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RESUMO 

 

 

 

Este estudo tem por objetivo analisar de que maneira a Educação Física se consolidou como 

disciplina escolar no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp-

UFPE), no período entre 1971 e 2001. Esse trabalho levou em conta a gênese e inserção 

curriculares, e a constituição identitária da disciplina que teve, ao longo desse período duas 

concepções (legais) que a caracterizaram: “matéria de ensino” (1971) e “componente 

curricular” (1996/2001). Para discussão e sistematização dos processos fomentadores da 

passagem da primeira concepção para a segunda, utilizamos a análise de discurso, procedendo 

especificamente da confrontação entre os discursos presentes nos documentos legais e os 

documentos oficiais (produzidos pelo CAp-UFPE no decorrer do período). Dessa 

confrontação identificamos a existência de dois outros discursos no interior do Colégio: o 

discurso institucional e o discurso disciplinar. Esses discursos que, em princípio convergiam, 

com o tempo tiveram na divergência o principal vetor de manifestação e disputa por um poder 

que fez com que o processo de consolidação disciplinar da Educação Física não se efetivasse 

e a mantivesse na esfera estrutural. 

 

Palavras-chave: Educação Física, Disciplina Escolar, elementos identitários, binômio corpo x 

intelecto, binômio legalidade x legitimidade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The mean way of this study is the analyses how Physical Education turns into a school subject 

in Aplicação School  from Federal University – PE (CAp-UFPE) between 1971 and 2001. 

This work considered genesis and curriculars friendship, and the identite constitution of the 

subject school that won in this period two conceptions (legals) that gives body to it: “teach 

school subject” (1971) and “curricular component” (1996/ 2001). To speech and 

systematization of the agree and disagree processes of the first way to second, using speech 

analyses, working mainly with agree and disagree between speeches that contain in legals 

documents and officials documents (made CAp-UFPE in that period). Inside this 

confrontation we found two different speech in the school: institucional speech and disciplinar 

speech. These speeches, first, are all agree but after that divergencies were born. The main 

vetor of the manifestation and fight for power that, made disciplinar consolidation process of 

Physical Education didn’t blow up and get itself in estrutural sphere. 

 

Key-words: Physical Education, school subject, identite elements, body x behavior, legality x 

legitimety. 
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INTRODUÇÃO:  

 

 

“Sabe, de fato, onde irá quem recorda donde veio.” 
 

(Sêneca, 03-65 d.C.) 
 

“A Educação Física precisa entrar em crise urgentemente. Precisa questionar 
criticamente os seus valores. Precisa ser capaz de justificar-se a si mesma. Precisa procurar a 

sua identidade.” 
 

(João Paulo S. Medina) 
 

 

  

Este trabalho busca discutir as circunstâncias em que se deu a constituição da 

disciplina escolar Educação Física no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Pernambuco (CAp-UFPE). Para tanto confrontamos os textos legais com os documentos 

elaborados pela instituição (documentos oficiais) entre os anos de 1971 e 2001. A escolha do 

tema nos surgiu a partir de situações decorrentes da prática pedagógica diária nas quais à 

Educação Física se reservava sempre um lugar “diferenciado” das demais disciplinas, mesmo 

que compartilhasse com elas a condição de Componente Curricular Obrigatório da Educação 

Básica. 

Tais situações, diárias, como foi dito, caracterizavam-se pela subvalorização da 

Educação Física frente as demais disciplinas curriculares. O aspecto mais curioso, no que se 

refere a essa subvalorização era o fato de que esta se apresentava como uma “lei natural”, ou 

seja, como um consenso do qual inclusive os próprios professores de Educação Física 

deveriam partilhar. Com isso, eram freqüentes situações em que o valor pedagógico, os 

conteúdos trabalhados e o conhecimento (erudição) do professor de Educação Física eram 

postos em dúvida em virtude de um juízo de valor preexistente que opunha o corpo (e os 

saberes a ele referentes) ao intelecto. 

Então, com base nessa pretensa naturalidade consensual dentro de uma instituição de 

ensino responsável pela formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade da qual fazem 

parte, nos perguntamos de que maneira e por quais motivos um currículo fundado 

essencialmente na oposição entre (saberes do) corpo e (saberes do) intelecto poderia, ao 

mesmo tempo, assegurar a presença de uma disciplina obrigatória que tratasse exatamente 

desses saberes subvalorizados ao longo de sua história? Essa indagação nos levou a perceber 
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que para compreender de que maneira a Educação Física se constituiu como uma disciplina 

escolar seria necessário, antes, que compreendêssemos de que maneira e sob quais pretextos 

se deu a sua inserção nos currículos escolares. 

A pesquisa nos levou à constatação de que a inserção da Educação Física nas escolas 

não correspondia, necessariamente, à sua inclusão no currículo escolar. Isso significa dizer 

que, a simples presença da prática pedagógica chamada Educação Física nas escolas 

brasileiras desde o século XIX não significava uma atribuição pedagógica, isto é, uma atuação 

tida como necessária e relevante para a formação (intelectual) do cidadão brasileiro de então. 

