática profissional. 

 

[...] o estudante permanece no curso de formação por volta de cinco anos, 

durante os quais realiza leituras específicas e, mais do que isso, convive e 

aprende a se espelhar nos profissionais mais bem-sucedidos em sua área de 

especialidade. Em outras palavras, passa por um processo de socialização no 

qual aprende a reconhecer valores diferenciados de competência e prestígio 

em sua área, o que implica aprender a ter como alvo de suas estratégias 

profissionais os valores específicos de seu campo profissional (p. 31-32). 

 

A autora fala ainda dos anos iniciais da docência como um “rito de passagem” 

em que o professor aprende a fazer parte de um grupo; em algumas áreas profissionais 

essa fase inicial é controlada pela avaliação de associações profissionais. Mas como se 

misturam, no cotidiano escolar e no exercício da profissão, esses diferentes elementos? 

Qual o papel da formação profissional para a docência? 

Questões contemporâneas postas à prática docente têm mobilizado, nas últimas 

décadas, outras investigações acerca da formação profissional e vêm ganhando cada vez 

mais espaço os estudos sobre a relação entre a atuação profissional e o contexto da 

formação, bem como investigações sobre os percursos de formação (NÓVOA, 1995). 

Em relação à reconstrução de concepções e práticas de formação, se indica que as 

soluções para os problemas da escola precisam vir dela e de seus sujeitos. Nesse 

sentido, o cotidiano escolar passa a ser compreendido como um lugar privilegiado da 

formação profissional. Em interlocução com os pares, a partir dos dilemas postos à 

prática e ao exercício da profissão, os profissionais da educação, entre esses os 

professores, podem ressignificar seu fazer e saber. Para esta perspectiva teórica, tanto as 

vivências cotidianas como as trocas e partilhas movem a formação profissional, 
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entendida como continuada, cujo início se dá na formação inicial e se estende para além 

dela. Assim, se pensarmos a formação como processo contínuo podemos considerar os 

múltiplos saberes, sujeitos e contextos que entram na formação profissional dos 

docentes. Segundo Domingos Sobrinho (2008, p. 191-192) se considera, na formação 

docente, uma atitude profissional crítica que é mobilizada pelo próprio exercício 

docente. 

 

Os discursos e modelos atualmente predominantes relativos à formação 

docente apregoam que o professor deve ser considerado em todas as suas 

dimensões de ser social: política, cultural, subjetiva, didático-pedagógica. O 

educador, diz-se, deve ser diferenciado do especialista de conteúdo, do 

facilitador de aprendizagem, para ser visto como ser reflexivo que alia ação-

reflexão-ação e pesquisa. Considerar a reflexão, a crítica e a pesquisa como 

atitudes que possibilitam ao professor participar da construção. 

 

Sobre a formação profissional, Tardif (2007), autor a quem convidamos ao 

diálogo
5
, reafirma a formação como processo de que participam diferentes situações e 

contextos, considerando-se não somente a universidade como lócus da formação, mas 

também os contextos escolares em que atua o professor. Essa concepção de formação a 

que se refere Tardif (2007) relaciona-se a uma “epistemologia da prática”. Ao indicar a 

epistemologia da prática como base da formação, Tardif não está afirmando a prática 

como síntese da formação. A ideia dos saberes docentes como amálgama constituído 

por diferentes saberes reafirma o entendimento do lugar da prática na relação com os 

saberes advindos da teoria das ciências da educação e da disciplina específica. 

Para Tardif (2007), pode-se definir o saber docente como “saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional 

e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p. 36). Se os três primeiros - 

saberes da formação profissional, disciplinares e curriculares – são produzidos pelas 

ciências da educação, transformados em programas curriculares e transmitidos pelos 

organismos formadores, os saberes experienciais são aqueles produzidos pelos 

professores a partir de seu próprio trabalho. 

 

O que caracteriza os saberes práticos ou experienciais, de um modo geral, é o 

fato de se originarem da prática cotidiana da profissão e serem por ela 

validados. (...) É a partir deles que os professores julgam sua formação 

anterior ou sua formação ao longo da carreira. É igualmente a partir deles que 

julgam a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos programas 

                                                           
5
 Alguns estudos relacionam a ideia dos saberes docentes, de Tardif (2007), ao conceito de habitus. Entre 

os quais citamos Silva (2008), Domingos Sobrinho (2008) e Silva (2011).  
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ou nos métodos. Enfim, é ainda a partir dos saberes experienciais que os 

professores concebem os modelos de excelência profissional dentro de sua 

profissão (TARDIF, 2007, p. 48). 

 

A base de sua produção são “múltiplas interações que representam 

condicionantes diversos para a atuação do professor” (TARDIF, 2007, p. 49). Estes 

“condicionantes diversos” são aqueles relacionados a “situações concretas que não são 

passíveis de definições acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem 

como capacidade de enfrentamento de situações mais transitórias e variáveis” (p. 49). 

Para o professor, essas situações são formativas. Estão relacionadas, além disso, ao fato 

de que a prática docente se constitui em interação com outras pessoas/profissionais e 

saberes. 

Os saberes da experiência, uma vez que têm como referência processo de 

produção que, como todo processo (humano) se dá na interação e em situações 

concretas, o sentido de “certezas” dos saberes da experiência é provisório. Para este 

autor, “as certezas são partilhadas e partilháveis nas relações com os pares” (p. 52) e é 

essa partilha que possibilita que o que sabem os professores se construa entre a 

subjetividade e a realidade das escolas e salas de aula. Segundo Tardif (2007), 

 

“a prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de 

certezas “experienciais”, mas permite também uma avaliação dos outros 

saberes, através da sua retradução em função das condições limitadoras da 

experiência” (p. 53). 

 

Silva (2008), resgatando o conceito de habitus e de campo de Bourdieu, afirma 

que as experiências adquiridas nas interações são “articuladas com o aprendizado 

passado e vão se constituindo numa nova matriz geradora de saberes, que orienta a 

prática docente” (p. 100), gerando construção que acionam nova/outras percepções que 

criam e recriam a prática.  

Com isso podemos também afirmar que, apesar da hierarquia presente na 

organização social da escola e das relações estabelecidas com outros contextos, o saber 

docente não está totalmente determinado pela conjuntura social. Ainda segundo Silva 

(2008), a prática docente é construída em um processo de incorporação, adaptação e 

modificação das ações no contato com o campo, a situação social. 

 
Segundo Bourdieu, todo agente social, que age no interior de um campo 

específico, procura ajustar o seu esquema de pensamento, percepção e ação 

às exigências objetivas daquele espaço social. Para ele, o motor da ação 
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repousa na relação entre o habitus e o campo. Assim, num processo de 

ajustes, transformações e adequações dentro do campo específico, o agente 

social vai construindo sua prática. Portanto, a prática docente é constituída 

por um processo em que o professor incorpora, adapta e modifica suas ações 

no contato com as exigências objetivas do campo social específico, numa 

relação dialética mediada pelo habitus (SILVA, 2008, p. 102). 

 

Para Domingos Sobrinho (2008), as ações do professor e sua própria identidade 

não funcionam como um bloco homogêneo, mas se referem ao entrecruzamento com o 

processo social onde essas ações se realizam. A identidade profissional se cruza, e se 

completa, da identidade social e de uma cultura específica, o habitus.  

 

O habitus docente apreendido em cada realidade pesquisada constitui-se 

numa síntese das trajetórias percorridas por indivíduos que foram submetidos 

à condições e condicionamentos semelhantes, do esquema de outros habitus 

incorporados ao longo dessas trajetórias e da incorporação de outras 

produções e referentes culturais (p. 201). 

 

 

Assim, em diálogo com os autores que compõem essa discussão teórica, 

podemos afirmar que é na relação constitutiva entre o professor e os alunos e demais 

profissionais, inseridos em um contexto escolar, na interseção entre diferentes saberes, 

que as práticas pedagógicas se organizam e se realizam. Ao assumirmos a compreensão 

sobre o habitus na relação com a prática profissional não propomos pensar esse conceito 

em relação a algo mutável uma vez que a possibilidade de mudança está no contínuo 

movimento do campo e dos sujeitos, em interseções e saberes, o que reafirmamos. 
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3. O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E NO ENSINO 

MÉDIO 

 

 

A Educação Física, se desenvolveu e se transformou em relação aos contextos e 

práticas sociais de cada época de sua história. Sua inserção na sociedade brasileira dá-se 

no final do século XIX, sofrendo grande influência dos métodos ginásticos que surgiram 

na Europa para a aquisição e garantia da manutenção da saúde, o que se propunha por 

meio de exercícios ginásticos em que o comandando frente à turma, no caso das práticas 

escolares que surgiram depois, tinha como intuito a repetição de movimentos.  

No início do século XX se relaciona a ideários eugênicos e higienistas, 

amparados por conhecimentos da medicina, marcada por beneficiar o desenvolvimento 

da raça e da qualidade de vida, assegurando ao indivíduo hábitos saudáveis, a moral e o 

pudor (FEITOSA, 2008). A Educação Física higienista indicada para garantir “a saúde 

de homens e mulheres sadios, fortes e dispostos à ação” (GHIRALDELLI, 1991, p. 17), 

resulta, assim, por intermédio da educação, na saúde da sociedade evitando a 

proliferação de doenças e vícios que pudessem colocar em risco a saúde humana.  

Entre 1930 a 1945, durante a Era Getúlio Vargas, com a criação do Estado 

Novo, a Educação Física era orientada por militares que se embasavam em métodos de 

ensino autoritário e repreensivo com o objetivo de formar homens fortes e disciplinados, 

com boa aparência física e resistentes a doenças. Betti (1991) afirma que, naquele 

período, a Educação Física era “compreendida como o conjunto de exercícios cuja prática 

racional e metódica é suscetível de fazer o homem atingir o mais alto grau de 

aperfeiçoamento físico, compatível com sua natureza” (p. 75). Constrói-se uma Educação 

Física com concepções de disciplinas, obediência, e submissão e com o trabalho do 

físico, no intuito da formação de corpos fortes que pudessem servir à defesa da pátria. 

Ainda para Ghiraldelli (1991), 

 

O objetivo fundamental da Educação Física Militarista é a obtenção de uma 

juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra. Para tal concepção, a 

Educação Física deve ser suficientemente rígida para “elevar a Nação” à 

condição de “servidora e defensora da Pátria”. (p, 18) 

   

Com a Reforma Capanema em 1942, realizada durante o governo da Era Vargas 

(1930-1945), em que a Educação se volta a serviço da nação, é destacada a divisão de 



37 

 

 
 

classes ou categorias sociais, ou seja, a Educação a serviço da economia e da sociedade.  

A Educação Física se torna, então, regulamentada e contemplada como matéria 

obrigatória no sistema escolar para alunos de até vinte e um anos de idade, com o 

objetivo de “promoção do adestramento físico, necessário ao cumprimento por parte da 

juventude de seus deveres com a economia” (CASTELLANI FILHO, 1999, p.21). 

Contempla-se, assim, o educando com a Educação disciplinada ao corpo com a 

formação de mão de obra fisicamente adestrada, o que se justifica pelo sistema oficial 

de ensino que educa os alunos com o intuito de controle sobre estes no mercado de 

trabalho, influenciando assim, as suas escolhas quanto às horas de não trabalho no 

sentido de direcionar, mesmo que indiretamente, o aumento da sua capacidade de 

produção.  

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, as atividades esportivas passaram a 

compor o currículo da Educação Física no Brasil. Segundo Gallardo, Oliveira e Aravena 

(1998, p. 19), “entendia-se que o esporte levaria a criança a compreender que entre ela e 

o mundo existem os outros indivíduos e que para a convivência social é importante a 

obediência às regras claras e precisas”. Já segundo Soares e Góis Junior (2011), a 

Educação Física, para a Era da Ditadura Militar (1964), na escola se fortalece na prática 

esportiva, seguindo o lema, “esporte é saúde”, com o objetivo de formação de atletas de 

alto nível e uma população saudável, atlética e ativa, com fortes tendências a disciplina, 

controle e regras.  

Na década de 1970, com a Lei n. 6.251, de 8 de outubro de 1975 (BRASIL, 1976 

apud BELTRAMI, 2001), apresenta-se o auge da prática do desporto privilegiando não 

só o sistema escolar como fora dele; institui-se então, a Política Nacional de Educação 

Física e Desporto que apresenta o aprimoramento da aptidão física, o desporto em 

massa, estudantil e o desporto performático de alto nível, seguindo objetivos que 

valorizem o conhecimento da saúde, do lazer, da vida ativa, orientando o espírito de 

disciplina e lealdade, conceitos esses com que se caracteriza o desporto.  Castellani 

Filho (2007) afirma que a Educação Física escolar na década de 70 teve como objetivo a 

preparação de futuros atletas para defender o país em competições olímpicas, fato que a 

caracterizou como prática esportiva, valorizando o desempenho atlético e técnico dos 

alunos.  

Para Barroso e Darido (2006, p.16), “o esporte passou a ser tratado basicamente 

como sinônimo da Educação Física escolar, os objetivos claramente direcionados para a 
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aptidão física e a detecção de talentos esportivos”, o que influenciou e determinou a 

prática dos professores. Ou seja, passou-se a olhar a Educação Física a partir do esporte, 

visando apenas o desenvolvimento físico dos alunos, sendo os processos de ensino e 

aprendizagem construídos alheios às suas necessidades.  A forte tendência das práticas 

esportivas desenvolvidas pela Educação Física, com a valorização das modalidades 

esportivas competitivas, foi priorizar alunos “mais” habilidosos que se destacavam nas 

atividades práticas, deixando de lado e excluindo alunos que possuíam “menos” 

habilidades. Para Feitosa (2008) o “esporte na escola” é confundido com “esporte da 

escola”, sendo o primeiro com a finalidade da competição, do rendimento, da vitória, 

visando muitas vezes, apenas o indivíduo, e o segundo com o objetivo da interação, da 

solidariedade, de ações de uma equipe, visando o coletivo. 

 A década de 80 foi marcada pela crise da Educação Física escolar, surgindo, 

então, novas ideias e modelos de uma prática com o surgimento de novas tendências e 

abordagens sobre os objetivos da Educação Física escolar. A disciplina na escola vive 

um período de valorização do seu conhecimento com o surgimento de estudos, 

congressos e seminários, o que promove reflexões sobre essa área e o/s conhecimento/s 

que entra na sua constituição. Darido (2003, p. 3) ressalta: 

 

O modelo esportivista é muito criticado pelos meios acadêmicos, principalmente 

a partir da década de 80, embora esta concepção esteja presente na sociedade de 

maneira quase hegemônica. É nesse momento que a Educação Física passa por 

um período de valorização dos conhecimentos produzidos pela ciência. A 

discussão do objeto de estudo da Educação Física, a abertura de programas de 

mestrado na área, a volta de inúmeros profissionais titulados nos principais 

centros de pesquisa do mundo, a confirmação da vocação da Educação Física 

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

político-social resultante da abertura, contribuem para que seja rompida, ao 

menos no nível do discurso, a valorização excessiva do desempenho como 

objetivo único na escola. 

 

  Este movimento, segundo Darido (2003), se caracterizou pela construção de uma 

Educação Física mais crítica e humanizada, voltada à educação e à produção do 

conhecimento na área, com o surgimento de movimentos e estudos que se voltavam à 

valorização da cultura corporal, deixando de destacar somente o desempenho como 

objetivo único na escola. Essa ampliação de interesses e objetivos acaba, mesmo que 

gradualmente, chegando até a escola e parte dos profissionais acabam abandonando o 

desempenho físico como centro. Desta forma, a Educação Física segue assumindo a sua 

especificidade relacionando-se à função social, com destaque para a cultura corporal 
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que se volta à expressão significativa do corpo, em seus gestos e movimentos se 

relacionando à sociedade, à atuação social (COLETIVO DE AUTORES, 2011).  

 Brach (1997), em seus estudos, fala de uma Educação Física mais humanizada e 

menos diretiva, valorizando, assim, a educação integral do indivíduo. Os objetivos da 

Educação Física passam a contribuir para que os alunos, em sua vida, possam usufruir 

de “formas variadas de movimentos corporais, diferenciando-as das atividades 

estereotipadas do esporte de alto nível” (p. 26) podendo criar, adaptar e  modificar 

movimentos, de forma autônoma e criativa. 

 A cultura corporal, como proposta da Educação Física escolar, objetiva a 

formação crítica e autônoma em relação às possibilidades encontradas na educação de 

um indivíduo, não se restringindo ao saber fazer e sim à construção do conhecimento de 

uma manifestação corporal, no intuito de que este indivíduo possa aprender diferentes 

práticas de movimento para se expressar na cultura e na sociedade. Para o Coletivo de 

Autores (2011), a cultura corporal precisa ser exteriorizada em forma de representação e 

expressão da realidade “historicamente criada e culturalmente construída” (p. 26), 

visando à aprendizagem do aluno quanto ao conhecimento e utilização de suas 

manifestações corporais, como forma de linguagem. Brach (1997) ressalta ainda a 

importância de se apresentar conteúdo em que os alunos aprendam elementos da nossa 

cultura, tais como fisiologia, nutrição, implicações das práticas corporais na saúde, as 

relações dessas práticas com o lazer, atividades como jogos, dança, ginástica, luta, 

esportes que constituem assim, práticas significativas para serem trabalhadas na escola.  

Na década de 90 estudos apontam para trabalhos práticos com concepções que 

demonstram propostas concretas da Educação Física no e para o ambiente escolar, com 

o objetivo de oferecer ao professor, elementos que possam auxiliar o planejamento e o 

desenvolvimento do seu trabalho.  

Nesse contexto de transformação da década de 90, diferentes políticas 

educacionais caracterizaram o sistema educacional brasileiro, o que permanece até os 

dias atuais. Exemplificando algumas, nos diferentes âmbitos de ação e níveis de ensiino, 

citamos a proposta de um currículo nacional, por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (MEC, 1997) e da política de avaliação externa, por meio do ENEM - Exame 

Nacional do Ensino Médio, criado em 1999, do ENADE - Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante, em 2004. Nesse período, segundo Patriarca (2010), o Estado 

deixa de “manter a ordem” do sistema educacional passando, na defesa de padrões 
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neoliberais, a ser o principal legitimador das políticas educacionais. Segundo este autor, 

o padrão neoliberal é caracterizado por ideias políticas e econômicas capitalistas que 

têm como base a produtividade da riqueza e do acesso aos bens de consumo e, nesse 

contexto, os programas de reforma da educação (alguns citados acima, sobretudo os que 

instituem as avaliações externas) tinham a função de favorecer as exigências do 

mercado, promovendo a competição, a produtividade e a eficiência (PATRIARCA, 

2010).   

No bojo das reformas educacionais do período, há, como já afirmamos acima, a 

tendência a se organizar um currículo único nacional, o que, apesar das críticas de 

alguns grupos, teve como um dos resultados os chamados Parâmetros Curriculares 

Nacionais (MEC, 1997; 2000). São elaborados, primeiramente, os de Ensino 

Fundamental, em 1997, surge um referencial para a Educação Infantil, em 1998, e, 

depois, em 2000, os Parâmetros do Ensino Médio.  

Do papel da Educação Física no ambiente escolar, com estudos que apontem os 

reais objetivos da disciplina na escola e da necessidade de se elaborar propostas que 

possam direcionar o trabalho do professor, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

apresentam orientações curriculares que indicam os objetivos da Educação Física 

enquanto disciplina na escola:  

 

uma proposta que procura democratizar, humanizar e diversificar a prática 

pedagógica da área, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para 

um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais 

dos alunos (MEC, 1997. p. 15).  

 

Porém, a ideia de um currículo unificado que os Parâmetros materializavam 

permaneceu apenas como uma orientação; para a década de 90, se mantém na escola, 

dirigindo a prática dos professores, a coexistência de vários direcionamentos 

curriculares. Em relação aos Parâmetros, muitos professores afirmam que desconhecem 

a proposta ou não fazem dela o direcionamento para a sua prática pedagógica 

(PATRIARCA, 2010). Destaca-se, a circunstância e como as propostas foram 

formuladas. Ainda segundo Patriarca (2010), a reforma educativa não aconteceu à vista 

do conhecimento e da realidade da escola, sendo determinada por instâncias que não 

participavam do dia-a-dia, da rotina e do contexto do ambiente escolar, deixando de 

lado aqueles que mais conheciam essa realidade. Sendo assim, o fato da não utilização 

das diretrizes curriculares pelos professores, sugere-se, por terem sido formuladas com 
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grande distanciamento da prática docente. Outra causa é a hibridez que apresenta, 

reunindo diferentes concepções o que a torna, em certas partes, bastante ambígua. 