A fundamentação centrada na busca e manutenção da saúde biológica do estudante 

traduzia a verdadeira transposição das práticas corporais assentes naquela época (que em seu 

conjunto se chamava Educação Física) para dentro das instituições de ensino, notadamente 

com a função de suster o corpo em virtude de torná-lo (mais) apto ao desenvolvimento 

intelectual. Sob a denominação Ginástica, a inclusão das práticas corporais na rotina escolar 

tinha como principal objetivo a manutenção da saúde dos estudantes mediante inculcação de 

hábitos higiênicos e saudáveis dos quais constava e pontificava a prática regular dessas 

atividades tanto dentro quanto fora da escola. 

Os métodos ginásticos ou escolas ginásticas surgiram, a partir dos anos 1800, como 

novas formas de se entender e encarar os exercícios físicos. Esses métodos tiveram na 

Alemanha, Suécia, França e Inglaterra os grandes centros de difusão mundial. Considerando o 

contexto europeu do século XIX, após as duas grandes revoluções de ordem política 

(Francesa) e econômica (Industrial), verificamos uma compreensão da Educação Física 

derivada do entendimento do corpo em seu cariz anatomofisiológico, que lhe outorga uma 

cientificidade positivista centrada na saúde biológica. 

É esse caráter higienista que faz com que a Ginástica seja inserida nas escolas com o 

intuito de promover a saúde e o fortalecimento eugênico do cidadão brasileiro, seja para servir 

a pátria nas guerras, na indústria e/ ou nas grandes competições esportivas de nível 

internacional. Essa dimensão médica-higienista se dá muito antes do período histórico em 

análise, mas como se verá foi marcante o suficiente para a história da Educação Física, para 

apresentar repercussões sobre a problemática em questão. 

Mais adiante, o período de governo militar agregou àquela concepção médico-

higienista de abordagem escolar das práticas corporais também a formação do cidadão 

disciplinado, pronto para defender a pátria quando necessário. Estando, assim, mais uma vez 

desarticulada das demais disciplinas e do projeto educativo das instituições escolares 

nacionais, as aulas (ou sessões) de Educação Física ficaram relegadas à disciplinarização e, 
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mais uma vez, à inculcação de hábitos que potencializassem a formação do cidadão (soldado/ 

atleta) almejado naquele momento de nossa história. 

Nas duas situações, é válido destacar que ao professor de Educação Física (ou 

Ginástica) não eram necessários saberes e nem titulação em nível superior, haja vista seus 

objetivos específicos e ao mesmo tempo distanciados do projeto de educação partilhado pelas 

outras disciplinas, à revelia de suas especificidades conteúdicas. Na primeira situação as aulas 

eram de responsabilidade de médicos, ao passo que, na segunda, de oficiais do exército. Com 

isso percebemos que ao contrário das demais disciplinas escolares, nas quais os cursos 

superiores de formação de professores precederam a construção da disciplina, na Educação 

Física foi a prática pedagógica e as discussões e demandas delas derivadas que  fomentaram a 

criação de cursos preparatórios de seus profissionais em nível superior. 

A formação em nível superior, por sua vez, suscitou, com o passar do tempo, novas 

discussões acerca dos motivos da presença da Educação Física nas escolas de Educação 

Básica. Centrados principalmente nos limites da prática pedagógica diante dos objetivos que 

lhe eram atribuídos, ou seja, a manutenção da saúde dos estudantes, debates foram suscitados 

sobre qual (ou quais) seria(m), afinal, o(s) objetivo(s) da Educação Física na Escola Básica. 

Esse fato, por si só, já é revelador das raízes de muitos desses preconceitos em relação 

à Educação Física e seus profissionais, mas não são suficientes para explicar sua persistência 

diante da criação dos referidos cursos superiores e a posterior inclusão de seus profissionais 

(professores) nas escolas. A continuidade do distanciamento entre estes (professor e 

disciplina) dos demais componentes curriculares persiste e cria perfis específicos para o 

professor de Educação Física que, ao se cristalizarem nas escolas geram estranheza e/ou 

indiferença em relação àqueles que deles se distanciam. 

Mantém-se, assim, o estigma não contributivo da Educação Física para a formação 

intelectual de cidadãos. Diante de tantas (in)compreensões acerca de seu objeto de estudo, a 

Educação Física passa nas décadas de 1980-90 por um momento crítico no qual seu estatuto 

epistemológico e, assim, sua identidade como disciplina escolar são questionados e 

discutidos, sendo postas em dúvida de forma definitiva as perspectivas médico-higienista e 

militar. Esse questionamento acerca da validade dessas perspectivas de Educação Física 

tinham como escopo a sua inserção no currículo escolar com um corpo de conhecimentos 

próprio e principalmente contributivo para a formação de cidadãos. 