Especificamente sobre a área de Educação Física o autor afirma: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem uma proposta pedagógica à 

Educação Física muito eclética, que dificulta o entendimento dos professores que 

estão nas escolas de todo o país, primeiramente pelo consenso inexistente que foi 

criado pelo documento, em cima das abordagens que a área da Educação Física 

escolar contempla, assim como seus objetos de estudos, e a concepção de ser 

humano, mundo, sociedade, escola, que cada abordagem defende. Segundo por 

que muitos professores estão distantes desses debates e não conseguem discernir 

sobre as colocações que são feitas pelo documento (PATRIARCA, 2010, p. 88-

89).   

  

 É importante ressaltar que embora as propostas curriculares para a Educação 

Física não sejam utilizadas com o mesmo afinco com que foram formuladas, seja por se 

distanciarem da realidade das aulas, seja por não contemplarem as concepções que os 

professores têm em sua formação e em seu contexto de trabalho, elas podem ser 

consideradas como um ganho importante, resaltando assim, a valorização da disciplina 

no ambiente escolar e a contribuição que esta proporciona à prática do professor.  

Pode-se apontar, em um primeiro momento, a contribuição positiva de propostas 

curriculares como norte de trabalho que pudesse organizar, objetivar e normatizar a 

Educação Física, fortalecendo, assim, a disciplina no sistema escolar, porém, a crítica 

dos professores era o desconhecimento da mesma, bem como sua não participação nessa 

elaboração.  

 A Educação Física nos dias atuais tem como objetivos, de acordo com Betti e 

Zuliane (2002, p.75): 

 

(...) introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento
6
, formando o 

cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o 

para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e dança, das ginásticas 

e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade de vida. A integração que 

possibilitará o usufruto da cultura corporal de movimento há de ser plena – é 

afetiva, social, cognitiva e motora. Vale dizer, é a integração de sua 

personalidade.  

 

                                                           

6
Cultura Corporal e/ou Cultura corporal do movimento, apresentada por Brach (2005) como ênfase a 

palavra cultura, englobando assim, toda a cultura que é corporal. Para a palavra movimento, o autor 

afirma que esta, pode-se aproximar apenas a um objeto mecanicista.  Para Coletivo de Autores (1992), 

ambas as expressões são utilizadas para elucidar a dimensão da cultura humana que se faz presente aos 

objetivos da Educação Física Escolar.  
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 Na escola, a Educação Física deve propiciar aos alunos conteúdos diversificados 

que possam valorizar conhecimentos já adquiridos em sua trajetória de formação, social, 

cultural e escolar, para que estes tenham autonomia suficiente para enfrentar as 

demandas da sociedade e os aspectos da conduta humana. O papel da Educação Física 

na Escola deve ultrapassar somente a aprendizagem da técnica do movimento, não 

sendo só o esporte o conteúdo predominante nas aulas.  Vale ressaltar a importância da 

aprendizagem de elementos da cultura e da cultura corporal, apresentando atividades 

tematizadas, com destaque para a linguagem e a comunicação (SOARES, 1996). Faz-se 

importante também ensinar e aprender as diferentes manifestações corporais, com a 

aprendizagem e a vivência de diferentes atividades para que o aluno possa se expressar 

por meio do seu corpo, com autonomia e se formar como cidadão. 

 

 

3.1 O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

O Ensino Médio, por se tratar da ultima etapa da educação básica segundo a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação nacional n. 9394 (BRASIL, 1996), deve ter como 

finalidade a preparação do aluno para o ensino superior com a continuidade dos estudos 

e a formação do cidadão, no que se inclui formação escolar que o habilite à vivência 

profissional futura, embora somente os cursos profissionalizantes tenham a função de 

preparar para o trabalho. Para Gomes. (2006, p. 17) o Ensino Médio deve voltar-se ao 

ensino que tenha como consequência... 

  

impacto na formação de recursos humanos e da consciência política dos 

cidadãos, mostrando a importância da educação na produção e transmissão 

do conhecimento, na incorporação dos valores democráticos e a crença na 

necessidade de educação continuada para todos os cidadãos em um mundo 

em mudanças, como fator de sobrevivência da humanidade. 

 

As mudanças que ocorrem a todo o momento solicitam que a educação escolar 

no Ensino Médio seja adequada às constantes transformações que ocorrem, a fim de 

formar jovens cidadãos para a idade adulta. Para o aluno do Ensino Médio, a Educação 

tem, como finalidade, o trabalho de competências básicas, para permitir que estes 

possam se desenvolver criando capacidades para continuar aprendendo (BRANDL, 

2001).  
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Em se tratando de aulas de Educação Física no Ensino Médio, essa área do 

conhecimento vem sofrendo alterações e levado a reflexões sobre a prática pedagógica 

dos professores. Segundo Darido, Lavoura, Botura e (2006, p. 204), as aulas devem 

contemplar o aluno como um todo, “como um ser motor, um ser psicológico, um ser 

social e um ser cultural”. Guimarães (2007) ressalta que a Educação Física, “como 

qualquer outra disciplina, tem responsabilidade na concretização do processo de 

formação e desenvolvimento de valores e atitudes” (p. 19). Porém, sobretudo em 

relação ao Ensino Médio, as aulas não têm contemplado as necessidades e interesses dos 

alunos sendo necessária, na atualidade, uma Educação Física reestruturada e 

reorganizada. 

Em 2000 surgem os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (MEC, 2000). 

Esse documento curricular apresenta os conteúdos da área organizados em eixos: 

representação e comunicação, investigação e compreensão e contextualização 

sociocultural que oferecem aos docentes uma diversidade de conteúdos que possam 

nortear a sua prática pedagógica objetivando a valorização da disciplina Educação 

Física no ambiente escolar para que esta possa contribuir na formação do aluno. O eixo 

da “contextualização sociocultural”, se refere a transmissão da linguagem através de 

gerações que se concretizam na produção e na reprodução cultural (MEC, 2000. p, 100). 

O eixo da representação e comunicação apresenta a cultura corporal, os gestos, os 

movimentos, o corpo como meio de linguagem para expressar sentimentos, falas, e as 

características do indivíduo (p. 137); O eixo “investigação e compreensão” traz para as 

aulas de Educação Física, não apenas a aprendizagem dos gestos motores dos esportes e 

jogos, mas a prática do problematizar, interpretar, relacionar e compreender as 

diferenças e as semelhanças entre diversificadas práticas corporais (p. 146). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(MEC, 2000), a proposta curricular visa o instrumento da cidadania, visando a vida em 

sociedade, desenvolvendo capacidades como aprender a conhecer, a ser, a viver e a 

fazer. A proposta da Educação Física para Ensino Médio, seguindo a tendência da 

década de 90, com enfoque na cultura corporal (como o já apresentado no item 

anterior), objetiva promover educação que instrumentalize o jovem para “analisar as 

diferentes manifestações da cultura corporal e interpretar as simbologias específicas de 

determinadas culturas” (p, 162). Destaca-se a finalidade da compreensão do indivíduo 

enquanto produtor de cultura para a adoção de hábitos saudáveis e a prática regular de 
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atividades físicas, com diferentes propostas a respeito da sua importância e do seu 

objetivo, como área no currículo escolar.   

Em 2012, como estratégia a reestruturação ao currículo, com ideias inovadoras 

para que estas, possam se integrar e articular diferentes áreas do conhecimento como, o 

trabalho, a ciência e a tecnologia. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio são instituídas pela Resolução CNE/CEB n. 02, de 2012 (MEC, 2012), seguindo 

orientações que apresentam propostas como, o oferecimento à uma educação de 

qualidade e apresentam, como documento orientador, o Programa do Ensino Médio 

Inovador  (MEC, 2013) que visa o fortalecimento e o redesenho no currículo escolar 

paro o Ensino Médio. Seu objetivo é:  

 

atender às reais necessidades das unidades escolares, com foco na promoção 

de melhorias significativas que busquem garantir o direito à aprendizagem e 

ao desenvolvimento dos estudantes, reconhecendo as especificidades 

regionais e as concepções curriculares implementadas pelas redes de ensino 

(p. 10).  

 

Deste modo, o documento Ensino Médio Inovador (MEC, 2013) afirma a 

aprendizagem e a formação integral do aluno, com “o oferecimento de atividades mais 

dinâmicas para atender as expectativas dos estudantes e das demandas da sociedade 

contemporânea” (p. 10), apresentando,  

 

propostas curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio, 

disponibilizando apoio técnico e financeiro, consoante à disseminação da 

cultura de um currículo dinâmico, flexível e que atenda às demandas da 

sociedade contemporânea. 

 

 O Programa Ensino Médio Inovador (MEC, 2013) indica, especificamente para 

a Educação Física escolar, a promoção de:  

 

práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento da consciência 

corporal e do movimento; a compreensão da relação entre o corpo e as 

emoções e, entre o indivíduo, o outro e o mundo, abordando a importância de 

atitudes saudáveis e sustentáveis como formas de ampliar a compreensão do 

sujeito sobre si mesmo e de seu lugar no mundo (p. 18). 

 

Para Correia (1996), a fase em que os jovens e adolescentes se encontram no 

Ensino Médio possui características que são fortemente relacionadas à Educação Física, 

como as transformações físicas, em que “a vivência motora proporcionará a exploração 

do “novo” corpo e das “novas” possibilidades de movimento e domínio cognitivo” (p. 
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45). Betti (2003) afirma ainda que, a Educação Física deve proporcionar ao aluno do 

Ensino Médio uma educação integral de corpo, mente e espírito, sendo realizada pela 

educação do movimento. 

A prática pedagógica dos professores de Educação Física no Ensino Médio deve 

se aproximar da realidade dos alunos, sendo importante para o professor “o 

conhecimento desse público em seus mais variados aspectos, etário, físico–motor, 

afetivo–social” (BARRETO; ROZANTE, 2010, p. 11), oportunizando a todos a 

vivência nas aulas.  

Cabe ao professor de Educação Física uma maior responsabilidade pela 

organização de atividades significativas e atraentes para seus alunos com a finalidade de 

que estes criem o hábito quanto à prática de atividades físicas, sendo um dos objetivos 

na formação no Ensino Médio. O professor deve trabalhar e aplicar os conhecimentos 

conhecendo o ambiente, as características e as peculiaridades dos alunos, apresentando 

todos os conteúdos da Educação Física, não priorizando apenas um, o que com 

frequência acontece em ambientes escolares. 

Destaca-se também o papel da Educação Física escolar no acesso dos alunos à 

cultura corporal, não desenvolvendo apenas habilidades físicas. Para Betti e Zuliane, 

(2002), a Educação Física escolar deve apontar a necessidade do trabalho de integração 

da educação por meio do movimento, a fim de que possa possibilitar a prática da cultura 

corporal, contribuindo para um estilo de vida saudável. Daólio (2002, p.15-16) afirma 

sobre a atuação do professor de Educação Física 

 

(...) atua na escola, além de um conjunto de conhecimentos técnicos 

provindos de sua formação acadêmica, lida com um conjunto de valores, 

hábitos, com uma tradição, com um determinado contexto, enfim, atualiza 

significados continuamente. (...) Possui uma história de vida, que o fez 

escolher a Educação Física em detrimento de outras carreiras profissionais; 

possui um jeito de dar aulas; relaciona-se com professores de outros 

componentes curriculares; lida com uma expectativa que sobre ele é colocada 

pela direção da escola e pela coordenação pedagógica; lida cotidianamente 

com os alunos e suas motivações e interesses; é influenciado pela mídia; 

participa de uma dinâmica sócio-política cotidiana. Possui, enfim, um 

imaginário social que orienta e dá sentido aquilo que faz. É neste sentido que 

se pode considerar a cultura escolar da Educação Física como um processo 

dinâmico, repleto de nuanças, sutilezas e representações sociais. Não 

considerar esses aspectos da Educação Física é correr o risco de se perder, ou 

numa discussão reducionista de competência técnica, ou num idealismo 

teórico e dogmático. 
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Portanto, diante de todas as situações acerca dos objetivos e do papel da 

Educação Física no Ensino Médio, cabe ao profissional, professor, criar possibilidades 

por meio de suas ações e práticas docentes, de desenvolver as finalidades e os objetivos 

propostos para essa área. Nesse contexto, ações de formação devem ser consideradas. 
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4. MÉTODO: O ENCAMINHAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Antes de apresentar os dados levantados na pesquisa, faz-se necessária a 

apresentação dos caminhos percorridos, o que possibilitou a análise do problema. Desse 

modo, a seguir, expõem-se os objetivos dessa investigação, a abordagem da pesquisa 

adotada e os procedimentos utilizados para a análise dos seus dados, conforme relatos 

dos professores.  

 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO, CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO  

 

 

Para a construção dessa pesquisa, de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 

1994; LUDKE; ANDRÉ, 1986), partiu-se da ideia de que os fatos ou fenômenos são 

produzidos pelos sujeitos envolvidos em um dado contexto, constituído por uma história 

e por inúmeras relações, o que precisa ser considerado no processo de investigação.  

Assim, o encaminhamento metodológico foi pensado em função dessa perspectiva e do 

objetivo da pesquisa, a saber, as possíveis relações entre a prática pedagógica dos 

professores de Educação Física e os aspectos históricos do contexto educacional, bem 

como da própria área de atuação. Diante do objetivo exposto, essa pesquisa procura 

compreender diversos fatores e situações que acorrem na prática do profissional de 

Educação Física. 

De acordo com Estraus e Corbin (1990 apud ESTEBAN, 2010, p. 124), a 

pesquisa qualitativa se entende como: 

 

[...] qualquer tipo de pesquisa que gera resultados que não foram 

alcançados por procedimentos estatísticos ou outro tipo de 

quantificação. Pode referir-se a pesquisa sobre a vida das pessoas, 

história comportamento e também ao funcionamento organizativo, aos 

movimentos sociais ou às relações e interação. Alguns dos dados 

podem ser quantitativos, porém, a análise em si mesma é qualitativa.  

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Técnica de Educação Profissional 

Tecnológica localizada no sul de Minas Gerais que se divide em seis Unidades de 

Ensino. Historicamente foi criada como Escola Agrotécnica, em 1918, na cidade de 
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Inconfidentes (a Unidade mais antiga, que neste texto será identificada como Unidade 

A), seguida da criação, em 1947, na cidade de Muzambinho, (Unidade B), e em 1957, 

em Machado (Unidade C). A Escola foi federalizada em 2008, a partir da fusão dessas 

três primeiras Unidades. Posteriormente, foram criadas três novas Unidades nas cidades 

de Passos em 2010 (Unidade D), Poços de Caldas, 2008 (Unidade E) e Pouso Alegre, 

2010, (Unidade F). A Escola – composta, portanto, dessas seis Unidades de Ensino - 

conta com um quadro de 365 professores, e um total de alunos de 19.528, divididos nas 

seis unidades de ensino. Na área de Educação Física no Ensino Médio atuam 10 (dez) 

professores, sendo 10 (dez), sujeitos dessa pesquisa
7
. 

 

 

4.2 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

Para Ludke e André (1986) se fazem necessários a delimitação do objeto, o 

planejamento do trabalho e o foco da investigação da pesquisa para que o instrumento 

se torne eficaz, na coleta de dados da pesquisa. Nessa investigação, como instrumentos 

de pesquisa e tendo em vista seu objetivo, foram realizadas análise documental e 

entrevistas semiestruturadas com professores de Educação Física da referida Escola 

Técnica que atuam no Ensino Médio. 

A pesquisa documental se constitui, na abordagem qualitativa, como um 

procedimento que se caracteriza pela busca de informações e fatos em documentos, a 

partir do problema levantado na pesquisa. Podem ser considerados documentos 

“quaisquer materiais escritos que possam ser utilizados como fonte de informação sobre 

o comportamento humano” (PHILLIPS, 1974, p. 187 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

38), assim como “leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorando, diários 

pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos e arquivos escolares” (p. 38).  

Buscando resposta acerca da prática da Educação Física na Escola, em especial sobre os 

Jogos Escolares, e a relação desta historia com a da própria Escola, foram fontes de 

informações documentos e fotos da Escola.  

Já a entrevista é o instrumento de levantamento de dados que se faz por meio da 
                                                           
7
 Os dados apresentados foram retirados do PDI - Plano de Desenvolvimentos Institucional (2011-2013), 

documentos que tem como objetivo subsidiar ações gestoras da Escola.  
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interação e do diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, objetivando o 

conhecimento da informação desejada, como o afirmam as mesmas autoras (p. 34): “a 

entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira 

eficaz na obtenção das informações desejadas”. 

Em função disso, as entrevistas – semiestruturadas - partiram de um roteiro, mas 

se propuseram a não ser diretivas, ouvindo com atenção o professor sobre o seu trabalho 

com os alunos, observando como sua produção (conhecimento) se refere a sua posição 

social nesse contexto. Para que as entrevistas sejam assim construídas, também segundo 

Lüdke e André (1986), é fundamental a postura do entrevistador de maior proximidade 

e uma das razões para escolha desse procedimento de investigação foi o fato de que, 

como pesquisadora, assumo também o lugar de professora na mesma Escola em que 

atuam os entrevistados, o que se faz importante para a investigação.  

Foram realizadas entrevistas com dez professores da Escola. Dois dos 

professores atuaram no período de 1962 a 2002 e de 1975 a 2005 e se fizeram presentes 

no desenvolvimento da Educação Física nessa Escola, dados apresentados no Capítulo 

5. Além deles foram entrevistados outros 08 (oito) professores que, atualmente, 

compõem o quadro de professores que atuam na Educação Física da Escola, em nível de 

Ensino Médio. Deve-se observar também que um dos professores do primeiro grupo 

[PEM7] de entrevistados ainda atua profissionalmente e, por isso, os dados da sua 

entrevista foram também inseridos no Capítulo 6, parte da dissertação que apresenta e 

discute as práticas dos professores que atuam na Escola. 
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Quadro 1 - Dados dos Professores de Educação Física entrevistados que atuaram na 

Escola a partir de 1962 [PEF1] e 1957 [PEF2].  

 

PROFESSOR TEMPO QUE ATUOU NA ESCOLA UNIDADE DE 

ENSINO 

PEF1 30 anos A 

PEF2 40 anos A 

 

Quadro 2 - Dados dos Professores de Educação Física entrevistados que atuam na Escola a 

partir de 1982.  

PROFESSOR TEMPO EM QUE ATUA NA ESCOLA UNIDADE DE 

ENSINO 

PEM1 5 anos A 

PEM2 3 anos A 

PEM3 2 anos F 

PEM4 4 anos C 

PEM5 3 anos C 

PEM6 1 anos E 

PEM7 28 anos B 

PEM8 23 anos (atuou no Ensino Médio até 2013; em 2014 

assumiu aulas no Ensino Superior). 

B 

 

 

4.2.1 Roterio de Entrevista 

 

 

A entrevista com os professores do primeiro grupo, que atuaram na Escola a 

partir de 1962, teve como direcionamento aspectos como a organização da 

área/Educação Física na Escola e o início das competições esportivas.  Já para a 

realização das entrevistas com os professores que atuam na Escola a partir de 1982 foi 

elaborado Roteiro de Entrevista cujo enfoque foi dado à prática pedagógica 

desenvolvida por esses professores, embora também tenha sido tratada a construção 

histórica da Educação Física na Escola. Este roteiro é apresentado em apêndice. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Os documentos e fotos (inventário em anexo) que compõem a pesquisa 

documental foram selecionados, organizados e analisados procurando identificar os 
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principais aspectos a que se dedicou nesta pesquisa, a saber, a elucidação do contexto 

histórico da escola e da prática da Educação Física na relação com a prática pedagógica 

dos professores. Já as entrevistas foram audiogravadas e, posteriormente, analisadas, 

conforme se apresenta abaixo: 

A partir das entrevistas, tendo-se as gravações transcritas, realizou-se a leitura 

analítica das mesmas tendo em perspectiva a construção de diálogo com as questões que 

serviram de mote à realização da pesquisa, bem como as referências teóricas da mesma. 

Também contribuiu na leitura analítica das entrevistas os dados levantados na pesquisa 

documental, apresentada no Capítulo 5. 

Em um primeiro momento de análise se guardou relação com o roteiro de 

entrevista que serviu de guia à realização das entrevistas; nesse primeiro momento foi 

realizada leitura de cada uma das entrevistas. Em um segundo momento realizou-se 

leitura transversal de todas as entrevistas realizadas, buscando pela emergência de 

temáticas; a busca foi por perceber as tramas construídas a partir de fios originários da 

fala dos diferentes professores. Foi puxando esses fios, observando-se do que 

(realmente) falavam os professores, percebendo-se repetições, regularidades e 

semelhanças, bem como divergências, se ocupando de identificar aspectos que, para 

além do texto em si (isso é, da entrevista transcrita), emergiam desse texto, o que foi 

reunido no que se chamou de Temas. Foi puxando esses fios que, em tramas, se 

evidenciaram os Temas: temáticas convergentes às falas dos professores e que dizem 

das práticas realizadas na relação com o contexto, por um lado, e, inserido nesse, dizem 

também da construção de caminhos que liguem seu trabalho na Escola, os objetivos da 

Educação Física e os alunos. Os Temas, que serão apresentados e detalhados no 

Capítulo 6, foram organizados em Quadros visando apresentar o conteúdo relacionado 

aos mesmos, bem como a frequência e sujeitos respondentes. 

Uma vez que a autora/pesquisadora também atua na referida Escola, não se pode 

deixar de considerar que na análise, no diálogo entre as falas dos professores, as 

questões de pesquisa e o referencial teórico da pesquisa, também estavam presentes os 

saberes da autora/pesquisadora acerca da Escola e da prática pedagógica desenvolvida 

pelos professores, grupo no qual se inclui. Porém, sem desconsiderar esse saber, o que 

seria impossível, buscou-se ter foco no que emergia das falas dos professores, sobretudo 

buscando por respostas acerca da necessidade de construir outras possibilidades para 
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ensinar a novos alunos em uma outra/nova Escola que, por eles, é continuamente 

reconstruída. 
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5. A ESCOLA E SUA HISTÓRIA 

 

 

Este capítulo apresenta breve resgate da história da Escola, em interface com a 

história da Educação Física na instituição. Na história da Escola, que se inicia em 1918, 

o recorte temporal é o da criação dos Jogos Escolares, tradicional competição que 

acontece internamente em cada unidade de ensino e entre as mesmas, em nível da 

região. O foco histórico nos Jogos Escolares tem como objetivo investigar sua relação 

com a construção das práticas pedagógicas dos professores de Educação Física. Para a 

organização deste capítulo foi empregada a pesquisa documental (documentos em 

apêndice), bem como a entrevista com ex-professores de Educação Física que atuaram a 

partir de 1962
8
. 

Tem especial importância, neste contexto, a história do Ensino Técnico rural que 

se inicia com as escolas de artífices e aprendizes, com o ensino profissional destinado à 

educação dos mais pobres. No sul de Minas Gerais, o ensino técnico rural voltava-se à 

aprendizagem profissional da agricultura devido às características da região, sendo a 

Escola em que a pesquisa foi desenvolvida criada em 1918, vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, como Patronato Agrícola, apresentada por meio do 

Decreto n
o
 12.893, de 28 de fevereiro de 1918 que, autorizava o Ministério da 

Agricultura “a criar patronatos agrícolas, para educação de menores desvalidos, nos 

postos zootécnicos, fazendas-modelo de criação, núcleos coloniais e outros 

estabelecimentos do Ministério” (BRASIL, 1909, p. 01). 

 

                                                           
8
 No capítulo anterior foram apresentadas informações acerca das entrevistas realizadas com esses ex-

professores. Os mesmos, três professores, serão identificados como PEF1, PEF2 e PEM7, nesse caso, este 

professor ainda atua na escola (2014). 
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Foto 01: Unidade A. Patronato Agrícola, 1918. 

Arquivo de Particular.  

 

 Em 1939, atendendo ao Decreto-Lei n
o
 982, de 23 de dezembro de 1938 

(IFSULDEMINAS, 2014) com a finalidade de criar Novas Escolas vinculadas ao 

Ensino Agrícola, reagrupando e reconstituindo as já existentes, o Ministério da 

Agricultura expande e Educação Profissional ao curso primário com certificado e 

habilitação profissional, divididos em núcleos como: Agricultura, Zootecnia, Indústrias 

Rurais e Administração. A Escola passa então a oferecer cursos de ensino primário, 

elementar e médio, com habilitação profissional, formando alunos e/ou profissionais 

capacitados para o mercado de trabalho na área agrícola. Em 1947 e 1957 criaram-se 

duas novas Escolas Agrícolas (as atuais Unidade B e C), para a formação de Técnicos 

Agrícolas, propondo a formação de mão de obra qualificada para atender o mercado da 

região, que se voltava ao trabalho agrícola. O objetivo era atender aos filhos dos 

pequenos agricultores da região (IFSULDEMINAS, 2014). Na década de 60, já como 

Colégio Agrícola, as Escolas Agrícolas, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura 

passaram por grandes dificuldades devido à instalação do regime militar, sofrendo a 

redução de alunos, precariedade nas instalações físicas, que se firmaram e se reergueram 

na década de 70 com a criação da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário. Essa 

Coordenação tinha, como objetivo, estabelecer o papel das Cooperativas no que diz 

respeito a recursos físicos, administrativos e pedagógicos para as Escolas Técnicas 
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Agrícolas. Devido às grandes transformações ocorridas na economia e na sociedade do 

país, as Escolas Técnicas transformam-se em Centros Federais de Educação Profissional 

e Tecnológica, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, oferecendo curso de 

ginásio agrícola profissional em nível de “2º grau”, com a filosofia de “aprender a fazer 

e fazer para aprender”. 

A Escola em que a pesquisa foi desenvolvida firmou-se, na década de 80, com o 

desenvolvimento do sistema Escola-Fazenda, Cooperativa-Escola e Escola-Mercado 

Consumidor, consolidando a filosofia “aprender a fazer e fazer para aprender” com 

reformulações no Ensino a fim de formar jovens capacitados a atender o mercado de 

trabalho (IFSULDEMINAS, 2014).  

A partir da década de 90, o Ensino Agrícola Federal sofreu mudanças na área 

pedagógica, com a criação da COOPERATIVA nas Escolas Agrotécnicas, com o 

objetivo de oferecer uma aprendizagem na doutrina cooperativista em condição de 

produção, oferecendo oficinas de madeira, alfaiataria e panificadora. A renda dessas 

oficinas era revertida para projetos agropecuários elaborados e executados com a 

participação efetiva dos alunos que aprendiam na prática, propiciando o 

desenvolvimento das habilidades e aptidões, imprescindível para a sua atuação no 

mercado de trabalho.  

 Foto 02: Unidade A, padaria, oficina de madeira. 

Arquivo de Particular. 
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Foto 03: Unidade A, alfaiataria. 

Arquivo de Particular. 

 

 

Em 2008, a partir da fusão das Escolas Agrotécnicas de Ensino Federal do sul de 

Minas Gerais, a Escola se torna uma só Instituição, organizada em seis unidades de 

ensino, com o compromisso do desenvolvimento regional por meio da excelência na 

educação profissional e tecnológica (IFSULDEMINAS, 2009).  

Entre as seis unidades que atualmente compõem a Escola, as Unidades A, B e 

C oferecem cursos em nível Técnico de Ensino Médio Integrado, como Agrimensura, 

Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Informática, Zootecnia. Como Técnico 

Subsequente: Enfermagem, Segurança do Trabalho, Administração (PROEJA), 

Alimentos, Edificações, Enfermagem do Trabalho, Cuidado de Idosos, Linguagem Java, 

Cafeicultura, Licenciatura para graduados. Em nível superior, são oferecidos, nessas 

unidades, os cursos de Gestão Ambiental, Agrimensura, Formação Pedagógica, 

Engenharia Agrônoma, Engenharia de Alimentos, Tecnologia em Cafeicultura e 

Educação Física. Já nas unidades criadas mais recentemente (as Unidade D, E e F) há o 

oferecimento de cursos Técnicos de Ensino Médio Integrado, a saber, Informática, 

Eletrotécnica, Administração, Edificação, Eletrotécnica, Informática, Meio Ambiente, 

Comunicação Visual, Enfermagem, Vestuário, Química, Segurança do Trabalho. Nessas 

unidades são também oferecidos cursos em nível superior, como os de Engenharia 
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Civil, Engenharia Química e Gestão Ambiental. A Escola ainda oferece cursos à 

distância como, EAD e PRONATEC
9
. 

Em conjunto, as seis unidades de ensino têm como objetivo atuar “na 

articulação da tríade ensino-pesquisa-extensão, com características e objetivos de 

formação e qualificação de novos cidadãos e profissionais, na promoção do mercado de 

trabalho, no desenvolvimento de pesquisas que colaborem com a qualidade de vida da 

população” (IFSULDEMINAS, 2009), tendo como foco as necessidades regionais, 

capacitando a mão de obra, prestando serviço, desenvolvendo pesquisas que atendam a 

demandas econômicas locais e projetos que colaborem para a qualidade de vida da 

população.  

A Escola se vincula à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC) do Ministério da Educação (MEC), possui autonomia no que diz respeito à 

administração patrimonial e financeira, didático-pedagógica e disciplinar, validando o 

ingresso ao estudante no Ensino Médio com propagações em níveis de Ensino Superior 

e Pós-graduação. 

Sendo, a Escola, o local em que o conhecimento se propaga, faz-se importante 

que esta proporcione a formação integral do aluno, propiciando uma educação ampla, de 

oportunidades, concretizando os processos de mudanças diante das novas diretrizes, 

com propostas e ações na organização sistematizada das atividades desenvolvidas.   

Diante das novas tendências e adaptações necessárias ao Ensino, criou-se o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (EAFI, 2007), que apresenta a importância da 

educação para a “promoção do desenvolvimento econômico regional e para a criação 

de uma sociedade mais justa e equilibrada” (EAFI, 2007, p. 1), sendo a educação 

promovida para atender as demandas da sociedade, tendo como meta que os alunos 

sejam capazes de assumir desafios profissionais diante das mudanças sociais e 

econômicas que ocorrem na comunidade regional e geral. Para tal, e ainda segundo o 

Plano de Desenvolvimento Institucional, é preciso construir Educação que seja capaz de 

se comprometer na formação integral dos indivíduos para que estes sejam conscientes 

do seu papel na sociedade, contribuindo para a “estruturação de um mundo mais justo e 

                                                           
9
 Ensino Técnico a Distância (EAD). Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 

(PRONATEC), é um programa do Governo Federal que objetiva o oferecimento da Educação 

Profissional a toda a população para integrar a qualificação profissional elevando a escolaridade como 

instrumento de inclusão e de promoção do exercício da cidadania (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA SUL DE MINAS GERAIS, 2009).  
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humano” (EAFI, 2007, p. 1), atendendo às demandas sociais de uma política local, 

permanentes ao mercado de trabalho e ao sistema educacional. 

Em sua missão de “contribuir para a formação de recursos humanos 

competentes tecnicamente aptos para exercer de forma plena e consciente a cidadania” 

(EAFI, 2007, p. 18), a Escola assume assim,  

 

o compromisso de garantia do ensino-aprendizagem, relacionando esses 

processos aos paradigmas fundamentais da Educação apresentados pela 

UNESCO, a saber: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser (p. 18) 

 

Nesse sentido, é parte da Filosofia da Escola “promover ensino de qualidade 

visando à formação de cidadãos capazes de transformar a realidade por meio de valores 

éticos e políticos; realização da formação integral do aluno objetivando o seu perfil 

empreendedor e cidadão; desenvolver o pensamento crítico com autonomia para que os 

alunos possam apresentar ações concretas” (EAFI, 2007, p. 1). 

Como o oferecimento de projetos de extensão e atividades extracurriculares, a 

Escola tem, como uma das funções e compromisso, o apoio às atividades sócio-

esportivas e culturais, das quais destacamos a prática do esporte estimulando os alunos à 

participação em eventos esportivos (EAFI, 2007, p. 30). 

 

Desenvolver projetos didático-pedagógicos de oficinas para diversas áreas 

tais como: artesanato, esportes e dança utilizando alunos estagiários 

monitores e professores; Realizar torneios internos anuais nas seguintes 

modalidades esportivas: futsal (M/F); voleibol (M/F); basquete (M/F); truco; 

bilhar; xadrez etc; Estimular a realização de torneios esportivos entre as 

escolas da rede federal de ensino tecnológico, visando maior sociabilização 

com práticas saudáveis e disciplinadoras do esporte e oportunizando novos 

talentos (p. 30).  

 

 O PDI - Plano de Desenvolvimentos Institucional do período de 2009-2013 

(IFSULDEMINAS, 2009) apresenta, entre as ações da escola, o Programa de Apoio 

Pedagógico aos alunos que objetiva: 

 

Disponibilizar serviços e benefícios com a finalidade de que estes 

permaneçam na Escola, oportunizando conhecimento, sociabilidade e 

reconhecimento de saberes e deveres enquanto aluno (p. 118). O apoio 

pedagógico para minimizar problemas ligados à aprendizagem, programas de 

apoio financeiro ao desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, atividades 

artístico cultural e de lazer que propiciem a oportunidade de desenvolver, por 

meio de interesses individuais e coletivos, atividades que contribuam na 

formação social do cidadão (p. 118-119). Atividades extra-curriculares de 

incentivo ao esporte com o oferecimento de diferentes modalidades 
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esportivas como atividades de inclusão social para que os alunos possam se 

identificar diante de suas escolhas, com a promoção de campeonatos como o 

Inter-classe, jogos realizados com disputas em fases de competição, 

campeonatos municipais, regionais. (IFSULDEMINAS, 2009, p.122). 

 

 Merece destaque neste Programa a ênfase nos esportes, o mesmo em relação a 

outro Projeto Social, nesse caso voltado às atividades específicas na área - Projeto 

Social de Extensão na Área de Esporte – que tem, segundo o PDI, 

 

a finalidade de manifestação esportiva específica, realizada como forma 

complementar à educação formal, com o intuito apoiar o desenvolvimento 

integral do indivíduo, atuando no trabalho físico e na formação para o 

exercício da cidadania e a prática do lazer saudável, não se remetendo 

somente a abordagem tradicional que visa a seletividade e a competitividade 

(p. 69).  

 

Como proposta metodológica, o Projeto Social Esportivo prevê a iniciação à prática do 

esporte em diversas modalidades coletivas e individuais, propiciando aos alunos o 

contato e prática regular de atividades físicas como qualidade de vida e saúde, além de 

favorecer a ação coletiva, o trabalho em grupo, a cooperação, a comunicação, o 

fortalecimento dos valores sociais como, liderança, trabalho em equipe, na formação de 

cidadãos mais preparados, mais solidários, mais cooperativos, para a sua inserção no 

vida em sociedade. 

    

 

5.1 A EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 

 

 

A relação entre a Educação Física e a formação profissional é explicitada, como 

reflexão, por vários autores. Entre eles Castellani Filho (2007) ressalta a importância da 

mão de obra fisicamente controlada, sendo a Educação Física Escolar responsável pela 

manutenção da saúde e a recuperação da força do trabalho dos alunos. Na Escola 

investigada essa relação se evidenciou por toda a história da instituição. 

Foi na década de 60 que a Educação Física passou a ter destaque, voltada ao 

esporte, sendo as aulas dirigidas à formação de equipes competitivas. Na época foi 

instituída a prática de vários esportes, com ênfase no futebol, e com a promoção de 

competições com grupos externos a escola, alguns de renome nacional.  
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Foto 04: Primeira equipe de Futebol de Campo constituída por alunos da Unidade A, que à época 

funcionava com regime de internato, e por jovens da comunidade local, 1962. 

Fonte: Arquivo de Particular.  

 

 

Merece destaque, nesse período, a relação da Direção da Escola com a prática 

dos esportes sendo a principal incentivadora; o diretor escolar na época assumia também 

a função de treinador esportivo. Este professor [PEF2] relata: 

 

“Daqui da Escola, saíram jogadores profissionais, tínhamos equipes que participavam de 

campeonatos renomados no Brasil, o esporte na escola sempre teve destaque formando atletas 

de alto nível
10

” [PEF2]. 

 

 

                                                           
10

 Os excertos das entrevistas e seus autores, os professores cujas falas se apresentam nesse capítulo, serão 

identificados como P= Professor e EF= Educação Física, seguindo do número 1 e 2 em relação à 

sequência em que a entrevista foi realizada. Um dos professores, porém, será identificado como PEM7, 

indicação referente aos professores que ainda estão atuando profissionalmente, entrevistas apresentadas 

no capítulo 6. A identificação PEM se refere a: P = professor e EM = ensino médio, seguido do número 

que indica cada professor entrevistado. 
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Foto 05: Equipe de Futebol de Campo, 1962. Jogo entre a Unidade A e a Equipe profissional de Futebol 

Ponte Preta. 

Fonte: Arquivo de Particular. 

 

O relato do professor [PEF2], que em 1962 inicia a sua trajetória na Escola, 

afirma o esporte como importante ferramenta no desenvolvimento e na aprendizagem 

dos alunos no ambiente escolar. A afirmação do professor revela uma concepção de 

educação que estava na base dessas ações, também em relação à realização das práticas 

esportivas; em sua fala se evidencia a formação integral, a socialização, busca por 

solidariedade humana e bem-estar comum e a convivência sadia. 

 

“Considerando a importância do esporte na formação integra dos jovens, a Escola na sua 

dimensão tanto social como político-cultural, deve ser o centro de desenvolvimento de práticas 

educativas inovadas capazes de atraírem os jovens de modo especial para a prática de 

atividades esportivas, em considerações de lhes oferecer formação integral, socialização e a 

busca da solidariedade humana, o bem-estar comum e a convivência sadia. Assim me 

aproximei pela educação e escolhi o esporte como fonte inspiradora para minha formação como 

professor de ensino e práticas educativas
11

, conduzindo os jovens estudantes motivando-os a 

realizar os seus sonhos e a superar os seus limites partindo da sua consciência pessoal e evoluir 

para uma consciência política” [PEF2]. 

 

 

Porém, a afirmação que segue abaixo amplia, no sentido que modifica essa 

concepção de educação, observando-se a relação com o controle e a disciplina. 

   

“Não se constrói educação num ambiente de coerção. Professores e estudantes não são 

adversários, mas parceiros na construção do saber. Enquanto os primeiros têm a satisfação de 

                                                           
11

 O professor PEF2 por não ter formação na área, indicou o seu trabalho como “práticas educativas” e 

não como Educação Física, que como componente curricular teve início na Escola em 1975 com o 

professor PEF1, que era formado na área. 
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ensinar com a sua própria experiência de vida, os segundos o desejo indomável de aprender. 

Ambos ponderando conhecimento. Portanto, era inadmissível que os estudantes preguiçosos e 

sedentários mantivessem atitudes de rebeldia consigo mesmo, se esquivando da prática da 

Educação Física, abordados sempre pelo departamento de acompanhamento ao educando e 

desenvolvimento do ensino e a família em uma ação conjunta. Eram persuadidos a cumprir com 

suas obrigações no processo pedagógico da escola” [PEF2]. 

 

 

O relato que segue traz informações sobre a vivência desse professor como 

aluno e depois como docente, reforçando a prática do esporte na relação entre sua 

formação, pessoal e profissional. O relato mostra também a inserção de outros esportes 

na Escola, além do Futebol. 

 

“No período como aluno, isto é, como estudante, a prática esportiva mais comum era a prática 

do futebol, já que Inconfidentes possuía um único campo de futebol. Como professor de Práticas 

Educativas, juntamente com outros profissionais e colaboradores, importamos em motivar 

diferentes modalidades esportivas utilizando ambientes improvisados e adaptados o voleibol, 

basquete, futsal, treinamento de judô e atletismo” [PEF2]. 

 

Sendo o esporte a realidade da Educação Física na Escola, o que perdurou por 

longos anos, os professores quando se inseriam naquele ambiente de trabalho se 

adaptavam a esta prática, conforme o indica o trecho da entrevista apresentado 

anteriormente. Com as mesmas características, outro professor relata: 

 

“Fui atleta da escola, vivi toda a história do treinamento e do condicionamento físico. Meu pai 

era professor de Educação Física aqui, e eu sempre o acompanhava nas aulas de Educação 

Física e por me identificar muito com o esporte, sempre fui chamado para ajudá-lo, e quando 

entrei como professor e seguia a mesma metodologia porque já possuía vivencia naquela 

prática” [PEM7]. 

 

Para os professores, o contexto das aulas de Educação Física já se encontrava 

definido e, ao atuar e organizar as suas aulas, da mesma forma, as práticas adotadas já 

eram previamente determinadas. Isso possivelmente acontecia porque a vivência como 

esportista e aluno da própria Escola, participando dos treinamentos e das equipes, tinha 

sido formativa para o professor. No excerto abaixo o professor [PEF1] reitera a 

aprendizagem do esporte e essa vivência na relação com a prática profissional futura. O 

professor PEF1 afirma sobre sua relação (de aprendizagem) com o professor PEF2 que 

foi seu treinador. 

  

“Eu era atleta dele, jogava para os times dele, antes de me tornar professor na Escola. Ele foi 

um espelho para mim, um homem com grande responsabilidade. Ele fazia o papel do professor, 
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era uma coisa que competia ao professor de Educação Física, e ele fazia muito bem, com 

carinho, organização e amor, aquilo era a vida dele. E a gente se espelhava nele e em seus 

ensinamentos” [PEF1]. 

 

Como professor, o professor [PEF1] relata sobre como se realizavam as aulas de 

Educação Física (década de 70).  