Com isso, fica patente que a obrigatoriedade legal deixa de ser uma explicação 

suficiente para a manutenção da presença da Educação Física nos currículos escolares, sendo 

necessária, então, diante das novas demandas emergentes da dinâmica social, que novas 
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justificativas fossem criadas, dessa vez baseadas em uma legitimidade epistemológica e 

pedagógica a qual o conceito de cultura se constitui como essencial. Essa busca por 

legitimidade mediante reconhecimento de si mesma é a base sobre a qual levantamos as 

questões centrais a nosso estudo, notadamente no que tange ao processo de constituição da 

Educação Física, que de uma atividade pedagógica situada entre as “Matérias de Ensino 

Obrigatórias” se tornou um “Componente Curricular Obrigatório da Educação Básica”. 

Em outras palavras, o presente estudo busca examinar de que maneira a Educação 

Física se constituiu como disciplina escolar (integrada ao currículo com funções pedagógicas 

determinadas) no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp-

UFPE), considerando que entre os anos de 1971 e 2001 essa disciplina deixou de ser uma 

“matéria de ensino” para se tornar um “componente curricular”. Isso significa dizer, portanto, 

que a história da disciplina escolar Educação Física compreende as concepções citadas acima 

como seus elementos constituintes, como dois momentos distintos de seu processo de 

desenvolvimento e que é a partir deles que discutiremos o processo de constituição disciplinar 

desta na referida instituição. 

São também esses os elementos balizadores da definição do período histórico, visto 

que a primeira concepção (“matéria de ensino obrigatória”) surgiu com a Lei nº 5.692/71 e a 

segunda (“componente curricular obrigatório”), com a Lei nº 9.394/96, ratificada pela Lei nº 

10.328/2001. Sendo as duas primeiras Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), buscamos analisar de que maneira(s) a disciplina Educação Física se situava no 

currículo escolar no decorrer desses trinta anos naquela instituição. 

Tendo em vista a relevância das contribuições pernambucanas para o debate 

identitário instaurado em nível nacional nas décadas de 1980-90, e nesse contexto a 

importância do CAp-UFPE como escola experimental frente às demais instituições de ensino 

do estado, escolhemo-lo como locus de investigação empírica desse processo constitutivo. O 

CAp-UFPE é uma instituição de ensino que em e seus 51 anos tem prezado pela busca da 

qualidade do ensino, sendo digna de destaque em seu projeto de ensino a prática 

interdisciplinar como veículo para essa busca. 

A interdisciplinaridade escolar assume assim, no CAp-UFPE uma função central tanto 

para o cumprimento de seus objetivos acadêmicos, quanto para a integração da Educação 

Física em sua organização interna, haja vista que, tanto em 1971 quanto em 1996/2001, a 

Educação Física é inserida na escola em conjunto com grupos de disciplinas que a ela se 

identificam em função da concepção dominante: “disciplinas do Art. 7º”, no primeiro caso e 

áreas de “Comunicação e Expressão” e  de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, no 
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segundo. Sendo então o CAp-UFPE uma instituição modelo de ensino que serve de campo de 

estágio para os estudantes dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco 

(estando, assim, próximo aos debates mais atualizados acerca de teorias processos de ensino e 

aprendizagem), julgamos lícito afirmar que, o processo constitutivo lá evidenciado é 

suficientemente válido para representar o percurso traçado por esta disciplina em qualquer 

instituição de ensino. 

Diante desse contexto, trabalhamos em função da determinação das circunstâncias em 

que se deu a inserção da disciplina escolar Educação Física no CAp-UFPE entre 1971 e 2001. 

A determinação dessas circunstâncias envolveu a consideração dos elementos identitários da 

disciplina escolar Educação Física; a incidência dos binômios corpo x intelecto e legalidade x 

legitimidade sobre sua consolidação como componente curricular da Educação Básica; e a 

determinação das condições de sua inserção curricular (efeitos de sentido) na instituição a 

partir dos discursos proferidos pelo Colégio e pelos professores de Educação Física nos 

documentos produzidos entre os anos de 1971 e 2001.  

O presente estudo não se destina, portanto, a analisar as leis e decretos promulgados 

no decorrer das três décadas em tela. Busca sim investigar as repercussões dos discursos 

legais por estes proferidos sobre a constituição da Educação Física como disciplina escolar 

integrada à proposta pedagógica do CAp-UFPE. 

Com outras palavras, a relevância desse estudo reside na verificação contextual dos 

processos pelos quais a Educação Física passou a integrar o currículo de uma instituição 

modelo de ensino, passando de uma inintencionalidade pedagógica para a condição de um 

componente obrigatório dos currículos escolares. 

Então, de que maneira se deu esse processo de consolidação? Qual o percurso 

percorrido pela disciplina até seu termo (se é que este já chegou...)? As duas compreensões de 

Educação Física e, conseqüentemente, de seu papel na instituição escolar constam dos textos 

legais citados acima. No entanto, a constatação desse processo sob esses termos, exigiu além 

de uma releitura desses textos, uma confrontação destes com documentos elaborados pela 

instituição de ensino na qual a Educação Física se encontrava inserida. 

Para essa confrontação nos utilizamos da análise de discurso para extrair os efeitos de 

sentido presentes nesses documentos, com o objetivo de reunir elementos suficientes para a 

reconstituição dos processos enfrentados pela Educação Física ao longo de sua consolidação 

disciplinar. 