 

“Todo começo de ano a gente fazia uma sondagem de aptidão física, já com o objetivo de 

formar as equipes. Nas primeiras aulas a gente encaminhava os alunos para a enfermaria da 

Escola fazendo uma avaliação completa de cada um; depois aplicávamos testes físicos. Os 

alunos que sobressaíam, que possuíam habilidades, nós condicionávamos ao esporte, mas 

aqueles mais “fraquinhos” tinham que participar das atividades que eram desenvolvidas, caso 

contrário reprovavam, e se reprovassem no primeiro ano tinham que deixar a escola. Os alunos 

eram bem comprometidos com as aulas de Educação Física” [PEF1].  

 

 

 

Foto 06: Aulas de Educação Física Unidade C, 1965. 

Arquivo de Particular. 
 

 

Em sua fala este professor [PEF1] afirma práticas competitivas e avaliação 

relacionada à desempenho físico; os alunos eram tidos como habilidosos ou fraquinhos 

e classificados como tal. A prática esportiva era o conteúdo trabalhado nas aulas de 

Educação Física, visto que estas possuíam, como objetivo, a formação de atletas e de 

equipes competitivas para a participação em campeonatos realizados durante o ano 

letivo.  

Na década de 60 o chamado Colégio Agrícola já oferecia cursos 

extracurriculares, entre eles, atividades esportivas e culturais (Fanfarra) voltados à 

integração da Escola com a comunidade. Para essa mesma época o professor [PEF2], 
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indica que as aulas de Educação Física aconteciam assemelhando-se ao contexto do 

regime militar que se encontrava presente na história do Brasil: “a prática da Educação 

Física militar consistia em provas de resistência; era o que predominava na época”. 

Destaca-se o ensino da Educação Física seguindo objetivos de disciplina e controle, 

com atividades voltadas ao trabalho do físico, na preparação de corpos saudáveis e 

fortes para a defesa da nação e da pátria.   

 

 

Foto 07: Fanfarra, Unidade C. Década de 60. 

Fonte: Arquivo de Particular.  
 

 

Foto 08: Fanfarra Unidade B. Década de 60. 

Fonte: Arquivo de Particular. 
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Na referida escola, a prática do esporte tornou-se uma referência desde a década 

de 60 sendo as primeiras competições datadas desse período
12

. As competições tinham 

como objetivo que os alunos pudessem se integrar, se conhecer, e vivenciar a prática de 

atividades físicas. A Escola funcionava em regime de internato e, desde a sua origem, os 

Jogos eram uma oportunidade do conhecimento de diferentes culturas, escolas, cidades 

e pessoas, o que permanece como objetivo até o momento atual. 

A formação de equipes e o incentivo às competições iam ao encontro do 

momento histórico da Educação Física no país (década de 70), em que o Esporte passou 

a fazer parte das aulas de Educação Física escolar de forma preponderante.  

Sobre as competições, o professor [PEF1] afirma:  

 

“A época em que tínhamos times formados era maravilhosa. Os nossos alunos de internato eram 

muitos carentes, então precisava que no final de semana, tivesse alguma atividade para que eles 

participassem, e foi por meio do esporte que conseguimos isso” [PEF1].  

 

Segundo a fala do professor, os Jogos tinham o intuito de que os alunos tivessem 

oportunidades de conhecer outras regiões e culturas, além de objetivarem a integração 

entre os alunos e a prática de atividades físicas visando à qualidade de vida.  

As competições aconteciam anualmente sendo uma das unidades escolhida como 

sede. Eram realizadas no período de uma semana, sendo as outras atividades da Escola 

suspensas, com o apoio da direção e a participação da comunidade Escolar. O professor 

[PEF1] relata que a direção escolar apoiava essa prática e o treinamento de equipes 

esportivas na Escola, em preparação para os Jogos. Com o apoio da direção e o grande 

incentivo, a Educação Física se fez valorizada no contexto da Escola, ficando evidente o 

direcionamento ao esporte na prática pedagógica dos professores. 

  

“Desde que eu entrei na Escola a Educação Física sofreu algumas transformações, em se 

tratando de lei, mas nós seguíamos as nossas diretrizes. Dos três diretores que passaram pela 

Escola, tive um maior contato com o professor-diretor, os outros também que vieram depois, 

seguiam as mesmas linhas instituídas pelo primeiro. Tudo funcionava porque nós e os alunos 

éramos disciplinados, tudo funcionava a base da disciplina e do respeito. A Educação Física 

tinha espaço no planejamento da Escola, e era uma das disciplinas mais respeitadas. Todos 

tínhamos comprometimento em fazer o esporte funcionar na Escola: direção, professores e 

aluno” [PEF1]. 

 

                                                           
12

 Na forma como hoje se realizam, os Jogos Escolares tiveram início nos anos 80. 
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 As competições tinham entre suas finalidades desenvolver nos alunos aspectos 

como disciplina e comprometimento. Na fala do professor [PEF1] se observa: “quando 

a gente formava uma equipe, nós os professores sempre questionávamos sobre a 

importância da disciplina e do comprometimento do aluno para com o esporte, e que 

isso os levaria a uma formação diferenciada para a vida”. 

 As equipes existentes na Escola eram competitivas devido aos treinamentos que 

se voltavam para prática esportivas e à performance esportiva, se destacando em 

diversas competições. A competência, o êxito e a vitória eram estimulados entre alunos 

e professores. 

 

“Nós tínhamos equipes fortes e muitos competitivas. Éramos chamados a participar de muitas 

competições na região, ainda disputávamos ligas de futebol de campo contra equipes 

profissionais e não fazíamos feio. Já nos jogos entres as Escolas, sempre tivemos o destaque nas 

competições individuais, como no Atletismo (arremesso, salto, corrida), Xadrez, Peteca e, nos 

esportes coletivos, sempre pegamos as primeiras colocações. Nós tínhamos uma potencia em se 

tratando de todos os esportes e éramos respeitados por isso na região, ou em qualquer lugar que 

fossemos disputar campeonatos” [PEF1]. 

 

 

 

 
Foto 09: Campeonato de Futebol de Campo, Unidade A. Campeão 1975. 

Fonte: Arquivo de Particular. 

 

 

 Os professores ressaltam ainda que as aulas e os treinamentos eram realizados 

todos os dias da semana, após o período de aula das outras disciplinas, e também aos 
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sábados, indicando o lugar de destaque desse treinamento que extrapolava, em algumas 

situações, as questões escolares e curriculares. 

 

“Desde que entrei na escola as aulas de Educação Física eram nos últimos horários, e ainda 

tínhamos treinamentos aos sábados. E todos os alunos tinham o comprometimento de treinar, 

porque a escola para eles era a segunda casa, a segunda família. Nós tratávamos os alunos 

como nossos filhos; vivíamos mais com eles do que com a nossa própria família” [PEF1].   

 

“Nós tínhamos treinamento esportivos todos os dias após o término das aulas. A escola se 

transformava em um campo de treinamentos em todas as modalidades, o campo de futebol, as 

quadras, a pista de atletismo, todas ocupadas, os treinos duravam das 16hs ate as 22hs, não 

tínhamos espaço para realizar mais nada, nos tínhamos atividades intensas todos os dia” 

[PEM7].  

 

 

Os Jogos Escolares, conforme se apresentam hoje, passam a acontecer na década 

de 80 quando os professores de Educação Física das Unidades A, B e C se unem para a 

sua realização; porém, merece dizer que as competições, com outra organização e 

características, sempre fizeram parte da realidade da escola. Com o passar do tempo, 

mudanças foram acontecendo motivadas pelo assumir, pela direção da Escola, de outros 

encaminhamentos e direcionamentos, pelas alterações no quadro de docentes e também 

por novas orientações curriculares. Nos dias atuais, embora com objetivos educacionais 

mais amplos, os Jogos Escolares que se realizam nessa Escola ainda têm como foco o 

desempenho em práticas esportivas e a competição. 

 

 

Foto 10: Treinamentos Esportivos, 1982. Unidade B 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/58522896@N06/. 

 

https://www.flickr.com/photos/58522896@N06/
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Foto 11. Jogos Escolares, Unidade A, 1982. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/58522896@N06/. 

 

 

A forte tendência ao desenvolvimento da prática esportiva se fez presente na 

história da Escola, permanecendo até os dias atuais. O PDI - Plano de 

Desenvolvimentos Institucional do período 2007-2011 (EAFI, 2007, p. 107) apresenta 

os objetivos dessa prática: 

 

Proporcionar com a prática do esporte, lazer e artes, uma sociabilização entre 

os colegas, comunidades escolar e urbana. Com a prática saudável e 

disciplinadora do esporte proporcionando com isso, momentos de 

descontração e sociabilização e articulando grupos de artes, teatro, conjunto 

ou bandas musicais, capoeira e trabalhos artesanais típicos da região, 

possibilitando a oportunidade de revelar novos talentos (p. 107). 

 

 

Nesse mesmo Documento encontra-se um demonstrativo de atividades 

desportivas desenvolvidas no ano letivo escolar. Transcrevê-lo aqui, no Quadro abaixo, 

justifica-se como forma demonstrar como as atividades esportivas faziam/fazem parte 

da rotina escolar dos alunos e professores.  

  

https://www.flickr.com/photos/58522896@N06/
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Quadro 3. Demonstrativo das atividades desportivas do ano de 2005, Unidade A. 

FEVEREIRO 

 
JUNHO 

Teste de aptidão física dos alunos Participação no circuito regional de judô 

3ª etapa – Varginha 

Corrida do Gabiru (corrida rústica de 8,6 Km) Jogos amistosos de futebol, futsal, 

basquete e rugby 

Interclasses de cabo de guerra e futsal  

 

 

Torneio interclasses de atletismo: 

arremesso de peso, disco e lançamento 

de dardo 

Circuito regional de judô, 1ª etapa – Poços de 

Caldas 
AGOSTO 

 

MARÇO 

 

Jogos amistosos de futebol, futsal, 

basquete, judô e rugby 

Torneio interclasses de truco. Torneio interclasses 

de betis e malhas 

Jogos amistosos de futebol, futsal, basquete e 

Judô 

Jogos amistosos de futebol, futsal, basquete e judô SETEMBRO 

 

Torneio de xadrez  Participação no circuito regional de judô.4ª etapa – 

Caxambu 

ABRIL 

 

Torneio interclasses de futsal (masculino 

e feminino) 

Torneio de peteca Jogos amistosos de futebol, futsal, basquete e 

rugby 

Torneio interclasses de atletismo: 100, 200, 400, 

800 e 1.500 metros rasos 
OUTUBRO 

 

Jogos amistosos com outras instituições esportivas Jogos amistosos de futebol, futsal, 

basquete e rugby 

Circuito regional de judô 2ª Etapa – 

Divinolândia 

Torneio interclasses de voleibol 

(masculino e feminino) 

MAIO 

 

Torneio interclasses de futebol society. 

Torneio interclasses de atletismo: salto em 

distância, em altura e triplo 
NOVEMBRO 

Jogos amistosos com escolas Agrotécnicas 

(Machado e Muzambinho) 

Jogos amistosos de futebol, futsal, 

basquete e rugby 

 

Torneio interclasses de sinuca (biliar) participação no circuito regional de judô 

5ª etapa – Cambuquira 

Concurso de desenho Torneio interclasses de basquete 

 Torneio interclasses de judô 
Fonte: EAFI, 2007  

   

 

 Encontramos nos PDI (2007-2011 e 2009-2013) a importância das atividades 

extracurriculares na educação, sendo as atividades físicas esportivas incentivadas na 

Escola como parte integrante de sua missão e finalidades educacionais.  
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Foto 12: Jogos Escolares, Etapa Regional, 2013. 

Fonte: Arquivo de Particular. 
 

 

 A prática dos Jogos Escolares e dos treinamentos esportivos se realiza até os dias 

atuais, com algumas alterações e regulamentações, porém fazendo presente no contexto 

da história e da prática pedagógica dos professores de Educação Física. 
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6. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA ESCOLA: RECONSTRUÇÕES POSSÍVEIS  

 

 

A prática pedagógica, como uma prática social, construída na relação entre 

sujeitos – alunos e professores - e contexto escolar, não é imutável, mas, ao contrário, 

sujeita a transformações pelas quais passam a própria instituição escolar e os sujeitos 

que nela convivem e trabalham (FRANCO, 2012). Resgata-se nessa discussão o 

conceito de habitus (BOURDIEU; PASSERON, 1982) que se constitui na interseção 

dialética entre o determinismo social e a construção de respostas dos sujeitos. A relação 

entre habitus e campo, o espaço social em que o habitus se organiza e manifesta, diz 

também de uma relação dialética que, dinâmica, envolve mudanças nos/dos envolvidos 

e contexto. 

 Ao tratarmos da construção das práticas pedagógicas na área de Educação 

Física na Escola, queremos dar foco, no interior de uma construção histórica, às 

possibilidades de mudanças solicitadas pelas contínuas reformulações das certezas a 

partir do que o “novo” mobiliza. Dizemos do novo aluno, currículo, professores e, 

portanto, de uma outra e nova Escola que, para além das marcas de sua história, escreve 

seu presente e futuro. As marcas históricas, tanto da Escola como da própria área, 

imprimiram na prática dos professores certas tendências, como é o caso do predomínio 

das atividades esportivas na sua relação com o treinamento esportivo, porém, como este 

capítulo apresenta e discute, dizem também da construção de outras possibilidades, de 

outros encaminhamentos e práticas em resposta a essa história. 

Para Silva (2008), quando “o professor enfrenta dificuldades e interage com o 

campo social, profissional e escolar, ele utiliza, amplia e modifica o seu habitus” (p, 

100). Assim, o habitus se encontra mediado entre a estrutura e a prática, indicado como 

o “produto da incorporação das estruturas sociais e da posição de origem pelo sujeito” 

(SILVA, 2008. p, 94). 

Neste capítulo se apresenta, por meio da análise das entrevistas (cujos 

procedimentos de pesquisa estão descritos no capítulo 4), o relato dos professores de 

Educação Física que atuavam/atuam no Ensino Médio da Escola, nos anos de 2013 e 
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2014. Como já foi mencionado, foram realizadas entrevistas com 08 professores
13

 com 

o objetivo de refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida por esses docentes na 

relação com o contexto da Escola e da Educação Física na Escola (em especial, em 

relação os Jogos Escolares). Os temas emergentes das entrevistas foram organizados 

em: 

6.1. Trajetória, experiências e a prática do professor. 

6.2. A prática pedagógica dos professores de Educação Física na Escola. 

6.2.1. Os Jogos Escolares realizados na Escola e a atuação do professor. 

6.2.2. A tradição do treinamento esportivo na Escola  

6.2.3. Teoria e prática na construção das aulas de Educação Física 

6.2.4. A participação dos alunos nas aulas de Educação Física e a 

relação com os processos de avaliação.  

6.3.  Práticas em (re)construção: outros abordagens de ensino  

 

Antes da apresentação dos Temas, iniciando este capítulo, seguem dados dos 

professores entrevistados. 

  

                                                           
13

 A entrevista com o professor PEM7, em função do tempo de atuação na instituição, o que se deu a 

partir de 1986, foi também inserida no Capítulo 5 que apresenta, em sua história, a construção da 

Educação Física na Escola. 
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Quadro 4 - Dados dos professores entrevistados. 

PROFES

SOR 

IDADE LOCAL DA 

FORMAÇÃO 

INICIAL E 

ESPECIALIZAÇÃO 

LATU SENSU 

FORMAÇÃO 

STRICTU SENSU 

TEMPO 

DE 

FORMA

DO 

UNI

DAD

E DE 

ENSI

NO 

TEMPO 

EM QUE 

ATUA 

NA 

ESCOL

A 

PEM1 28 ASMEC 

Educação Física 

Atividades 

desportivas  

 

------ 

6 anos 

(2008) 

A 5 anos 

PEM2 41 UFMG 

Atividades de 

performance com 

treinamento militar e 

Atividades Motoras 

em Academia pela 

Escola Superior de 

Educação Física de 

Muzambinho 

 

 

 

------ 

14 anos 

(2000) 

A 3 anos 

PEM3 40 ESFEM 

Musculação e 

Personal Trainer, 

Fisiologia e Lutas, 

Mestre em 

Performance 

Humana. 

Mestrado, Biodinâmica 

Fisiologia e 

Treinamento 

Desportivo 

 

16 anos 

(1998) 

F 2 anos 

PEM4 32 ESEFM  

Formação em 

Educação Física 

escolar 

Arbitragem 

desportiva 

Mestrado, Ciência do 

Movimento Humano e 

suas relações com a 

Cultura e Educação, 

Pedagogia do 

Movimento e Lazer 

10 anos 

(2004) 

C 4 anos 

PEM5 31 ESEFM  

Educação com ênfase 

no ensino-

aprendizagem  

Mestrado, Ciência do 

Movimento Humano e 

suas relações com a 

Cultura e Educação, 

Pedagogia do 

Movimento e Lazer 

10 anos 

(2004) 

C 3 anos 

PEM6 26 UFV 

Aspectos Sócio-

culturais do 

Movimento Humano  

Mestrado, 

Representação do 

Movimento Humano 

5 anos 

(2009) 

E 1 anos 

PEM7 53 ESEFM 

Especialização no 

Centro olímpico de 

treinamentos e 

pesquisa, ginástica 

olímpica e judô  

 

 

-------- 

28 anos 

(1986) 

B 31 anos 

PEM8 44 ESEFM 

Especialização em 

treinamentos 

desportivo e ciência 

do voleibol  

Mestrado, Produção 

Animal 

28 anos 

(1986) 

B  23 anos  

 

Fonte: Entrevista com os professores. 
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Os professores da Escola possuem formação inicial em Educação Física (os 08 

professores são Licenciados e, entre eles, 01 tem formação também como Bacharel), 

atuam em média há oito anos na Escola (sendo que o professor com maior tempo de 

atuação [PEM7]
14

 tem 28 anos como docente e o professor [PEM6] atua há apenas 01 

ano). Todos os professores possuem Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), sendo 

que cinco em treinamento esportivo. Práticas desportivas e áreas correlatas; dois 

possuem especialização em Educação Física Escolar, sendo que um desses professores 

cursou especialização com ênfase em estudos sobre o ensino e a aprendizagem; ainda 

um professor se especializou em estudos sobre aspectos socioculturais do movimento 

Humano. É importante ressaltar que nos últimos anos, cinco dos oito professores 

iniciaram Pós-Graduação Stritu Sensu em Programas com Áreas de Concentração 

bastante distintas, a saber: Ciência do Movimento Humano e suas relações com a 

Cultura e Educação, Biodinâmica Fisiologia e Treinamento, Representação do 

Movimento Humano e Produção Animal.  

Esse fato sugere a mobilização dos professores na busca de outros saberes, seja 

por acreditarem na importância do ensino e da aprendizagem e/ou por refletirem sobre 

sua prática docente, na relação com seus alunos, sua aprendizagem, interesse e 

participação nas aulas. A prática pedagógica, na perspectiva de Franco (2012) se apoia 

nas experiências vividas e aprendidas pelos docentes, o que orienta suas ações que 

também são conduzidas pelo campo social e escolar em que se realizam, À medida que 

as condições do contexto social se modificam as práticas também se potencializam em 

direção às mudanças necessárias. 

 

 

6.1. TRAJETÓRIAS, EXPERIÊNCIAS E PRÁTICA DO PROFESSOR 

 

 

O Tema 1 apresenta as vivências dos professores, sua história e trajetórias de vida, 

bem como aspectos da formação profissional, buscando por indícios que possam, nessa 

história, estabelecer relação com a prática profissional atual. Emergente das entrevistas, 

este tema foi organizado tendo em perspectiva a ideia de formação como processo 

                                                           
14

 O professor PEM7 se encontra no contexto da Educação Física na Escola desde a década de 70, quando 

se envolvia nas atividades da comunidade escolar, participando da fanfarra, dos treinamentos e das aulas 

de Educação Física, antes mesmo de se tornar professor na Escola, que teve início em 1986.   
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contínuo que envolve, não somente a formação acadêmica, mas conjunto de 

experiências que constituem o professor. A concepção de formação profissional do 

professor como resultante de suas vivências e experiências acumuladas ao longo da sua 

trajetória de vida e profissão pode ser relacionada ao conceito de habitus (BOURDIEU; 

PASSERON, 1982) que, na relação dialética entre a prática e a estrutura social, também 

se constitui da trajetória e das experiências vividas pelos professores. 

O conhecimento dos saberes docentes, a que se refere Tardif (2007), vai ao 

encontro de reflexões que localizam a prática dos professores entre a formação inicial 

e os saberes da experiência, do exercício docente. Esse autor ressalta que os saberes 

docentes são constituídos por muitos outros saberes, e se encontram em continua 

transformação. Para Tardif (2007) o saber docente é “saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p, 36).  São esses saberes, 

adquiridos ao longo da trajetória de vida e no exercício da profissão, considerados os 

múltiplos saberes envolvidos na formação e na prática docente dos professores. 

Para Nóvoa (1995) a ideia de formação refere-se a desenvolvimento: pessoal, 

profissional e aos projetos da escola, indicando a necessidade de estabelecer relações 

entre a pessoa e o profissional. Embora a formação de professores tenha sido 

historicamente marcada pela reprodução, racionalização e fragmentação dos saberes 

profissionais, o autor defende que deva alicerçar-se nessa ideia de desenvolvimento, 

uma vez que só pode ser concebida em dimensões tanto individuais como coletivas. 

Nessa perspectiva, a formação do professor se dá, portanto, num contexto de relações, o 

que consiste em concebê-la para além da dimensão técnica. 

Como um dos professores de Educação Física da Escola, a influência da prática 

esportiva relacionando-a a formação profissional e à prática docente desenvolvida, que 

se encontra influenciada ao incentivo da família á promoção da saúde. Com destaque a 

antigos professores, em que a prática do esporte e as experiências como atleta, fizeram 

parte da formação social, cultural, escolar e profissional, quando em competições 

escolares eram destacadas nas habilidades especificas para a promoção do esporte. A 

vivência de ser atleta, digo atleta porque durante um período da vida a dedicação aos 

treinamentos diários se fez presente, com a participação em inúmeras competições, 

muitas delas em ambiente escolar, as aulas de Educação Física foram parte integrante 

desse processo devido a se voltarem também à prática esportiva. Anos mais tarde, a 
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forte relação com o esporte encontra-se as escolhas na formação acadêmica e 

profissional, tornando-se docente na área de Educação Física Escolar. Na organização e 

desenvolvimento da própria prática pedagógica, a vivência da prática do esporte se fez 

presente, corroborando o fato de que na Escola de atuação profissional, o esporte era 

bastante valorizado. As entrevistas indicaram que o mesmo ocorreu com os demais 

professores da Escola. O contato com diferentes modalidades esportivas, treinamentos, 

competições e jogos teve forte influência sobre a prática profissional, em específico 

sobre prática esportiva nas suas aulas. O Quadro abaixo apresenta síntese das respostas 

dos professores. 

 

Quadro 5 - Trajetória e experiências dos professores. 

 
CONTEÚDO  SUJEITOS 

- Fui atleta PEM1 

PEM2 

PEM3 

PEM4 

PEM5 

PEM7 

PEM8 

- Fui aluno da Escola e participei dos Jogos Escolares PEM1 

PEM3 

PEM8 

 

 

Os professores, na entrevista realizada, relataram acerca da sua trajetória e do 

contato com o esporte: 

 

“Fui atleta de voleibol e futsal, defendendo minha cidade em competições esportiva” [PEM1
15

].  

  

“Joguei vôlei durante a minha adolescência defendendo a equipe da cidade, disputava JIME 

(jogos competitivos”) [PEM2]. 

 

“Joguei algumas modalidades esportivas, eu fui arbitro de vôlei também, e isso teve influencia 

para a escolha da Educação Física como formação” [PME4]. 

“Eu joguei futsal, o que influenciou minha escolha para a formação em Educação Física” 

[PEM5].  

 Pérez Gomez (1998) enfatiza que as experiências acontecem no contato direto 

com o que se faz, sendo este significativo para a aprendizagem, seja por meio do 

                                                           
15

Apresentamos os excertos das falas dos professores identificando-as por P = professor, EM = ensino 

médio, seguido do número que indica para cada professor entrevistado. 

 

 



77 

 

 
 

contato com a natureza, as pessoas ou objetivos culturais. Tardif (2007) afirma que as 

experiências são incorporadas sobre a forma de um saber e fazer no processo de 

formação. Sugere-se que a prática profissional futura é motivada por aprendizagens que, 

em muitos casos, ocorrem antes do curso de formação inicial.   

 

“Fui atleta de jui-jitsu e quando digo atleta é porque durante muitos anos vivi financeiramente 

da luta. A luta era minha profissão” [PEM3].  

 

 

Para PEM3 a prática das lutas foi uma experiência que fez o professor ter 

contato com diferentes situações no esporte praticado, tais como treinamentos e 

competições, o que o fez estar por um longo período nessa realidade. Também o 

professor PEM7 vivenciou a história do esporte na Escola. Em função das habilidades 

apresentadas como atleta, participava de todo o desenvolvimento dos treinamentos 

esportivos, o que fez parte da sua formação. O professor afirma: “participava dos 

treinamentos, das atividades. A escolha pela Educação Física como formação foi porque eu era 

atleta” [PEM7]. 

 A fala do professor sugere que o contato com o esporte foi uma das principais 

referências da formação profissional. Observamos, nesse caso, uma prática de formação 

que antecede a formação inicial em Educação Física, sendo que a vivência como atleta, 

as habilidades apresentadas o levaram à prática esportiva e, depois, à escolha da 

profissão.  

Tardif (2007) afirma que os saberes docentes apresentam diferentes 

organizações: curriculares, disciplinares e do exercício da profissão, e são resultantes de 

várias fontes de conhecimentos. Este autor afirma, no amálgama que forma os saberes 

docentes, a potência dos saberes da experiência, que não são definidos como verdades 

absolutas, mas ressignificadas nas ações diárias do professor. Nesse sentido, embora 

Tardif afirme a importância dos saberes da experiência, não deixa de considerar os 

demais saberes que são acessados em situações em que o professor precisa rever 

posições e atuação. Figueiredo (2004) afirma que as experiências sociais influenciam 

e/ou interferem na escolha do perfil de formação.  Experiências essas que são realizadas 

por ações que acontecem nas atividades do dia-a-dia do indivíduo e são filtradas, ou 

seja, são aprendidas e conhecidas conforme o interesse, podendo assim, orientar as 

escolhas da formação e da profissão de cada um.  
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Os professores de Educação Física envolvidos nessa pesquisa, em sua maioria 

atletas, se apresentavam como alunos habilidosos participando da aprendizagem e do 

contato com treinamentos e competições esportivas, sendo essa experiência marcante 

em sua formação, o que acabou, segundo seus próprios relatos, se tornando uma 

orientação para a condução da prática profissional.  

 É fato que muitos dos alunos que chegam aos cursos de Educação Física trazem, 

como concepção, a ideia de que a Educação Física se restringe ao esporte, sendo voltada 

à estudos e práticas que visam a aspectos biológicos, bem como ao treinamentos de 

atletas e à instrução de atividades físicas; e essa concepção transpassa todo o período de 

formação e, depois, pode ser transferida para a prática docente futura. Ao se depararem 

com os alunos, porém, os professores, em geral, e, nesse caso, também os professores 

de Educação Física, encontram uma realidade complexa e diante do aluno e no ambiente 

escolar, social e cultural, do qual passam a fazer parte, percebem que a Educação Física 

não se restringe apenas a conhecimentos esportivos. Em se tratando de uma disciplina 

do currículo escolar seus objetivos se estendem a diferentes campos do saber.  

 Nas entrevistas, três professores [PEM1], [PEM3] e [PEM8] que seguem 

apresentados nos excertos abaixo, relatam que foram também alunos da referida Escola 

no Ensino Médio e também durante esse período escolar participaram de vivências 

esportivas, uma vez que é uma prática tradicional naquele contexto escolar. 

 

“Fui atleta da escola; estudei nessa escola durante minha formação do Ensino Médio. Jogava 

vôlei e futsal. Treinava praticamente todos os dias, além das aulas de Educação Física havia a 

prática esportiva. Sempre me destaquei nas aulas e nos treinamentos” [PEM1]. 

 

“Fui atleta de judô do professor da Escola. Nós temos uma relação de amizade, além de 

professor-aluno. Para mim, o professor foi um dos melhores competidores que já conheci” 

[PEM3]. 

“Fui atleta da escola, fui atleta profissional. Joguei futebol profissional e vôlei” [PEM8]. 

 

A prática pedagógica se constitui de ações que acontecem no ensino, 

apresentadas por professores que as fazem e as relacionam de acordo com as suas 

experiências e vivência. A relação dos professores com diferentes esportes acaba por 

promover experiência na prática dessas modalidades, bem como o desenvolvimento de 

habilidades próprias às mesmas. Como docentes, anos mais tarde, por identificação, os 

professores acabam promovendo também essas práticas e atividades em suas aulas. Na 
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formação de equipes esportivas para a participação em jogos competitivos, uma das 

áreas de exercício profissional desses professores, atuam como treinadores, geralmente 

das mesmas modalidades que treinavam como atletas, sendo essas mesmas modalidades 

também identificadas em sua aula de Educação Física.  

A experiência como atletas possibilitou aos professores a vivência em 

modalidades especificas e um desempenho diferenciado nas aulas de Educação Física, o 

que compôs a estes uma bagagem cultural. Essa bagagem é constitutiva do professor e 

participa da construção de um habitus. No caso dos professores dessa Escola a 

experiência pessoal se complementa no contexto escolar, o campo, fortemente marcado 

pela prática esportiva. Porém, entendendo com Bourdieu e Passeron (1982), que o 

habitus é modificável, mudanças têm sido gradativamente percebidas.  

Ressalta-se que cinco, entre os oito entrevistados, têm buscado novas 

aprendizagens e conhecimentos também na continuidade de seus estudos, em cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, conforme apresentado no inicio desse 

assunto. Além disso, gradativamente se observam mudanças na Escola mobilizadas por 

novos professores e alunos que se apresentam diferentemente dos alunos de outros 

tempos, seja pelo comportamento, seja pelo interesse e participação nas aulas, ou 

mesmo pela aprendizagem. Os professores têm encontrado diferentes e novas formações 

em relação à Educação Física ressignificando sua prática pedagógica, o que se comenta 

nos próximos itens deste capítulo. Larrosa (2002, p. 21) afirma que “a experiência é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca” e, nessa perspectiva, indicamos a prática pedagógica como 

espaço da construção e reconstrução de novos conhecimentos e novas experiências que 

se relacionam aos acontecimentos da trajetória de vida do professor, aquilo que o tocou 

e toca. 

 

 

6.2. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA ESCOLA 

 

 

Práticas pedagógicas “são práticas que se organizam intencionalmente para 

atender a determinada expectativa educacional solicitada/requerida por uma dada 
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comunidade social” (FRANCO, 2012, p. 173).  Para Gariglio (2005 p. 1986) a prática 

pedagógica dos professores acontece “dentro de um contexto situado de trabalho, ou 

seja, é construída em função de situações particulares e singulares”. Os autores indicam, 

portanto, a relação da prática com um contexto, com as situações que ali ocorrem, e com 

os sujeitos que partilham desse espaço. Nesse sentido, não haveria práticas organizadas 

aleatoriamente a partir de um manual (embora se considere o peso das orientações 

curriculares); as escolhas são sempre determinadas fortemente pelo contexto.  

Ampliando a discussão, se pensarmos a formação profissional como processo 

que acontece desde a formação inicial e se estende para além dela, podemos 

compreender a formação como o conjunto de experiências educativas/formativas, 

culturais e sociais cuja origem são os grupos sociais e culturais, entre os quais a escola, 

como centro de formação e de transmissão do conhecimento sistematizado.  

O conceito de arbitrário cultural de Bourdieu e Passeron (1982) se aplica à ideia 

da formação impressa por grupos ou classes dominantes, sendo a escola uma das 

instituições que legitima a dominação de classes. A bagagem que carrega o professor se 

constitui das experiências e vivências ao longo de sua formação e que foram 

incorporadas por ele; o habitus se constitui dessa bagagem na relação com o/s 

contexto/s, na interação com outros (pessoas e grupos). O habitus dos docentes se 

caracteriza como principio gerador das práticas, produzidas ao longo da trajetória de 

vida e experiências, “do contexto histórico e social, suas experiências, seus percursos 

formativos e profissionais” (SILVA, 2008).  

Em se tratando dos professores de Educação Física que fazem parte dessa 

pesquisa, que viveram a experiência de atletas e praticantes de atividades esportivas e 

que, ainda, atuam em um contexto escolar em que a esporte se fez, e se faz 

preponderante, acabam por reproduzir uma prática que já se encontra anterior a eles. 

Porém, ao se depararem com alunos que não se adaptam a essa prática, tal situação, a 

princípio, parece indicar o fracasso do seu planejamento e organização, sendo 

necessário ao docente, a partir dessa nova situação, repensar o próprio trabalho, o que 

implica em pensar a formação e, refletindo, buscar ressignificação da prática 

pedagógica.   

Nesse sentido, e como resultado das entrevistas realizadas com os professores, o 

Tema 2 apresenta considerações acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas. Este 

tema se subdivide em quatro subtemas:  
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6.2.1. Os Jogos Escolares realizados na Escola e a atuação do professor. 

6.2.2. A tradição do treinamento esportivo na Escola. 

6.2.3. Teoria e prática na construção das aulas de Educação Física. 

6.2.4. A participação dos alunos nas aulas de Educação Física e sua relação com 

os processos de avaliação.  

 

 

6.2.1. Os Jogos Escolares realizados na Escola e a atuação do professor 

 

 

A história da Educação Física no Brasil surge com a preocupação com hábitos 

saudáveis e cuidados higiênicos, se propagando nas escolas por meio dos médicos 

higienistas. Como uma segunda fase em seu desenvolvimento, as atividades físicas eram 

realizadas como proposta de atividades que desenvolvessem corpos fortes, formando 

um exército para a defesa da pátria, marcando a era militar da Educação Física nas 

escolas. A formação de atletas na defesa do país em competições esportivas era a 

proposta da Educação Física escolar para a terceira fase de transformações e da 

adaptação da Educação Física no ambiente escolar (BETTI, 1991).  

Retomando a história da Escola e da Educação Física na Escola, desde sua 

origem (conforme o que se apresentou no Capítulo 5) esteve, e está, sob a 

responsabilidade de professores que vivenciaram a prática de atividades físicas voltadas 

à performance e à competição. Este fato se relaciona ao contexto histórico da própria 

área e à concepção de ensino de Educação Física escolar dos professores. 

Os professores, segundo relatos que se apresentarão na sequência, em muitas 

circunstâncias ainda direcionam suas aulas ao esporte, com destaque para o período de 

preparação e realização dos Jogos Escolares que, nessa Escola se organizam em 

diferentes fases de competição ao longo de cada ano. Os professores aderem aos Jogos 

Escolares, organizando e levando suas equipes nas diferentes modalidades, porém essa 

adesão e participação acontece de forma diferente, conforme o apresentado no Quadro 

que segue abaixo 

 

 

Quadro 6 - Os Jogos Escolares realizados na Escola e a atuação do professor 
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CONTEÚDO SUJEITOS 

- Participa dos Jogos Escolares com equipes esportivas PEM1 

PEM3 

PEM4 

PEM5 

PEM6 

PEM7 

PEM8 

-  Não participa dos Jogos Escolares PEM2 

 

 

Os professores relatam: 

 

“Quando eu entrei já tinham equipes montadas na escola, mas a direção também nunca cobrou. 

Você acaba seguindo o que está pronto, o que vem da história esportiva da escola. Vai 

modificando alguma coisa e vai se adaptando a realidade” [PME1]. 

 

“Quando eu cheguei o outro professor já tinha mais tempo de casa; então as atividades já 

tinham um esquema programado” [PME4]. 

“A direção escolar não nos cobra formar times, mas eles querem resultados; o resultado é o que 

importa” [PEM8]. 

 

   Na Escola onde a pesquisa foi desenvolvida, embora os professores afirmem 

não haver cobrança direta para a formação das equipes esportivas, também dizem da 

cobrança por resultados em “mas eles querem resultados; o resultado é o que importa” 

[PEM8]. Em “você acaba seguindo o que está pronto, o que vem da história esportiva na 

escola” [PEM1] se evidencia que esse professor segue a prática já realizada anterior a 

sua entrada na escola. Outro dos professores entrevistados afirma: 

 

“Então, quando eu cheguei aqui uma estrutura já estava organizada para as aulas de Educação 

Física no Ensino Médio. Com atividades extras curriculares, era oferecido esporte como lazer 

pra os alunos do internato, se estendendo a todos. Então eu dei continuidade, fiz algumas 

alterações que eu achei que eram necessárias, mas sempre tive a liberdade de fazer o que era 

melhor” [PME5].  

A afirmação do Professor [PME5] – “mas sempre tive a liberdade de fazer o que 

era melhor” - precisa ser refletida uma vez que contrasta com a anterior de que “quando 

eu cheguei aqui uma estrutura já estava organizada para as aulas de Educação Física 

no Ensino Médio” (do trecho citado anteriormente).  

A história da Educação Física na Escola, em que a prática do esporte se fez 

preponderante, com a formação de equipes e a participação em campeonatos, também se 
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pode constatar nos dias atuais, conforme o indicam as falas dos professores já 

apresentadas. O relato dos professores indica que a história da Educação Física e da 

Educação Física nesta Escola dirigiu, e dirige ainda, suas escolhas e ações. Em relação 

ao professor e à prática pedagógica, a ideia de campo, de Bourdieu, pode ser 

compreendida como espaço em que a prática pedagógica se realiza apreendendo (os 

sujeitos e sua prática) os sentidos da história do/no contexto escolar, o que vai ao 

encontro das falas dos professores nos trechos das entrevistas apresentados 

anteriormente. Porém, também afirma Bourdieu (1996), os indivíduos se posicionam 

entre a estrutura social e a prática; o habitus se constitui como principio gerador das 

práticas que são incorporadas e produzidas ao longo da trajetória do professor, dentro do 

campo social (SILVA, 2008). 

Como já se apresentou neste trabalho, o esporte é um marco da Educação Física 

no Brasil, sendo destaque a partir da década de 40, no pós-segunda guerra mundial, em 

que a prática de atividades esportivas passou a compor a prática escolar, seguindo os 

objetivos de formação do cidadão desde a sua infância com obediência a regras, com 

uma vida ativa e saudável, o que, segundo a perspectiva que valoriza o esporte, são 

condições e aprendizagem estas encontradas nas modalidades esportivas (SOARES; 

GÓIS JÚNIOR, 2011). Na referida escola, a prática do esporte tornou-se uma referência 

desde a década de 60 sendo as primeiras competições datadas desse período, embora, na 

forma como hoje se realizam, os Jogos Escolares tenham começado nos anos 80.  

Para o professor [PEM1], trecho de entrevista apresentado abaixo, a prática 

esportiva na escola e o desenvolvimento dos Jogos Escolares são importantes porque 

trazem para a realidade dos alunos princípios de conduta para a vida, o que, por meio do 

esporte, o atleta pode aprender e realizar em suas ações cotidianas.  

 

“Eu acho muito importante a participação dos alunos em competições esportivas. Só o esporte 

pode proporcionar uma educação de comprometimento, de responsabilidade, de bom convívio, 

de respeito e de uma vida saudável” [PME1]. 

 

Também para outros professores:  

 

“Os Jogos são uma das coisas mais importantes que temos dentro de uma escola; sou um 

professor que estimula muito isso aqui” [PME3]. 

“Em relação aos Jogos eu acho importante, acredito que isso fortalece a interação com a rede; 

isso desperta interesse nos alunos, à principio na forma de pratica esportiva. Mas isso serve pra 

estimular a participação dos alunos nos Campus, seja na parte dos projetos ou até mesmo em 
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algumas práticas dentro da aula. Eu acho que ele tem que continuar” [PEM4].  

 

“Eu acredito que os Jogos têm uma importância grande para os alunos, para a instituição. Às 

vésperas dos jogos a pratica é intensificada nos Campus; os alunos procuram mais atividades e 

inclusive até a participação nas aulas de Educação Física ficam mais assídua” [PEM5].   

 

Na Escola, e segundo o relato dos professores, a realização dos Jogos Escolares 

se justifica pela sua importância no desenvolvimento dos alunos. Os professores 

afirmam que os Jogos precisam existir porque transmitem conhecimentos e princípios 

importantes para a formação do cidadão, estimulando a participação dos alunos nas 

propostas docentes. A afirmação dos professores parece enaltecer os efeitos positivos 

dos Jogos Escolares.  

Já para Darido e Barroso (2006) o esporte apresenta várias possibilidades de 

manifestação, sendo estas, “esporte-educação, que tem como meta o caráter formativo; 

o esporte-participação, na qual a sua finalidade é a participação do praticante; esporte-

performático, objetivando o rendimento” (p. 102). Ainda para os autores, na escola, o 

esporte pode assumir importante papel na formação do cidadão, mas para tal, deve ter 

objetivos que vão além do rendimento físico e competitivo. Deve-se também considerar, 

em algumas modalidades, o individualismo que precisa ser trabalhado e evitado. Com 

isso não defendemos que as práticas esportivas sejam suprimidas das aulas de Educação 

Física, mas afirmamos a necessidade de que outras práticas se façam presentes e que o 

esporte possa ser apresentado de diferentes formas e maneiras. Como parte da cultura do 

país e importante enquanto formação e desenvolvimento é preciso que haja reflexão 

acerca das práticas esportivas nas aulas de Educação Física que podem ser vivenciadas 

de diferentes formas, não se restringindo apenas ao aprender a fazer, mas às diversas 

possibilidades de trabalho na construção da formação do aluno.   