Sendo assim, no primeiro capítulo abordaremos o conceito de identidade e sua 

relevância nas dimensões epistemológica e disciplinar como constituintes da identidade 
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pedagógica da disciplina Educação Física ao longo da história de sua inserção nos currículos 

escolares brasileiros. Essa retomada nos levará a discutir as diferentes concepções de 

Educação Física e as formas pelas quais se deu sua inserção nas escolas e nos currículos, 

respectivamente. 

No segundo capítulo trataremos do caminho metodológico pelo qual buscamos o 

alcance dos objetivos e de nossas intenções científicas no que se refere à contribuição deste 

estudo diante da história da Educação Física escolar como ramo específico da área do 

conhecimento chamada Educação Física. Desse modo, trataremos da caracterização do estudo 

e da delimitação dos conceitos e procedimentos fundamentais à sua concretização. 

O terceiro capítulo, por sua vez, abordará o CAp-UFPE, traçando em um primeiro 

momento um breve relato de sua história e de sua relevância formativa como escola 

experimental, como campo de estágio para os futuros professores de todas as licenciaturas. 

Em seguida abordaremos a trajetória da Educação Física no Colégio no decorrer do período 

investigado, contextualizando sua participação no projeto pedagógico da instituição à luz das 

determinações trazidas nos textos legais elaborados ao longo dos trinta anos em estudo. 

No quarto capítulo concluiremos nosso trabalho, apontando e discutindo os efeitos de 

sentido decorrentes da confrontação entre os documentos legais e os documentos oficiais, 

explicitando de que maneira se deu a constituição histórica da disciplina Educação Física no 

CAp-UFPE como resultado das repercussões dos discursos legais sobre a participação da 

Educação Física no seio de sua organização curricular. 

Com isso buscamos contribuir tanto com a formação de professores de Educação 

Física quanto com o próprio desenvolvimento da disciplina em sua busca por 

autoconhecimento como tal, considerando, em acordo com a citação de Sêneca apresentada 

acima, que para que a Educação Física não só se reconheça mas também atue como disciplina 

escolar, é necessário que seus profissionais conheçam sua história, sua gênese, seu 

desenvolvimento até o atual momento. Momento este que, envolto em uma celeuma acerca da 

concepção de cultura mais coerente e adequada à prática e aos objetivos pedagógicos desta, 

nos aponta em termos disciplinares a vivência de um novo patamar epistemológico rumo à 

sua consolidação processual como uma autêntica disciplina escolar. 
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CAPÍTULO I: 

 

Da legalização, gênese e inserção curricular: 

 uma questão de identidade pedagógica 

 

“Para definir educação, será preciso, pois, considerar os sistemas educativos que ora 
existem, ou tenham existido, compará-los, e aprender deles os caracteres comuns. O conjunto 

desses caracteres constituirá a definição que procuramos.” 
 

(Émile Durkheim, 1858-1917) 
 

“A história é sempre um processo em que as partes estão articuladas entre si de formas 
diferentes da simples sucessão e acumulação. As mudanças no seio da realidade humana ocorrem 

seguindo uma lógica da contradição e não da identidade. A história se constitui por uma luta de 
contrários, movida por um permanente conflito, imanente à realidade.” 

 
(Antônio Joaquim Severino) 

 
 

 Diferentemente das demais disciplinas escolares, a Educação Física teve sua gênese e 

inserção curriculares através de argumento legal, que, além de sua inclusão nas escolas 

também definia a composição das turmas, a sua situação na grade horária, e, principalmente, a 

seleção, organização e sistematização de conhecimentos a serem trabalhados nas aulas. 

Vemos assim que o aparato jurídico delineou toda a estruturação da Educação Física nas 

escolas desde sua origem, e que esse delineamento, digamos, externo se tornou o primeiro 

elemento distintivo entre esta e as demais disciplinas escolares. 

Neste capítulo discutiremos a constituição identitária da Educação Física, 

confrontando os elementos que a distinguem com os que a aproximam dos demais 

componentes curriculares. Desse confronto surgirão os elementos que, a nosso ver, 

constituem a identidade pedagógica da Educação Física, isto é, os elementos que lhe 

caracterizam como disciplina escolar, notadamente entre os anos de 1971 a 2001. 

Veremos também como esses elementos se relacionam com os objetivos educacionais 

atribuídos à Educação Física pelo discurso jurídico ao longo dos trinta anos em análise; e de 

como esses discursos repercutiram na consolidação desta como disciplina escolar em função 

das diferentes concepções pedagógicas que lhe foram conferidas no decorrer deste período. 

Esse recorte histórico representa o período no qual a concepção legal fomentadora da 

Educação Física como prática pedagógica aponta mudanças significativas na compreensão do 
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papel desta na Educação Básica, que, com o tempo, deixa de ser concebida como “matéria de 

ensino obrigatória” (Lei nº 5.692/71 - LDBEN), para se tornar um “Componente Curricular 

obrigatório” (Lei nº 9.394/96 – LDBEN e Lei nº 10.328/2001). 

Para analisar as transformações ocorridas na Educação Física no decorrer do período 

ora apontado, nos utilizaremos, basicamente dos estudos de Ricardo de Figueiredo Lucena 

(1994), Vitor Marinho de Oliveira (2006) e Dermeval Saviani (1996). Confrontando tais 

estudos com as produções de outros autores que discutem a Educação (Física) Brasileira, 

buscamos, nesse capítulo, analisar a constituição identitária da Educação Física como 

disciplina escolar entre os anos de 1971 e 2001. 

 

1.1 Sobre os aspectos identitários da Educação Física e sua inserção nos 

estabelecimentos de ensino: as repercussões do binômio corpo x intelecto 

 

A noção de identidade é definida como uma possibilidade de ligação a determinados e 

distintos aspectos socioculturais, atuando como um elemento de localização/ posicionamento 

desses aspectos dentro de um determinado sistema de referência. Sendo passível de análise a 

partir de diferentes perspectivas, a identidade assim compreendida possui duas dimensões 

interdependentes: uma pessoal/ subjetiva e outra coletiva/ cultural (ROSA, G. s.d.). 

Nesse sentido, Norbert Elias (1994) afirma ser de difícil verificação a relação existente 

entre essas duas dimensões. Para o autor, a relação da pluralidade de pessoas (segunda 

dimensão – sociedade) com a pessoa singular (primeira dimensão – indivíduo) aponta, 

apriorística e linearmente para uma compreensão (equivocada) do indivíduo como um ser 

totalmente isolado, e da sociedade como um mero agrupamento de indivíduos ou como um 

objeto que supera essa conotação cumulativa1. 

Com isso queremos dizer que nas definições acima se evidencia, quer no aspecto mais 

geral quer em uma discussão mais específica, a conotação peculiar de reconhecimento em 

determinados aspectos que assemelham objetos de observação, categorizando-os entre si e ao 

mesmo tempo, distinguindo-os uns dos outros. Esses aspectos atribuem-lhes individualidades, 

isto é, especificidades distintivas, ainda que esses objetos possuam algumas semelhanças entre 

si. 

                                                 
1 Op. cit., p.07. Ver também ROSA, Nina Gabriela Moreira Braga. Identidade: anthony giddens e norbert elias. 
Humanidades em Diálogo, vol. 1, n.1, Nov./ 2007. 



21 
 

Nesse sentido, discutir a identidade de uma disciplina escolar significa apontar os 

elementos que a assemelham às demais disciplinas e também os que a diferenciam destas, 

garantindo sua especificidade. Significa apontar os aspectos que as aproximam como tal e os 

que as distinguem dentro de uma organização escolar. 

No caso específico da Educação Física tal identificação refere-se a uma retomada de 

sua historicidade, de sua inserção nas instituições de ensino. Refere-se, assim, ao mapeamento 

dos elementos que lhe são característicos, que a assemelham e a distinguem das demais 

disciplinas, apontando, ao mesmo tempo, sua similitude e sua singularidade no interior da 

escola. 

Atualmente a Educação Física é concebida como um componente curricular da 

Educação Básica2, por isso tendo em vista as perspectivas de investigação deste estudo, o 

presente capítulo se destina à identificação dos elementos que a inserem no rol de disciplinas 

(identidade disciplinar) e também os que determinam sua especificidade pedagógica em 

relação a estas na composição dos currículos escolares (identidade epistemológica). Essa 

busca objetiva, por sua vez, caracterizar os aspectos que, ao longo de sua história, 

aproximaram e distanciaram pedagogicamente a Educação Física das demais disciplinas e do 

próprio currículo escolar no Brasil, para que possamos delimitar os aspectos centrais da sua 

inserção nas instituições escolares (identidade pedagógica). 

Para tanto, são necessárias: (a) uma contextualização da aplicabilidade e das 

concepções dos termos currículo e disciplina, e de sua função identitária no que se refere às 

várias áreas do conhecimento dentro de uma única instituição; e (b) a identificação dos 

elementos específicos à Educação Física e, assim, caracterizadores de sua inserção e 

especificidade nos currículos escolares em relação às demais disciplinas. 

Quanto ao primeiro fator, Ivor Goodson (2002) associa a noção de disciplina escolar à 

construção do conceito de currículo. O autor afirma que a definição do significado da palavra 

currículo envolve a consideração de um constante conflito de aspirações e interesses 

educacionais a partir de uma dicotomia entre currículo escrito e currículo ativo. O primeiro se 

refere à apresentação pública e legitimadora de uma proposta de escolarização, enquanto que 

o segundo trataria das repercussões dessa proposta na prática pedagógica cotidiana. Desse 

modo, Goodson (2002) considera o currículo uma palavra-chave para a compreensão da 

escola em sua historicidade, apontando diferentes denominações e concepções que lhe foram 

atribuídas ao longo do tempo. 
                                                 

 
2Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 
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Então, ao considerar o termo currículo como “a invenção de uma tradição”3, Goodson 

(2002) declara a existência simultânea de “um ‘sentido simbólico’ e um significado prático, 

quando publicamente indica quais aspirações e intenções devidamente inseridas nos critérios 

do currículo escrito servem para a avaliação e análise pública de uma escolarização.” (Ibid., 

p.17). 