Porém, para alguns dos professores a Educação Física nesta Escola perdeu seu 

valor, segundo eles, com a diminuição (ou desvalorização) do lugar do esporte nas 

aulas, também dos próprios Jogos Escolares, comparando-se como são realizados hoje e 

anteriormente. 

 

“Os Jogos são a representação da Educação Física dentro da Escola. Sempre foi uma das 

atividades mais importantes desenvolvidas dentro do ambiente escolar, mas hoje ela tem sido 

desvalorizada na nossa escola, começando por diminuir as aulas, antes eram três aulas 

semanais e agora é apenas uma. A gente tenta fazer alguma coisa com apenas um horário, mas 

fica muito difícil trabalhar assim” [PEM8].    
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Para outro professor [PME6, excerto abaixo], os Jogos, apesar de seus benefícios 

no desenvolvimento dos alunos, envolvem atualmente apenas uma minoria de alunos. 

 

“Eu acho os Jogos positivos porque envolvem os alunos, mas o problema é que a minoria quer 

participar, e o que representa a Educação Física nos institutos são os Jogos. Isso é o que eu 

vejo como lado negativo: envolve muito poucos alunos; acho que deveria ter uma ampliação 

nesses Jogos” [PME6 grifo nosso]. 

  

A fala do professor (trecho acima) nos indica que embora ele considere que os 

Jogos Escolares como uma prática representam a Educação Física na Escola, e como 

uma produção da história dessa instituição, também afirma sobre o caráter seletivo 

dessa prática.   

O professor [PME2], que não participa dos Jogos Escolares, conforme 

apontado no Quadro 6, também relata a importância do esporte para a formação do 

aluno, porém afirma a exclusão promovida pelos Jogos, o que, segundo ele, justifica sua 

não participação na formação de equipes esportivas na Escola. 

 

“Eu acho que estimula quem gosta e na Escola o aluno tem que ter oportunidade de expressar 

isso. Então, para quem quer competir, gosta de estar em uma equipe, tem que ter para essas 

pessoas poderem se expressar, mas o esporte exclui, porque nem todo mundo tem habilidades 

na turma. Eu acredito que o esporte contribui muito quando a pessoa segue ali as regras, se 

dedica, tem disciplina para participar. Fui atleta e sei como isso me ajudou como pessoa, isso 

me ajudou muito; só que eu acho que do jeito que acontece aqui na Escola não é muito 

produtivo porque o foco dos esportes na escola tem que ser o da socialização, e isso acaba 

não acontecendo” [PME2 grifo nosso].  

 

 De acordo com este professor [PME2], que atua em uma das mais antigas 

unidades da Escola, o esporte exclui a maioria dos alunos porque privilegia aqueles que 

possuem habilidades para essa prática específica, deixando de lado a grande a maioria, 

por não possuírem habilidades ou mesmo por não se interessarem pelas atividades 

esportivas. Nesse sentido, Kunz (1991) aponta que o esporte na escola com 

características de competição e rendimento, seleciona apenas alunos aptos e habilidosos 

em sua prática, excluindo assim, um grande contingente de outros alunos que não se 

sentem motivados para esta prática. Ainda, para este autor, na grande maioria das aulas 

de Educação Física não há o desenvolvimento de estratégias que contribuam e 

incentivem a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades.  A esse fato se 

relacionam as concepções que estão na base das suas ações, que precisam ser 
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transformadas para que a Educação Física seja valorizada pelos alunos quanto a sua 

aprendizagem. A Educação Física na escola deve contemplar o ensino de diferentes 

conteúdos para que todos os alunos tenham a possibilidade de participar das aulas, sem 

restrições, respeitando assim as diferenças. Os conteúdos devem voltar-se, não somente 

ao esporte, mas a outras temáticas, como a percepção, consciência e valorização do 

próprio corpo e do movimento inserido na ideia de uma cultura corporal (SOARES, 

1996). 

 

 

6.2.2.  A tradição do treinamento esportivo na Escola.  

 

 

Os professores (entre os oito entrevistados, sete deles) além das aulas, atuam 

também na prática de treinamento esportivo e na formação de equipes competitivas, o 

que se mantém na Escola. Os professores afirmam que fazem uso da sua aula para 

treinar os alunos e/ou descobrir talentos para compor as equipes dos Jogos Escolares. 

 

Quadro 7 - Prática Pedagógica e a tradição do treinamento na Escola. 

CONTEÚDO  SUJEITOS 

- Formam equipes esportivas, conduzindo (como técnicos) o treinamento 

esportivo. Empregam o esporte nas aulas de Educação Física tendo em vista 

conhecer os alunos e descobrir talentos. O treinamento também é realizado 

através dos projetos. 

PEM1 

PEM3 

PEM4 

PEM5 

PEM6  

PEM7 

PEM8 

- Não atua com equipes de treinamento. PEM2 
 

 

Os professores entrevistados falam da relação entre as aulas de Educação Física 

e o treinamento esportivo. 

 

 

“Através das aulas de Educação Física procuro desenvolver atividades esportivas para 

encontrar alunos talentosos e ‘habilidosos’, para que possam participar dos treinamentos” 

[PME1]. 

 

“Não é o objetivo principal da aula, mas acabo desenvolvendo esportes para conhecer os alunos 

habilidosos e convidá-los ao treinamento esportivo” [PME4]. 
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“Educação Física que desenvolvo é o esporte. Acaba influenciando, apesar da gente lutar 

contra isso. Mas você acaba sendo influenciado porque são os mesmo alunos, mesmo que seja 

imperceptível” [PME5].  

 

“Sempre fui treinador das equipes da Escola. A aulas sempre se voltaram ao treinamento e 

condicionamento físico e a formação de equipes competitivas” [PEM7]. 

 

“As aulas aqui na Escola para o Ensino Médio sempre se direcionaram às modalidades 

esportivas. É por meio delas que encontramos os alunos para os treinamentos esportivos” 

[PEM8]. 

 

Para os professores [PEM1], [PEM4], [PEM5], [PEM7] e [PEM8] as aulas de 

Educação Física se relacionam à continuidade dos treinamentos esportivos, sendo este 

um meio para se encontrar “alunos habilidosos” que possam participar das equipes dos 

Jogos Escolares da Escola. O professor [PEM6] (excerto na sequência) relata que 

identifica os alunos “habilidosos” quando trabalha o esporte em sua prática pedagógica.  

 

“Devido às poucas turmas com que trabalho, não preciso necessariamente utilizar delas [das 

aulas] na procura por alunos “habilidosos” porque já os conheço. Mas sempre que desenvolvo 

esportes nas aulas têm aqueles alunos que se destacam” [PME6 o acréscimo é nosso]. 
 

 

Para o professor [PEM3] as aulas de Educação Física não devem se resumir 

somente à prática de atividades esportivas e/ou utilizadas na descoberta de alunos 

habilidosos; ao contrário afirma que devem ser trabalhados conceitos diversificados que 

não visem somente ao esporte. Este professor, para tal, apoia-se, além das aulas, nos 

projetos de treinamentos esportivos
16

.  

 

“Nossos alunos a gente só conhece através dos esportes dado nas aulas. Aqui na escola nós 

vamos fazer os projetos em cima de luta e futsal e as meninas me procuram dizendo que querem 

vôlei e eu tenho que acompanhar os projetos. E se tem um cara craque da sala que não vai aos 

projetos não vai jogar com a turma também, porque ele pode arrumar um tempinho para ir 

jogar no projeto. Eu acho que na nossa realidade seria mais justo e possível achar esses alunos 

através de projetos, mas você tem que acompanhar os projetos” [PME3].  

 

 

O professor [PEM3] também forma suas equipes a partir da apresentação dos 

                                                           
16

 Os projetos de treinamentos esportivos são realizados pela Escola como atividades extracurriculares 

desenvolvidas pelos professores de Educação Física. Foram apresentados no PDI - Plano de 

Desenvolvimento Institucional (EAFI, 2007) passando por algumas reformulações (PDI, 2009-2013) que 

têm com objetivo o treinamento de diferentes modalidades.  
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alunos que já vivenciaram a prática esportiva em projetos de treinamentos que estão 

surgindo na escola e/ou em outros ambientes. Os projetos são desenvolvidos fora dos 

horários regulares de aulas, e participam alunos que se interessam pela prática de 

determinado esporte. 

 Como já se afirmou, a Educação Física na Escola, por um longo período (a 

partir da década de 60) se destacou como prática esportiva, com o objetivo de 

desenvolvimento da aptidão física, descoberta de talentos e formação de alunos 

habilidosos que pudessem defender a Escola em competições esportivas. 

Consequentemente, as aulas eram transformadas em treinamento para a formação de 

equipes competitivas. Esse contexto marcou a história da Educação Física escolar e 

também marcou a história da Escola pesquisada, resistindo essa prática até os dias 

atuais. Podemos afirmar, portanto, que a demanda da Escola, sendo o professor de 

Educação Física responsável pelas aulas, treinamentos e formação de equipes 

competitivas, acaba por utilizar as aulas de Educação Física como espaço da descoberta 

de talento e de alunos habilidosos. Para Darido e Barroso (2006) o foco das aulas se 

volta apenas a aprender a realizar gestos e movimentos característicos de modalidades 

esportivas na busca por resultados em competições, sendo a principal meta o 

rendimento. 

 Evidenciamos que o professor [PEM2], mesmo não participando dos Jogos 

Escolares e/ou treinando equipes, também trabalha com conteúdos esportivos em suas 

aulas. 

 

“Trabalho vôlei com o 1º ano, futebol com o 2º ano e esporte de aventura com o 3º ano, desde a 

história, regras e a prática” [PEM2].  

 

 

 Para o professor [PEM2], que não participa dos Jogos, não sendo também 

responsável pelo treinamento e formação de equipes competitivas, ainda sim sua prática 

se volta a atividades esportivas, possivelmente em função do aprendido em sua 

trajetória pessoal e profissional. Nóvoa (1995) afirma que as vivências pessoais 

contribuem na definição da formação que será integrada na atuação profissional futura, 

tendo a história de vida e de formação de cada indivíduo dimensões determinantes da 

prática e da profissão. 
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Podemos identificar, diante do exposto, que as práticas pedagógicas dos 

professores na Escola se ligam ao habitus que os constitui (BOURDIEU; PASSERON, 

1982). Wacquant (2007) afirma que o habitus se apresenta como disposição de uma 

ação mediadora entre o indivíduo e a sociedade, integrando todas as experiências 

passadas, incorporadas no modo de ser e pensar, resultando nas ações dos indivíduos 

“variável através do tempo, do lugar e, sobretudo das disposições do poder” (p. 66). O 

habitus se constitui na mediação entre a estrutura e a prática e entre a sociedade e o 

indivíduo. 

Quando analisamos as falas dos professores sobre sua prática pedagógica, 

podemos relacionar essas práticas a diferentes fatores que estão presentes no contexto, 

seja a experiência, formação, cultura e sociedade, ou mesmo o ambiente de trabalho 

marcado por sua história. Para a Escola, a Educação Física se voltou à realização de 

atividades esportivas, formando o aluno tendo como objetivo a aptidão física, 

performance e treinamento para defender a Escola em competições. O professor traz 

também em sua formação a vivência de treinamentos e competições, pois a grande 

maioria dos entrevistados nessa pesquisa tornou-se atletas e alunos habilidosos que se 

destacaram fazendo parte de equipes competitivas; acrescenta-se a esse fato ainda a 

escolha da formação profissional e as práticas de formação recebidas durante o curso 

superior de Educação Física. Ressalta-se que a formação profissional e as experiências 

vividas no ambiente de trabalho promovem, pelo menos em (grande) parte, o 

direcionamento da prática pedagógica do professor, explicado por Bourdieu e Passeron 

(1982) como as ações dos indivíduos em um contexto específico, do qual recebem 

influência. Porém, a prática não é consequência apenas da estrutura social externa, mas 

também está relacionado ao individual, a como cada indivíduo incorpora o social e, para 

que essa realidade seja modificada, cabe ao professor a compreensão e a reflexão sobre 

o seu próprio trabalho na busca de ‘novos’ e diferentes conteúdos para apresentar nas 

aulas de Educação Física. Acreditamos que no encontro com os alunos residem valiosas 

oportunidades para que mudanças ocorram; os saberes e o fazer docente são, segundo 

Tardif (2012), possíveis de serem ressignificados. 
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6.2.3. Teoria e prática na construção das aulas de Educação Física 

 

 

Outro aspecto que emergiu das entrevistas foi a relação teoria-prática nas aulas 

de Educação Física e no planejamento do professor, discussão bastante presente na 

construção da Educação Física escolar. Historicamente, a Educação Física se resumia à 

aulas práticas em que o esporte era o conteúdo central dessa demanda. O professor, 

então, se fazia como técnico, no intuito de formar “atletas”, alunos habilidosos no 

desenvolvimento de atividades esportivas (GHIRALDELLI, 1991). Porém, reflexões 

sobre a finalidade da Educação Física levaram à inserção de aulas teóricas, que têm 

como objetivo a ampliação de conhecimentos tendo como referência a relação 

teoria/prática. Tojal (1995) define os conceitos de teoria e prática da seguinte maneira:  

  

Teoria - conjunto de conhecimentos sistematizados que se propõe explicar a 

ocorrência de determinados fenômenos de acontecimentos. Prática- 

conhecimento aplicado resultante de um saber advindo de um conjunto de 

conhecimentos sistematizados sobre determinados fenômenos (TOJAL. 1995, 

p. 18). 

 

Diante do exposto podemos afirmar que a teoria refere-se ao conhecimento 

produzido e a prática é apresentação destes conhecimentos, envolvendo também a 

teoria. Nesse sentido, se indica a importância da relação teoria-prática na construção do 

conhecimento em Educação Física. Porém, de forma geral, nos diferentes contextos, a 

resistência dos alunos às aulas teóricas ainda se faz presente e o motivo pode estar na 

vivência dos alunos de aulas essencialmente práticas. 

Para tal, visando transformações nessa concepção, Caetano e Pires (2010, p. 

153) afirmam sobre a importância de se transformar o conhecimento que os alunos 

trazem “à respeito da cultura de movimento, passando de um saber no âmbito do senso 

comum prático, para um saber elaborado”. Porém, também os professores precisam 

reformular as concepções que estão na base de suas práticas para que as mudanças 

realmente ocorram, mudanças essas que só acontecerão quando os professores 

refletirem sobre a sua prática e perceberem que os conteúdos trabalhos não podem se 

resumir apenas ao saber fazer, mas sim, que os alunos possam conhecer e compreender 

sobre a importância da Educação Física no currículo escolar (DARIDO; BARROSO, 

2006).  
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Sobre este subtema, o Quadro que segue apresenta síntese das afirmações dos 

professores sobre o assunto: 

 

Quadro 8 - Aulas teóricas e/ou práticas. 

CONTEÚDO  

 

SUJEITOS 

- Somente aulas práticas. PEM7 

- Aulas teóricas e práticas que se relacionam PEM1 

PEM2 

PEM4 

PEM5 

PEM6 

PEM8 
 

 

Um dos professores entrevistados, PEM7, afirma sobre a realização, 

predominantemente, de aulas práticas: 

 

“Minhas aulas sempre são práticas. Acho que os alunos já ficam muito tempo em sala de aula e 

é o único horário que eles têm para participar de atividades. Os professores que entram na 

escola hoje querem só dar aulas teóricas, isso em minha opinião deixa o aluno menos 

participativo nas aulas práticas. Sobre os conhecimentos que estão sendo cobrados dos alunos 

compete ao professor, o profissional da Educação Física, passar para os alunos os objetivos das 

atividades que estão desenvolvendo nas aulas. Para mim, aulas teóricas não funcionam nas 

aulas de Educação Física” [PEM7]. 

 

Para o professor acima [PEM7] os conteúdos da área de Educação Física no 

ambiente escolar devem ser trabalhadas por meio de atividades práticas, para que os 

alunos as vivenciem. Os conhecimentos teóricos devem ser empregados em conjunto e 

no ambiente em que a prática se desenvolve, sendo estes importantes diante da 

aprendizagem de como e de que maneira de se realizar as atividades.  

Já outros professores entrevistados, cujos excertos de entrevista se apresentam 

na sequência, afirmaram sobre a realização também de aulas teóricas e práticas. 

 

“Aulas teóricas que são desenvolvidas desde o surgimento do esporte, história, regras e depois 

a vivência da prática” [PEM1]. 

 

“Aulas teóricas com práticas relacionando os temas apresentados. Uma pequena parte livre ao 

final de toda aula, com o que os alunos queiram realizar” [PEM2]. 

 

“Minhas aulas, em sua grande maioria, sempre se voltaram à praticas de atividades, mas com o 

tempo fui adaptando aulas teóricas e práticas que se relacionassem para que os alunos tivessem 
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conhecimentos das atividades que estava desenvolvendo” [PEM8].  

 

Em se tratando da Educação Física escolar, esta sempre se voltou a atividades 

práticas, em que o professor se preocupava apenas em saber fazer e ensinar a técnica, 

voltando-se à aprendizagem dos movimentos esportivos, isto é, as aulas de Educação 

Física foram marcadas historicamente pelo desenvolvimento do esporte, o que se 

mantém nos dias atuais. Esse fato se coloca como desafio para a prática pedagógica que 

precisa ser transformada visando o conhecimento, a compreensão e a aprendizagem dos 

alunos (CAETANO; PIRES, 2010). Com isso a intenção não é fazer uma crítica às aulas 

práticas de Educação Física, mas promover reflexão acerca das formas e metodologia de 

apresentação dos conteúdos que, como o afirma Tojal (1995) deve assumir caráter 

teórico-prático.  

Quando nas entrevistas se questionou sobre a apresentação dos conteúdos e a 

metodologia empregada, os professores apontaram para a necessidade de se trabalhar o 

conhecimento, não só na sua dimensão prática, mas em conjunto com o teórico que o 

complementa e constitui, acreditando ser esse o caminho para a aprendizagem dos 

alunos.  

A teoria e a prática nas aulas deveriam se relacionar para que os objetivos do 

conhecimento e da aprendizagem sejam alcançados. Para Sacristán (1998, p. 120), 

“quando há ensino, é porque se ensina algo ou se ordena o ambiente para que alguém 

aprenda algo”. É de responsabilidade dos professores a metodologia empregada nas 

aulas; os profissionais devem buscar construir ensino que, voltado à aprendizagem, 

considere as diferenças, a necessidade e potencialidade dos alunos e as finalidades e 

objetivos da área. 

Para alguns professores, a relação entre teoria e prática é a possibilidade de 

transformar algumas tradições e um meio de se construir conhecimento. Para Ghilardi 

(1998, p. 3): 

 

Não se concebe mais à Educação Física formar profissionais capazes somente 

de executar habilidades motoras ou reproduzir movimentos e aulas já 

programadas e elaboradas. Qualquer leigo com alguma experiência motora 

mais ou menos desenvolvida, ou praticante de uma habilidade esportiva dará 

conta disso. Ao contrário, o profissional deve possuir um repertório de 

conhecimento que o faça compreender o homem em movimento nos variados 

contextos em que ele se encontra, entendendo suas fases de 

desenvolvimento, suas necessidades, suas limitações, anseios, não se 

fundamentando somente na prática pela prática (GHILARD,1998, p. 3).  
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Para outro dos professores entrevistados [PME5]:  

 

“Trabalho com aulas diversificadas com caráter lúdico, que envolvem a maior parte da 

turma. Trabalho com textos com discussões em grupos. Eu incluo o esporte nesse meio de 

conteúdo. Cada ano eu trabalho um esporte diferente, e, como aqui tem duas aulas, uma 

aula é sempre prática e a outra teórica” [PME5]. 

  

 

Diante do exposto pode-se considerar que os professores planejam as suas 

aulas com conteúdos que relacionem a teoria e a prática na Educação Física. A escolha, 

a organização e os procedimentos empregados no desenvolvimento das aulas vêm se 

transformando e se modificando de acordo com as demandas dos alunos, as 

características do campo e do capital cultural de cada professor (BOURDIEU, 1996). 

Nesse sentido podemos aqui relacionar a ideia de Tardif (2007) que afirma que a 

experiência se mistura e recompõe o amálgama dos saberes docentes. 

 

 

6.2.4. A participação dos alunos nas aulas de Educação Física e a relação com os 

processos de avaliação.  

 

 

 A participação e a avaliação da aprendizagem são aspectos importantes para a 

Educação Física, motivo de muitas discussões e estudos; esses dois aspectos têm se 

cruzado na prática dos professores de Educação Física da Escola. 