Para Sacristán (2000), o conceito pedagógico de currículo é relativamente novo, 

apesar de a prática a qual esse conceito se refere ser uma realidade previamente estabelecida 

quando se trata de sistematizações didáticas. Segundo o autor, é nessa relação entre prática e 

conceituação que reside a dificuldade de teorização sobre os currículos, que é apontada por 

ele como uma sistematização inadequada, aparecendo muitas vezes “sob as vestes da 

linguagem e dos conceitos técnicos como uma legitimação a posteriori das práticas vigentes e 

também por quê, em outros casos, em menor número, aparece como um discurso crítico que 

trata de esclarecer os pressupostos e o significado de ditas práticas” (p.13). 

O autor prossegue afirmando que 

 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola 
um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de conteúdo, 
missão que expressa por meio de usos quase universais e, todos os sistemas 
educativos, embora por condicionamentos históricos e pela peculiaridade de 
cada contexto, se expresse em ritos, mecanismos, etc., que adquirem certa 
especificidade em cada sistema educativo. [...] Quando definimos o currículo 
estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a 
forma particular de enfocá-las, num momento histórico e social determinado, 
para um nível ou modalidade de educação, numa trama institucional, etc. 
(SACRISTÁN, 2000, p.15, grifos nossos). 

 

Nesse caso, destacamos no ponto de vista do autor e em virtude de nosso objeto de 

investigação, a compreensão de que o currículo consta de uma expressão histórica e 

socialmente situada da função exercida pela escola. Essa expressividade redunda, por sua vez, 

em diferentes organizações internas pautadas em diferentes realidades sociais às quais se 

voltam os objetivos desta instituição4.  

                                                 
3 Segundo normas e valores formalmente instituídos, socialmente aceitos e consolidados por repetição no sentido 
de estabelecer uma relação de continuidade com o passado (HOBSBAWN, 1985 citado por GOODSON, 2002, 
p.27). 
 
4Sacristán (2000, p.14-15) aponta como âmbitos diferenciados de análise do currículo: (a) A compreensão da 
função social como mediadora entre a sociedade a escola; (b) o Projeto ou Plano Educativo da instituição e sua 
composição específica; (c) a compreensão do currículo como expressão materializada desse Projeto/ Plano de 
Educativo; (d) a compreensão do currículo como um campo de constante interação entre prática e teoria; (d) a 
compreensão do currículo como espaço de discussão acadêmica referente a todos esses aspectos. 
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Sobre isso, Souza Júnior e Galvão (2005), afirmam que 

 

Na atualidade, num sentido mais corrente, o currículo passa a ser 
compreendido como um conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se 
aprende, tendo como referência alguma ordem de progressão, podendo 
referir-se para além do que está escrito/prescrito oficialmente. [...] Enfim, o 
currículo amplia o sentido de organização disciplinar, no sentido de regras 
de conduta, para o sentido de organização disciplinar, compreendendo 
objetos, partes e matérias de ensino. (Ibid., p.395). 
 
 

 Por não ser este o foco de nosso estudo, não envidaremos aqui no itinerário semântico 

percorrido5 pela palavra currículo até a concepção citada acima6. Para nós, e com base nos 

autores citados acima, é importante destacar que é da construção desta como “palavra-chave”, 

mutatis mutandis, para a compreensão da história escolar, que resulta a elaboração igualmente 

histórica do conceito de disciplina escolar. 

Nesse caso, para a compreensão da palavra “disciplina” são válidos os seguintes 

questionamentos: o que caracterizaria qualquer das áreas, dentro da escola, como uma 

disciplina? O que diferenciaria uma disciplina, uma atividade ou uma área de estudo dentro de 

um currículo escolar? Que elementos garantiriam a inserção de uma “matéria de ensino”7 em 

uma dessas categorias e não nas outras? Que elementos identificariam um determinado grupo 

dessas “matérias” como disciplinas escolares? 

Sobre isso, Vitor Marinho de Oliveira (2006), afirma que a relação estabelecida entre a 

palavra disciplina e a educação “vem da época medieval, com o monopólio educacional 

exercido pela Igreja, o tradicional conceito de educação como disciplina. Os castigos 

corporais e o magister dixit8 são subprodutos de um autoritarismo que impede uma efetiva 

ação pedagógica.” (Ibid., p.34). Vemos assim que a palavra disciplina assumiu ao longo do 

tempo diferentes concepções que repercutiram diferentemente na organização escolar. 

Nesse sentido, André Chervel (1990), afirma que a palavra disciplina assumiu, mais 

tarde, uma conotação específica com o objetivo de dirimir quaisquer outras possibilidades de 

significação, ou seja, tornou-se “disciplina escolar”. De acordo com o autor, essa 

singularidade nos remete ao período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, 

                                                 
5 Currículo: do latim scurrere (curso a ser seguido, apresentado) (GOODSON, 2002 e SOUZA JÚNIOR e 
GALVÃO, 2005). 
 
6 Mais detalhes, ver GOODSON, 2002 e SOUZA JÚNIOR, 1999 e 2005. 
7 Expressão utilizada nos textos da Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971 (LDBEN). 
 
8 Do latim “o mestre disse”. 
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visto que até o século XIX a expressão disciplina escolar corresponderia unicamente à 

vigilância empreendida nos e pelos estabelecimentos de ensino com o objetivo de coibir 

quaisquer condutas consideradas prejudiciais ao adequado desenvolvimento de suas 

atividades educacionais. 

Chervel (1990) prossegue afirmando que o surgimento do termo “disciplina” como 

sinônimo de conteúdo de ensino se deu no início do século XX, como resultado de estudos e 

discussões pedagógicas realizadas ainda na segunda metade do século XIX. Para ele o termo 

“faz par com o verbo disciplinar, e se propaga primeiro como um sinônimo de ginástica 

intelectual, novo conceito recentemente introduzido no debate.” (Ibid., p.179). 

 

Desse modo, o que chamamos por currículo e por disciplina/matéria escolar 
nem sempre teve a compreensão que contemporaneamente lhes atribuímos, 
tanto nos seus sentidos mais corriqueiros, quanto em uma concepção mais 
acadêmica. (SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005, p.395). 
 
 

Aqui cumpre ressaltar duas questões de ordem conceitual atinentes ao objetivo do 

estudo em tela. A primeira referente à perspectiva dual de ser humano a ser educado, 

fragmentado em pólos axiológicos a serem discutidos posteriormente; que, assim sendo, 

manifesta suas repercussões no segundo, centrado na forja da expressão “ginástica 

intelectual”. 

A relação estabelecida entre essas duas questões representa para a Educação Física a 

essência de sua função disciplinar - no sentido medieval do termo -, consolidando suas ações 

na vigilância das condutas por meio do controle dos (movimentos dos) corpos 

(CASTELLANI FILHO, 2006; LUCENA, 1994 e OLIVEIRA, 1985 e 2006). Consideramos, 

portanto, não ser coincidente a relação então estabelecida entre os conceitos de “ginástica 

intelectual” e “disciplina escolar”, notadamente quando se tem em conta as particularidades 

da Educação Física frente às demais disciplinas, opondo (novamente) o (corpo) físico ao 

intelecto e legando ao último a função precípua da associação desta ao ensino sistemático de 

conteúdos. 

Essa disciplinarização (através) do corpo também é apontada por Fernando de 

Azevedo (1960) em “Da Educação Física: o que ela é, o que tem sido e o que deveria ser” – 

considerado por Inezil Penna Marinho (s.d.) um estudo essencial ao conhecimento histórico 

da Educação Física no Brasil, por causa do tratamento dado a análise dos métodos de ensino 

então desenvolvidos - especialmente quando o autor discute as origens da disciplina a partir 

da influência exercida pelo Cristianismo, afirmando que 
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Na Idade Média, com a queda da civilização greco-italiota, o espiritualismo 
exagerado, que se corporificou nas suas catedrais góticas, nas suas ogivas e 
nas suas flechas atiradas para o espaço, encerrava no claustro o ensino 
esotérico de seu sacerdócio, ao mesmo tempo que profligava a cultura física, 
vendo no corpo o inimigo do homem e o maior antagonista do espírito. Os 
povos abastardaram-se sob êstes preconceitos e os exercícios ginásticos 
foram substituídos pelo manejo das armas e da esgrima e pelas justas, 
torneios e outros exercícios adaptados às tendências cavalheirescas daquela 
época. Com a cavalaria, porém, desapareceram êstes próprios exercícios, e a 
educação física foi relegada à dissuetude e ao desprêzo (p.35, grifos nossos). 

 

Voltando à elaboração do conceito de disciplina escolar, Chervel (1990) afirma que a 

conotação então atribuída de exercício intelectual se faz cada vez mais presente no início do 

século passado, passando assim de uma compreensão genérica (controle das condutas) para 

uma mais particular ou particularizante, em função dos diversos conteúdos de ensino que essa 

expressão passa a contemplar. 

 

Logo após a I Guerra Mundial, enfim, o termo “disciplina” vai perder a força 
que o caracterizava até então. Torna-se uma pura e simples rubrica que 
classifica as matérias de ensino, fora de qualquer referência às exigências da 
formação do espírito. [...] Com ele, os conteúdos de ensino são concebidos 
como entidades sui generis, próprios da classe escolar, independentes, numa 
certa medida, de toda realidade cultural exterior à escola, e desfrutando de 
uma organização, de uma economia interna e de uma eficácia que eles não 
parecem dever a nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria história. 
(CHERVEL, 1990, p.180, grifo nosso). 
 