 Na sociedade hoje, temos a escola como detentora do papel fundamental na 

transmissão do conhecimento. À escola, como um dos espaços de aprendizageml, cabe 

também a preparação social por meio de um conjunto de conhecimentos e habilidades 

que cada indivíduo ou grupo deve adquirir, apreender para o convívio social. Porém, a 

escola faz uso de mecanismos de autoridade e submissão, ignorando as diferenças 

culturais que os alunos trazem consigo e que os caracterizam de acordo ao meio em que 

vivem. Dessa forma, a escola se utiliza do poder para manter a ordem, o que é reforçado 

com um currículo prescritivo, linear e inflexível, e fazem da avaliação o exemplo mais 

comum da ação de poder e classificação entre o conhecimento do professor e a 

capacidade de aprendizagem do aluno. 

Para Salvador (2003) a aprendizagem que a avaliação escolar mais ensina é a 

imposição da autoridade e da hierarquia, cabendo ao aluno a obrigação de seguir regras, 
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também no processo de escolarização. Para esses autores, no ato de avaliar se destaca a 

capacidade de ‘medir’ e verificar o conhecimento que cada aluno possui, diante do 

ensino que lhes foi apresentado. Além disso, para este autor, a avaliação tem o intuito de 

estabelecer o poder do conhecimento do professor sob o dos alunos (p, 48), o que 

precisa de reflexão visando romper essa ideia de avaliação. 

Buscando responder uma das questões de pesquisa, neste subtema apresentamos 

as estratégias dos docentes junto aos alunos que resistem em participar das aulas de 

Educação Física, seja por desinteresse e/ou por resistência a uma atividade/aula 

específica: alguns alunos resistem em participar de aulas práticas, em especial, de 

práticas esportivas; outros, ao contrário, somente participam de atividades esportivas. 

Ambos os grupos de alunos mostram um descompasso entre o que o professor propõe 

(cuja origem pode ser sua própria vivência ou a proposta curricular, como já se 

apresentou nesse trabalho) e seu desejo e interesse, o que precisa ser investigado 

(BETTI, 1999). 

 Os professores relatam como agem com os alunos que não participam das aulas: 

valorizam e esclarecem quanto a importância da disciplina e/ou apresentam e/ou 

apresentam estratégias tais como organização de duplas; alguns professores, porém, 

fazem uso de práticas punitivas visando essa participação. 

  

 

Quadro 9 - Estratégias usadas pelo professor no atendimento aos alunos visando sua 

participação. 

 
CONTEÚDO  

 

SUJEITOS 

- Valorização da Educação Física como disciplina do currículo escolar. 

 

PEM2 

 

- Incentiva os alunos a participarem afirmando sobre a importância da Educação 

Física; usam de conversas e incentivos e também afirmam que a participação será 

avaliada. 

PEM4 

PEM5 

- Organizam duplas e/ou grupo. O relato de alguns professores evidencia 

concepções voltadas à valorização do desempenho físico e de habilidades. 

PEM1 

PEM2 

- A frequência e notas são usadas para os alunos participarem; a não participação é 

punida. 

PEM3 

PEM6 

PEM7 

  

 

Nas entrevistas, sobre como atuam em relação aos alunos que não querem 

participar das aulas de Educação Física, os professores afirmam que a valorização da 

Educação Física é uma estratégia usada. 
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“É, eu tento sempre motivá-los a participar. Se for recusado, eu explico que é uma disciplina 

obrigatória, que tem nota, tem participação assim como as outras, o que muitos alunos não 

sabem, né? Fazem porque acreditam que a Educação Física só está lá para preencher um 

horário, ou brincar, ou divertir, passar o tempo. E vou usando essa estratégia” [PEM2]. 

 

Para esse professor, a Educação Física precisa ser compreendida pelos alunos 

em sua obrigatoriedade no currículo, em suas características e especificidades.  Para 

Costa, Pereira e Palma (2009) cabe ao professor a responsabilidade da escolha das 

formas, das atitudes e das ações na transmissão dos conteúdos e do ensino, valorizando 

assim as concepções e a representação da Educação Física na escola: “é por meio do 

professor que a Educação Física se torna legitimada, afirmando a sua necessidade e a 

sua indispensabilidade para o ensino escolar, apontando os seus objetivos e proposições 

para além de uma atividade meramente prática” (p. 6). Nesse sentido é que se 

compreende e se localiza a fala do professor PEM2 apresentada anteriormente. 

Outros professores afirmam junto aos alunos sobre a importância da Educação 

Física.  

 

“A gente procura ter uma conversa em particular com ele, mas como nos fazemos um trabalho 

com conscientização a maioria da sala aceita” [PEM4]. 

“Principalmente com as meninas que são as mais resistentes na prática esportiva, também a 

gente tenta conversar, tenta orientar, tenta mostrar a importância e o significado das aulas, mas 

deixo bem claro que a avaliação é através da participação e que to avaliando as aulas de 

acordo com que os alunos fazem” [PME5 grifo nosso]. 

 

A resistência dos alunos em participar pode indicar aos professores aspectos que 

precisam ser revistos. Especificamente acerca das atividades esportivas vimos refletindo 

ao longo deste texto sobre a necessidade de que outros conteúdos sejam inseridos, 

conforme orientações curriculares (MEC, 2000), e também que se considere o aluno, 

interesses e necessidades.  

Também como estímulo para que os alunos possam participar das aulas, os 

professores utilizam estratégias como o trabalho em duplas. O objetivo dos professores 

parecer ser, a princípio, que haja ajuda mútua em relação às atividades desenvolvidas, 

porém a fala dos professores revela concepções que, refletidas nas suas ações, indicam 

que a competição, o individualismo e a avaliação de desempenho ainda permanecem 

presentes. 
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“Tento de todas as maneiras colocando os alunos mais habilidosos para incentivar os menos 

habilidosos e, mesmo assim, se não participarem os alunos são punidos com avaliações e notas 

baixas no bimestre e semestre” [PME1 grifo nosso].  

 

“[...] mas é interessante e eu tento sempre colocar todo mundo pra fazer parte da aula. Também 

adoto exercícios onde todos possam fazer, sem que um ou mais habilidosos tenham certa 

vantagem sobre o mais fraquinho. Se eu tenho um habilidoso e um fraquinho eu provavelmente 

coloco os dois juntos pra dar um equilíbrio e jogar, assim de forma razoável com todos outros” 

[PME2 grifo nosso]. 

 

Podemos considerar que ao utilizar mecanismos julgados pelo professor como 

colaborativos, colocando um aluno “habilidoso” para desenvolver as atividades práticas 

com o aluno “mais fraquinho”, evidencia concepções e práticas que, ao contrário, vão 

na contramão da consideração da diversidade e das diferenças presentes nos grupos 

sociais, também nos grupos de alunos.  

Ainda para que os alunos participem das aulas os professores muitas vezes 

utilizam a avaliação como punição, ressaltando-se que aqui se manifesta com uma 

concepção inadequada ao ensino.  O professor usa a nota e a frequência como cobrança. 

Nesse sentido, os professores afirmam: 

 

“Incentivo os alunos a praticar as atividades; os alunos que não querem têm que ficar juntos na 

atividade, ajudando de alguma forma. Eu planejo uma aula que tem um desenvolvimento e um 

objetivo, então o aluno tem que fazer porque aquela aula não esta vinculada necessariamente 

em uma questão técnica ou performática. Então tem que experimentar pra gente fazer e discutir; 

eu cobro do aluno para que faça, se ele não participar realmente, ai uso os mecanismos como 

nota, frequência, porque é obrigação dele” [PME3 grifo nosso]. 

 

“Converso com os alunos. É sempre na base da insistência e da negociação de notas” [PME6 

grifo nosso]. 

 

“Minha avaliação acontece por meio da frequência e da participação dos alunos nas aulas, 

caso contrário o aluno fica com baixas notas” [PEM7 grifo nosso]. 

 

Em relação às afirmações dos professores acima apresentadas [PEM3, PEM6 e 

PEM7] podemos considerar que as avaliações acontecem como forma de penalização 

para os alunos que não participam das aulas de Educação Física, resultando em notas 

baixas. Considerando as afirmações anteriores destaca-se que as mudanças dessa 

situação somente ocorrerão quando os professores reconhecerem as inadequações deste 
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meio de avaliação e punição. Para Rodrigues (2002, p. 38) “os professores com essa 

capacidade controlam as possíveis insubmissões e mantém as atividades dos alunos 

trabalhando os conteúdos e as metodologias que não são atrativos por si mesmo”. A 

avaliação no sistema escolar se associa a exame, nota, sucesso e/ou fracasso, aprovação 

ou repetência e se caracteriza como uma pratica educativa excludente, classificatória e 

seletiva, em que o professor, em muitos casos, intimida os alunos na tentativa de que 

estes se comportem e ‘não atrapalhem’ o andamento da aula. Essa perspectiva de 

avaliação desrespeita as características dos alunos, sejam elas sociais ou culturais, 

fazendo com que o ensino aconteça por imposição do que o professor considera ser 

importante para a aprendizagem do aluno, para isso, a comunidade escolar e o professor 

utilizam-se da autoridade, na obrigação do aluno a participação nas atividades propostas 

(PÉREZ GÓMEZ, 1998).  

Para alguns dos professores entrevistados a avaliação tem o sentido de ‘troca’, 

de cobrança: se os alunos participam do desenvolvimento da aula eles possuem notas 

altas, caso contrário, ficam com notas baixas, sendo punidos quanto ao seu 

comportamento, na avaliação da disciplina no ensino escolar. Betti e Zuliani (2002, p. 

79) ressaltam que:  

 

Quanto ao avaliar, professores utilizam critérios informais, tais como, 

interesse, capacidade geral, comportamento... Critérios esses usados 

na Educação Física como conceitos que influenciam o professor pelo 

comportamento do aluno e pela necessidade de manter a ordem da 

classe. O professor de Educação Física é dono de uma condição 

privilegiada para avaliar por critérios informais, pois o interesse, 

capacidade geral e comportamento do aluno tornam-se muito 

evidentes nas situações de aula, pela natureza de seus conteúdos e 

estratégias (BETTI, ZULIANE, 2002, p. 79).  

 

 Considera-se que, para avaliar os alunos nas aulas de Educação, é preciso que o 

professor amplie sua observação e avaliação, tendo em vista todo o processo de ensino-

aprendizagem. Não basta ao professor avaliar o aluno somente nos aspectos cognitivo e 

físico, mas também é preciso considerar o desenvolvimento de valores como 

consciência da saúde, integração social e cidadania.  

 Do que os professores afirmaram podemos considerar que, no que diz respeito à 

não participação dos alunos nas aulas, durante as práticas, sejam elas esportivas ou não, 

percebemos que, por meio de conversa, insistência e punições por notas, os alunos são 

compelidos a fazer parte das atividades propostas. Ao contrario, para Pérez Gomez, 
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(1998, p. 25): 

 

O professor, como meio facilitador da educação, deve trabalhar com a 

experiência e diversidades dos alunos, atenuando a desigualdade e criando 

meios, para que estes, possam se adaptar diante da sociedade em que se 

encontram inseridos (PÉREZ GOMES, 1998, p. 25). 

 

 

 Portanto, de acordo com Pérez Gómez (1998), é necessário que a escola e o 

professor respeitem as características e a cultura que o aluno traz consigo, 

proporcionando a este um ambiente escolar que seja eficaz para sua aprendizagem e 

construindo proposta pedagógica que vá ao encontro do currículo proposto, bem como 

do interesse e necessidade dos jovens alunos. Nesse mesmo sentido, para Sacristán 

(1998, p. 298), “avaliar em linguagem cotidiana significa estimar, calcular, taxar, 

valorizar, apreciar, apontar ou atribuir valor a alguma coisa”. Avaliar se faz como ato de 

pensar e planejar a prática, porém, para muitos, ainda se coloca como ato de poder, de 

domínio sobre os alunos. 
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6.3. PRÁTICAS EM (RE)CONSTRUÇÃO: OUTRAS ABORGAGENS DE ENSINO  

 

 

A escuta dos professores indicou que, para além da prática esportiva nas aulas de 

Educação Física, estes têm buscado reconstruir sua prática pedagógica com a inserção 

de outros conteúdos e práticas que contemplem mais tanto o currículo proposto para a 

área (MEC, 2000) como o interesse e necessidades dos jovens alunos. Nesse contexto, 

os alunos, representando o novo que adentra a Escola, solicitam ressignificações do 

saber e fazer docente, o que somente acontecerá a partir da reflexão da/sobre sua prática 

pedagógica. Porém, compreendemos que as mudanças são gradativas e dependentes de 

transformações individuais e coletivas, sendo o aluno o principal mobilizador de novas 

possibilidades e da ressignificação do ensinar e aprender. 

Sendo as ações docentes relacionadas ao contexto onde são desenvolvidas, além 

das experiências e da formação, estas devem contemplar a diversidade de situações que 

ocorrem no ambiente, podendo-se modificar de acordo com as demandas, sejam sociais, 

pelos alunos ou pela própria reflexão da prática docente, resultando assim, na sua 

reconstrução e na modificação do habitus do professor (BOURDIEU, 1996). 

Apresentamos neste último tema, na voz dos professores entrevistados, que outros 

conteúdos buscaram inserir, além das modalidades esportivas, visando a (re) construção 

do trabalho docente. Em especial buscou-se responder à questão central da pesquisa que 

é investigar e refletir sobre como atuam os professores em relação aos alunos que 

resistem em participar das aulas de Educação Física.  

O tema apresenta os conteúdos escolares empregados pelos professores nas aulas 

de Educação Física, apontando que, para além do esporte, estes têm indicado, nas suas 

escolhas, diferentes conteúdos, conforme exposto no Quadro que segue:  

 

Quadro 10 - Outros conteúdos nas aulas de Educação Física 

CONTEÚDO  

 

SUJEITOS 

- O professor trabalha com atividades lúdicas e recreativas. PEM1 

- Aproveita a prática dos esportes e associa o estudo da sua história e fundamentos. PEM2 

PEM8 

- Emprega Fisiologia e Biologia relacionada ao conhecimento sobre o corpo. PEM3 

- Insere jogos, brincadeiras, esportes e lutas. PEM4 

PEM5 

PEM6 

PEM7 
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As atividades lúdicas ou recreativas são empregadas pelos professores nas aulas 

de Educação Física, oportunizando aos alunos experienciar as atividades propostas, e 

por meio destas, fazer também com que todos participem da aula. 

 

“Eu utilizo jogos, recreação, esportes e um pouco de teoria, mas a teoria sempre ligada a 

alguma coisa prática” [PEM1]. 

 

As chamadas aulas recreativas são propostas pedagógicas utilizadas por 

professores de Educação Física, pois estas são compreendidas como atividades 

prazerosas e divertidas, que não se resumem a regras pré-estabelecidas, identificando-se 

com ações educativas não sistematizadas, cuja participação e realização geram prazer. 

Segundo Corrêa (2003, p. 29) “é por meio do lúdico que o indivíduo se apropria do seu 

papel social, desenvolverá o respeito ao próximo, constituindo sua história de maneira 

equilibrada, coerente e significativa”. As atividades recreativas nas aulas de Educação 

Física estimulam a participação dos alunos nas atividades propostas pelo professor, 

gerando assim, a aprendizagem destes, a concepções do seu papel, para se adaptar e 

viver em sociedade. 

Já para outro dos professores, os esportes continuam presentes em suas aulas, 

porém, além das aulas de práticas esportivas, estende à conteúdos relacionados à 

história e aos chamados “fundamentos” dessas práticas.  

 

“Diferentes atividades: primeiro ano vôlei, segundo ano futebol e terceiro ano Educação Física 

de aventura. Os conteúdos trabalhados contêm histórias,atividades que envolvem fundamentos, 

e os jogos sempre adaptados” [PME2].  

 

 O professor [PEM2] trabalha com esporte em suas aulas, mas com enfoque não 

apenas da prática, trazendo para o conhecimento dos alunos o surgimento, o 

funcionamento da prática esportiva, oferecendo conteúdos que possibilitem ao aluno 

conhecer, de forma contextualizada, toda a transformação pelo que passou aquela 

modalidade esportiva para se chegar a sua representação atual. Afirmamos a partir da 

exposição do professor, que este tem buscado novas maneiras de ensinar, nesse caso, 

propiciando contextualização e ampliação do conteúdo estudado pelos alunos. 

Outros professores entrevistados afirmaram que, em relação às propostas de 

conteúdos para o ensino da Educação Física, os mesmos são selecionados e organizados 
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buscando-se temas de estudo que vão além das modalidades esportivas.  

 

“Eu fui professor de Fisiologia e estou tentando adaptar aqui no Ensino Médio. A Biologia e a 

Educação Física nunca deram tão certo!” [PEM3]. 

 

 

Este professor faz uso da sua experiência, adquirida ao longo da sua formação, 

para fazer suas escolhas e o planejamento da prática pedagógica, apresentando aos 

alunos conteúdos que ele acredita serem importantes. Nesse caso, as vivências e as 

experiências adquiridas em sua formação, como professor em outro contexto de 

trabalho, influenciam a escolha dos conteúdos para o desenvolvimento da sua aula.  

Para o professor [PEM3], a construção de sua prática docente acontece a partir 

do seu trabalho e experiência como professor universitário, em que lecionava Fisiologia, 

com o seu aprofundamento e conhecimento do conteúdo, julgando importante e 

necessário a sua transmissão, o seu saber, para aprendizagem dos alunos. Para a referida 

Escola, o professor em seu planejamento, utiliza-se dos conteúdos da disciplina citada 

acima, afim de que possa atingir em seus alunos o conhecimento necessário ao 

entendimento do corpo, visto que a Fisiologia se caracteriza como o estudo do 

funcionamento do organismo, sendo que nos objetivos planejados pelo professor 

envolve promover o conhecimento dos alunos sobre como o corpo funciona em 

diferentes atividades físicas.   

Ainda para outros professores entrevistados, as aulas envolvem diferentes 

conteúdos.  

 

“Então trabalho jogos, brincadeiras, esportes, as lutas e vários conteúdos da Educação Física. 

Ginástica e também conhecimentos sobre o corpo” [PME4].  

 

“Dentro da proposta para este ano, estou trabalhando no 1° ano a importância das atividades 

cooperativas. No 2° ano, as práticas corporais alternativas; 3° ano, respostas do nosso corpo na 

atividade física: mitos e verdades (teoria e pratica). E no 4° ano, a importância das atividades 

esportivas no processo de formação” [PME5].  

 

“Divisão dos conteúdos em blocos de ensino com conteúdos diversificados de ensino, aulas 

sortidas” [PEM6]. 

 

“Trabalho com brincadeiras e jogos. Depende daquilo que os alunos têm interesse em fazer. 

Hoje tem que tornar a aula de Educação Física a mais agradável possível para que os alunos 

possam comparecer e participar, fazer com que o aluno goste da disciplina” [PEM7].  
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A observação dos conteúdos trabalhados por estes professores parece indicar 

relação com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2000) para a 

disciplina Educação Física no Ensino Médio, sendo, atividades de conhecimentos e da 

vivencia da cultura e da expressão corporal, para que os alunos possam se formar como 

cidadãos ativos, apresentando conhecimentos de hábitos vida saudáveis. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2000), a Educação Física na escola tem como 

objetivo a formação integral do aluno através do conhecimento da cultura corporal, que 

se dá através de atividades diversificadas, como os jogos, ginástica, lutas, danças, 

esporte, entre outros, objetivando também a formação de cidadãos críticos que tenham 

conhecimentos de saúde em busca da melhor qualidade de vida.  Para o Ensino Médio, 

se deve considerar a aprendizagem dos alunos, suas vivências e suas experiências, 

apresentando propostas de ensino que visem contemplar essas vivências na formação 

dos jovens. 

Porém, ainda em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2000), 

pensando em uma possível relação dos mesmos com a prática dos professores de 

Educação Física, um dos tópicos da entrevista realizada era o conhecimento dos 

professores a respeito desse documento curricular, que apresenta a proposta de currículo 

nacional para a área solicitando outros conteúdos, para além das práticas esportivas. Os 

professores afirmaram que os Parâmetros Curriculares não norteiam totalmente o seu 

trabalho, buscando também outras fontes para o seu planejamento de ensino, sendo 

estes os conhecimentos adquiridos por meios de suas experiências, vivências, formação, 

e do próprio contexto de trabalho a partir da aproximação com o aluno. Para o professor 

[PEM7], 

 

“O setor de Educação Física nessa Escola é improvisado, você faz o que tem que fazer, de 

acordo com o tempo que você tem e do dia disponível. Nem sempre que eu chego para dar aula, 

eu posso desenvolver aquilo que eu programei, devido a problemas climáticos, espaços físicos 

com quadras ocupadas para eventos, como os alunos se encontram naquele dia. Eu acabo 

mudando minha aula; eu não possuo um planejamento que eu sigo à risca. É muito vago o plano 

que a gente tem aqui” [PEM7]. 

 

“Na escola a gente tinha algumas reuniões para a implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais que vieram de Brasília, com a tentativa de colocá-los na matriz curricular, seguindo 

algumas das suas diretrizes, mas enquanto prática nunca foi desenvolvido e eu não seguia as 

diretrizes” [PEM8]. 

 

Percebemos nos relatos dos professores que os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (MEC, 2000) são de seu conhecimento, e alguns os utilizam como 

direcionamento ao planejamento da sua prática, porém se observou que estes não são a 

única orientação adotada. Reflexões feitas no Capítulo 3 apontam para possíveis causas 

da não utilização desse referencial curricular pelos professores brasileiros; Patriarca 

(2010) indica a ausência da participação dos docentes na sua elaboração, bem como 

indica como negativa a forma como foram divulgados. Nesse sentido, se relaciona a fala 

dos professores entrevistados que afirmam conhecer o documento e fazer uso do mesmo 

em alguns aspectos. Para o professor [PEM2]: 

 

“Eu utilizo os Parâmetros Curriculares Nacionais dentro do conceito que ele tem de formação 

do cidadão. Então me preocupo muito com esse adolescente que chega aqui e com a prática que 

ele vai ter em relação à saúde, que ele aprenda alguma coisa, que ele possa usar e se 

movimentar usando isso como recreação e lazer, mas também como saúde” [PEM2]. 

 

 

 Dentro os objetivos propostos como nortes de trabalho para os professores de 

Educação Física, os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2000) apresentam 

diferentes conceitos e práticas com o intuito de formação de um aluno que conheça, 

respeite e valorize a diversidade das manifestações da cultura corporal, bem como adote 

hábitos saudáveis e de qualidade de vida. Observa-se o uso parcial deste documento 

curricular (MEC, 2000), 

 

“Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) se você pegar direitinho as letras bases, você 

vai perceber que ele fundamenta, mas dá muita abertura também. Eu montei um plano de ensino 

para os três anos com todo conteúdo e matéria. Utilizo autores com trabalhos de reflexão em 

relação à Educação Física” [PEM3 grifo nosso]. 

 

Para os professores, 

 

“Os PCNs são umas das bibliografias utilizadas. Eu utilizo várias outras também. Faço uma 

avaliação de sondagem para ver qual nível que a turma está” [PME4 grifo nosso]. 

 

“No meu caso, eu procuro utilizar autores diversificados, além dos PCNs, para que o plano da 

escola não fique muito fechado devido à diversificação de alunos que recebemos aqui. A questão 

esportiva nós percebemos que tem uns alunos que chegam muito fortes e vamos fazendo um 

trabalho de conscientização, para explicar para os alunos a importância da Educação Física” 

[PME5 grifo nosso]. 

“Eu usei os PCNs no que diz respeito aos Blocos que encontramos para nortear o trabalho. 

Então eu adotei aqueles Blocos e também fui usando o que eu conhecia, que já tinha 

experiência. Pego os Blocos de ensino e pela vivencia do ano passado, conhecendo a vivencia 
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dos alunos, fui fazendo uma divisão ao longo de bimestres. Divide em três anos, isso são cinco 

ou seis blocos. Fui fazendo uma divisão mais ou menos igualitária ao longo dos bimestres” 

[PEM6 grigo nosso]. 
 

 

Observando a seleção de conteúdos usados nas aulas pelos professores, estes têm 

utilizado diferentes perspectivas para além de exclusivamente as proposições apontadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2000), o que é indicado nas falas dos 

professores. As afirmações sugerem que os Parâmetros não estão voltados à realidade 

da escola, à rotina e ao dia-a-dia, ou mesmo por apresentar proposições muito ecléticas 

que não embasam as ações do professor. Patriarca (2010) afirma que o documento foi 

um ganho para a valorização do profissional e da disciplina do sistema escolar, 

apresentando a sua importância quanto à formação do aluno, mas destaca que o 

conteúdo exposto como auxilio à prática do professor não se encontra efetivo, muitos 

professores expõem que existe uma distanciamento entre a realidade do seu trabalho e 

as ideias de atividades contidas no documento, não norteando assim, o seu trabalho, 

sendo necessário a busca por novos conhecimentos como estudos para o planejamento 

das aulas.   

Ressalta-se que atualmente a Educação Física vem se transformando em relação 

a seus objetivos de ensino e aprendizagem no ambiente escolar, podendo-se destacar o 

fato de que as demandas dos alunos, do ensino, do ambiente ou mesmo da cultura e 

sociedade vem apresentando uma “nova” concepção do papel da Educação Física na 

Escola. Diante do exposto podemos afirmar que os professores, embora ainda voltados à 

prática do esporte, têm buscado a transformação e a ressignificação da sua prática 

pedagógica para oferecer aos alunos uma formação que possa expandir conhecimentos 

para que estes tenham uma melhor qualidade de vida (CAETANO; PIRES 2010). 

Silva (2011) afirma que refletir sobre a prática, possibilita a sua transformação e 

o seu aperfeiçoamento, porque é nesse exercício, do cotidiano que acontecem “os 

medos, as angustias, os avanços e as conquistas” (p, 345), podendo o professor, colocar-

se em diferentes situações, procurando atender às necessidades e possibilidades do 

ensino. Ainda para a autora, “as experiências vivenciadas no ambiente escolar são 

estruturas para a formação, atuação e a aprendizagem docente” (p, 349). É nesse 

processo de aprendizagem que o professor busca possibilidades de transformação e 

reconstrução da sua prática pedagógica. 

Indicamos a prática pedagógica do professor como ações que acontecem no 
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ambiente escolar, relacionada à sua história e dos sujeitos. Apontamos a relação entre a 

prática pedagógica e as experiências que o professor traz em sua vida, são os saberes 

produzidos pelo “habitus incorporados ao longo da sua trajetória profissional e pessoal” 

(SILVA, 2008, p. 91), apresentados por estes em relação aos dilemas encontrados nos 

caminhos percorridos. Para Tardif (2007) os saberes da experiência e da prática 

cotidiana mobilizam as escolhas do professor que podem se modificar e se ressignificar 

a partir do encontro do professor com outras/novas solicitações do meio social e escolar. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: SOBRE OS FIOS E TRAMAS QUE TECEM 

A PRÁTICA DOS PROFESSORES E DA PROFESSORA. 

 

 

A escola, como um contexto social de formação, é decisiva para os sujeitos em 

sua inserção na sociedade; tem a função da transmissão dos saberes sistematizados e 

também estabelece regras de conduta. Nesse contexto, o habitus se caracteriza como o 

modo de ser, pensar e agir dos sujeitos e está relacionado às suas experiências culturais 

e sociais, e também com o campo social; o habitus se constitui entre a prática e a 

conjuntura social, entre a interioridade e a exterioridade.  

A Educação Física, como um saber, se caracteriza, se modifica e se transforma 

na sua relação com as mudanças sociais e políticas pelas quais passa/passou, e que 

constituem essa área. O resgate de sua construção histórica indica conteúdos voltados à 

disciplinarização, controle e à performance corporal mas, mais recentemente, e de forma 

contextualizada e crítica, tem se voltado à compreensão do sujeito na relação com sua 

cultura e do corpo na relação com o corpo social mais amplo. Nesse processo histórico, 

da Educação Física e da própria Escola,objeto deste trabalho, a pesquisa indicou que o 

desenvolvimento de atividades físicas e esportivas sempre se encontrou presente, com o 

incentivo da formação de atletas que pudessem participar de equipes de competição. 

Nessa Escola as aulas de Educação Física estiveram relacionadas aos treinamentos para 

os Jogos Escolares, destacando-se alunos “habilidosos” que, porém, eram valorizados 

apenas pelo seu desempenho. Como já se afirmou, tanto para esses alunos como para 

aqueles que, por não apresentarem tais habilidades, permaneceram alijados desse 

processo, a Educação Física escolar, cuja predominância no período era para a prática 

esportiva em detrimento de outras atividades, deixou de contemplar e atender os alunos 

em sua integridade, como sujeitos e cidadãos. 

A pesquisa indicou que muitos dos professores que atuam na área da Educação 

Física na Escola tiveram sua própria formação relacionada à prática do esporte, o que 

foi reafirmado na sua atuação como docentes dessa Escola, segundo o que afirmaram 

nas entrevistas realizadas. Porém, os professores também afirmaram que mudanças 

foram solicitadas à sua prática, que foram, sobretudo, desencadeadas pelas 

reivindicações dos próprios alunos que, adentrando à escola, trouxeram uma outra 

bagagem. As reivindicações dos alunos a que nos referimos tiveram relação com uma 
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resposta negativa e de resistência que dirigiam às práticas propostas e à própria relação 

com os professores, e essa situação (social, como explica Bourdieu e Passeron [1982]) 

tem requerido mudanças na postura dos professores que têm buscado outras 

possibilidades e práticas. As considerações a que se chegou indicam, porém, que esse 

processo de mudança tem se dado de forma contraditória em relação a alguns aspectos, 

por exemplo, quanto às estratégias usadas pelos professores para que os alunos 

participem das aulas, o que é associado às práticas avaliativas baseadas em punições. 

Mas, entendemos que as contradições fazem parte dos processos de mudança. Como 

afirma Silva (2011), a dinâmica do habitus na relação com o campo, na mediação dos 

agentes sociais, é sempre dialética uma vez que os sujeitos em sua vida, pessoal e 

profissional, estão “expostos objetivamente à historicidade de sua própria constituição” 

(p. 337).  

A prática pedagógica acontece em diferentes contextos, situações, formação, 

trabalho, exigências, concepções, realidades, cultura e sociedade, sendo estes aspectos  

elementos marcantes nas ações dos professores. Franco (2012) reforça a ideia da prática 

docente como uma prática socialmente organizada, que se constrói em relação às 

circunstancias encontradas pelos professores frente às demandas do ambiente escolar. 

Nóvoa (1995) afirma que fatores pessoais, incorporados e vividos, influenciam como 

marca na atuação profissional. Tardif (2007) destaca que a prática pedagógica se forma, 

e se realiza em relação ao conjunto de saberes do docente, estabelecidos em diferentes 

relações, com outros sujeitos e situações.  

Nesse sentido, os resultados da pesquisa desenvolvida levam a considerações 

acerca da formação profissional dos professores, compreendendo-a na relação estreita 

com os saberes da docência, adquiridos desde a formação inicial, na apropriação de 

estudos e teorizações da ciência da educação e da própria área, e também nos saberes 

mobilizados cotidianamente. No vivido pelos professores de Educação Física na Escola, 

a prática pedagógica tem se construído na mobilização dos saberes da formação e da 

(nova) experiência, cujo pano de fundo – não se pode desconsiderar – é a Escola e sua 

história. A formação profissional continuada deve compreender ações pessoais e 

coletivas voltadas à reflexão sobre as mudanças que têm acontecido e solicitado do 

professor outras posturas e possibilidades de ensinar. Assim, entendemos que ações de 

formação devam ser ampliadas na Escola, em especial com a criação de espaços 

coletivos de discussão e partilha. 
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Um outro aspecto que merece destaque neste ponto do fechamento do trabalho, é 

que com nossos questionamentos acerca das práticas dos professores, em especial 

quanto à sua necessária ampliação para outros conteúdos além das tradicionais práticas 

esportivas, nosso objetivo não foi, e não é, diminuir o valor do esporte para a população 

jovem; ao contrário, é por reafirmarmos sua importância na formação desse aluno que 

reiteramos a necessidade de que esteja relacionado a outros conteúdos. O que se 

pretendeu/pretende foi refletir acerca de quais os saberes necessários para esses jovens 

alunos para que possam se constituir como cidadãos críticos e criativos, também em 

relação à sua saúde, qualidade de vida e participação social e cultural. Nesse sentido é 

preciso pensar coletivamente sobre a necessidade de que diferentes atividades e práticas 

sejam agregadas às aulas, o que solicita contínuas reflexões sobre a prática pedagógica 

em seus diferentes aspectos. Essas reflexões, reafirmamos, devem ter como mote a 

aprendizagem dos alunos e como referência os objetivos para a área no Ensino Médio.  

Bourdieu (1996), acerca dos determinismos sociais, considera que modificações, 

na relação entre a interioridade e a exterioridade, somente acorrerão quando os agentes 

sociais, nesse caso, os professores, refletirem sobre suas ações e compreenderem os 

mecanismos sociais e escolares de poder e imposição a que estão submetidos, e a que se 

submetem. As conscientizações podem promover a reconstrução das práticas visando 

apresentar aos alunos novas/outras possibilidade e conhecimentos acerca Educação 

Física escolar, na relação com a cultura, a saúde e a qualidade de vida, individualmente 

e em sociedade.  

 

 

PROFESSORA E PESQUISADORA, REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA, O ENSINO E APRENDIZAGEM: (EM) CAMINHOS DA 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL.  

 

 

Retomando ao inicio dessa pesquisa, às questões que a originaram e que 

nortearam seu encaminhamento, relembro minhas inquietações iniciais acerca da minha 

prática profissional quanto às dificuldades que encontrava para ensinar os conteúdos 

necessários aos alunos que se mostravam resistentes a participarem das minhas aulas. 

Essa resistência – uma (re)existência, como afirma Varani (2005), me fez pensar em 
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novas possibilidades e propostas para o ensino da Educação Física na Escola. 

Como já se afirmou ao longo deste texto, a realidade da área na Escola sempre 

se voltou à prática esportiva, o que se encontrava também em minha prática e aulas. Os 

professores de Educação Física na Escola, também na função de treinadores das equipes 

esportivas, davam/dão continuidade a uma prática desenvolvida historicamente naquele 

contexto. E foi assim que me encontrei e que as mudanças e reflexões começaram a 

acontecer ao me deparar, por meio dos estudos realizados e do próprio processo de 

investigação, com a história que marcou e constituiu a área na Escola. Foi assim, 

pesquisando, com o objetivo de encontrar respostas, que pude refletir sobre trabalho 

desenvolvido pelos professores, individualmente, na relação com a história do contexto 

escolar e com a prática da Educação Física neste contexto. Nesse processo, busquei 

principalmente por conhecer possibilidades de mudanças no contexto do trabalho 

docente na Escola: essas possibilidades existiam? A pesquisa e os estudos 

desenvolvidos propiciaram constatar que a prática pedagógica se reconstrói nas 

experiências que ocorrem no cotidiano escolar, sendo os docentes responsáveis pelas 

escolhas e modos de ensinar cuja origem são seus saberes, trajetória de vida e formação. 

Esses saberes podem e devem ser ressignificados, buscando por novas propostas de 

acordo com a demanda do contexto em que se encontram, porém, como já se afirmou, 

se trata de um caminho ainda em que construção.  

Nesse processo, de conhecer o outro em seu movimento de (re)invenção, 

também me (re)conheci e ao meu trabalho: na história e em projeções futuras. Como 

professora da Escola, ao longo do processo de investigação desenvolvido, me 

encontrava nas falas dos professores, seja na experiência, na formação e na prática, o 

que me fez refletir constantemente sobre o meu próprio trabalho buscando respostas que 

pudessem direcionar minha prática pedagógica, com o objetivo de levar o conhecimento 

ao aluno contribuindo com aprendizagem que efetivamente promovesse sua formação 

como cidadão e, neste processo, a Educação Física ficasse marcada na sua vida. Tenho 

procurado refletir, explorando formas e maneiras outras de ensinar, pensando sobre a 

seleção de diferentes conteúdos e atividades que promovam aprendizagem para além do 

“fazer gestual, e que possam fazer pensar, aprender e conhecer. Nesse sentido, encontrei 

nas ideias dos diferentes autores que nortearam a pesquisa em diálogo com as reflexões 

acerca da prática da Educação Física dos professores na Escola, a compreensão de que 

as experiências e os acontecimentos são potentes para as mudanças em curso.  



110 

 

 
 

A prática pedagógica encontra-se na interseção de diferentes saberes promovidos 

por muitos acontecimentos que o cotidiano apresenta ao professor, não se constituindo 

de uma receita pronta do ato de ensinar. Os acontecimentos da história 

pessoal/particular e social se relacionam e podem, em emergência, indicar outros 

caminhos. A história continua; fica aqui o convite para vivê-la. Resgato do Memorial de 

Formação apresentado no início dessa dissertação a seguinte reflexão: 

 

Não nasci, porém, marcado para ser um professor assim. Vim me tornando 

desta forma no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na observação 

atenta a outras práticas ou à prática de outros sujeitos, na leitura persistente, 

crítica, de textos teóricos, não importa se com eles estava de acordo ou não. É 

impossível ensaiarmos estar sendo deste modo sem uma abertura crítica aos 

diferentes e às diferenças, com quem e com que é sempre provável aprender. 

[...] Uma das condições necessárias para que nos tornemos um intelectual que 

não teme a mudança é a percepção e a aceitação de que não há vida na 

imobilidade. De que não há progresso na estagnação. De que, se sou, na 

verdade, social e politicamente responsável, não posso me acomodar às 

estruturas injustas da sociedade. Não posso, traindo a vida, bendizê-las. 

Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que 

tomamos parte (FREIRE, 1993, p. 87-88) 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1 

 

Inventário da Pesquisa: Pesquisa Documental 

Material DESCRIÇÃO COD 

DECRETO Nº 7.566, 

DE 23 DE 

SETEMBRO DE 

1909 

Diz sobre o Ensino técnico e intelectual, habilitando “filhos das 

classes desfavorecidas da fortuna”. 

D – 1 

DECRETO N
O
 

12.893 DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 

1918  

Sobre a criação do Patronato Agrícola.  D – 2 

DECRETO N
O
 

17.943-A, DE 12 

OUTUBRO DE 

1927. 

Normativa sobre aulas de Educação Física, Moral, Profissional 

e Literária aos “desvalidos da fortuna”. 

D – 3 

DECRETO-LEI N
O
 

982, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 

1938 

Criação de Novas Escolas, vinculadas ao Ensino Agrícola. D – 4 

REGIMENTO 

INTERNO. 

IFSULDEMINAS, 

2009. 

Normatização das Políticas da Escola. RI  

PROJETO 

DESENVOLVIMEN

TO 

INSTITUCIONAL – 

PDI. 2007-2011 

Nortes de ações de trabalho. PDI – 1 

PROJETO 

DESENVOLVIMEN

TO 

INSTITUCIONAL – 

PDI. 2011-2013 

Nortes de ações de trabalho. PDI – 2 
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Apêndice 2 

 
 

Transcrições das gravações do TE –Transcrição das Entrevistas a professores de Educação Física 

da Escola 

 

Material DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Transcrição da entrevista TE 

de 23 de outubro de 2013 

Transcrição da gravação da entrevista do TE professor 

1 Câmpus Inconfidentes. Tempo de.  

Tempo de gravação: 25 minutos; material digitalizado: 

04 páginas 

TE-1 

Transcrição da entrevista TE 

de 17 de novembro de 2013 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

2 Câmpus Inconfidentes. Tempo de  

Tempo de gravação: 24:37 minutos; material 

digitalizado: 06 páginas 

TE-2 

Transcrição da entrevista TE 

de 27 de fevereiro de 2014 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

3 Câmpus Pouso Algre. Tempo de Tempo de gravação: 

1h 11minutos; material digitalizado: 09 páginas 

TE-3 

Transcrição da entrevista TE 

de 09 de março de 2014 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

4 Câmpus Poços de Caldas. 

Tempo de gravação: 39 minutos; material digitalizado: 

08 páginas 

TE-4 

Transcrição da entrevista TE 

de 09 de março de 2014 

 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

5 Câmpus Machado. Tempo de 

Tempo de gravação: 30 minutos; material digitalizado: 

06 páginas 

TE-5 

Transcrição da entrevista de 

09 de março de 2014 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

6 Câmpus Machado. Tempo de Tempo de gravação: 30 

minutos; material digitalizado: 06 páginas  

TE-6 

Transcrição da entrevista de  

Entrevista 14 de abril de 

2014 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

6 Câmpus Muzambinho. Tempo de Tempo de 

gravação: 56:46 minutos; material digitalizado: 12 

páginas 

TE-7 

Transcrição da entrevista de 

14 de abril de 2014 

Transcrição da gravação da entrevista do TE  professor 

6 Câmpus Machado. Tempo de Tempo de gravação: 30 

minutos; material digitalizado: 07 páginas 

TE-8 
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Apêndice 3 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I. Dados de identificação: 

- Tempo de formação; 

- Local de formação; 

- Qual a área ou modalidade de atuação dentro da Educação física, se praticou ou é 

praticante dessa modalidade esportiva  

 

II. Sobre a prática pedagógica e a atuação na Escola: 

1. Práticas, estratégias e recursos que emprega nas aulas. 

2. Sobre as orientações curriculares para a área de Educação Física. 

3. Orientações curriculares vindas da escola.  

4. Sobre o contexto histórico dos Jogos Escolares realizados na Escola. 

5. Práticas que desenvolve com alunos que não têm interesse e/ou não participam de 

práticas voltadas às modalidades esportivas. 

 

 

 

 

 

 