 
 A última afirmação é sintomática quando se trata da realidade historicamente 

vivenciada pela Educação Física, em especial no tocante à sua inclusão nas instituições 

escolares. Sendo o corpo (e tudo o que a ele se relaciona) compreendido como a dimensão 

humana a ser “dominada”, quer do ponto de vista religioso (sede do pecado)9, quer do ponto 

de vista político-militar (atitudes reacionárias)10, a questão disciplinar como controle de 

condutas (corporais) parece se encaixar perfeitamente nas atribuições delegadas à Educação 

Física (ginástica) escolar pelo pensamento pedagógico do século XIX (LUCENA, 1994). 

 Sobre isso, Pessanha (2004) declara que, no decorrer da história educacional brasileira, 

a promulgação de leis e decretos assumiu essa função “ordenadora” de condutas, notadamente 

através da inclusão de um grupo de disciplinas que a autora define como “disciplinas 
                                                 

9 OLIVEIRA, 2006; TRUONG e LE GOFF, 2006. 
 

10 CASTELLANI FILHO, 2006; ELIAS, 1993 e LUCENA, 1994. 
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estratégicas”. Tais disciplinas assumiam, no interior da organização escolar, a função de 

“colocar em prática a inserção da escola no processo de ajustamento dos indivíduos à 

sociedade.” (Idem, 2004, p.60). Com isso, vemos que a inserção legal então caracterizadora 

da Educação Física e, assim, de sua inserção nos currículos escolares se referia a uma 

determinada concepção de corpo (externa à escola), como uma dimensão humana a ser 

dominada no sentido de viabilização da pretensa formação social do cidadão brasileiro. Isso 

justifica a afirmação de Oliveira (2006, p.97), quando da análise da função pedagógica 

exercida pelo professor de Educação Física quando da inserção da disciplina, ao declarar que 

o “professor de Educação Física passou a assumir o papel de preparador físico, incorporou às 

suas aulas exercícios de ordem unida e tornou-se um ‘disciplinador por excelência’” (grifo 

nosso). 

Nesse sentido, Goodson (2002) afirma que as matérias/ disciplinas escolares passam 

por três estágios para que possam se consolidar como tais em termos de status. Segundo o 

autor, esses estágios compreenderiam: (a) um primeiro momento de marginalidade, que seria 

marcado por uma inferioridade no currículo; (b) um segundo momento utilitário; e (c) a 

configuração disciplinar fundada no estabelecimento rigoroso de um conjunto de 

conhecimentos. 

 Para Goodson (2002), esses estágios refletem uma mudança constante no estatuto 

epistemológico auferido pelas disciplinas, inclusive mediante conflitos destas entre si. Diante 

disso, seus estudos realizados na Grã-Bretanha sobre as disciplinas Biologia e Ciências 

resultaram em três conclusões fundamentais: 

 

A primeira conclusão é que as matérias não constituem entidades 
monolíticas, mas amálgamas mutáveis de subgrupos e tradições que, 
mediante controvérsia e compromisso, influenciam a direção da mudança. 
Em segundo lugar, o processo de se tornar uma matéria caracteriza a 
evolução da comunidade, que passa de uma comunidade que promove 
objetivos pedagógicos e utilitários para uma comunidade que define a 
matéria como uma “disciplina” acadêmica ligada com estudiosos de 
universidades. Em terceiro lugar, o debate em torno do currículo pode ser 
interpretado em termos de conflito entre matérias em relação a status, 
recursos e território. (GOODSON, 2002, p.120). 
 
 

 No decorrer deste capítulo veremos como essas constatações se refletem no caso 

específico da Educação Física e de que maneira esta tem seguido esses estágios e enfrentado 

tais conflitos. Aparentemente, entre os séculos XIX e XX a “disciplina” parece ter cumprido 

as duas primeiras etapas. Entretanto ainda lhe resta a terceira que, conforme foi visto está 
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condicionada à sistematização rigorosa de um conjunto de conhecimentos a serem 

transmitidos11. 

 Posteriormente veremos que esse movimento ocorreu na Educação Física, 

notadamente na década de 1980, resultando em uma polêmica crise identitária, na qual o 

estatuto epistemológico da – à época - denominada “matéria de ensino”, passou a ser debatido 

no sentido de se assemelhar às (demais) disciplinas curriculares tendo em vista seus elementos 

identitários, que serão abordados a seguir. Também mais adiante retomaremos as discussões 

dos autores, visto ser sob a condição de disciplina escolar que a Educação Física está sendo 

aqui investigada. Isso significa dizer, portanto, que é à luz da história desta como uma 

disciplina escolar que pretendemos aprofundar e levar a cabo as questões até então levantadas. 

Neste momento é importante evidenciarmos que, assim como no percurso transcorrido 

no caso da questão disciplinar, também na identificação dos elementos característicos à 

disciplina Educação Física utilizaremos uma reconstituição histórica. Nesse caso, partiremos 

da gênese da Educação Física e sua inserção nas instituições brasileiras de ensino a fim de 

chegarmos aos aspectos que lhe aproximam da noção de disciplina aludida acima e também 

aos que lhe são peculiares em relação às mesmas. 

É nesse sentido que, em resposta à questão “O que é Educação Física?”, Oliveira 

(2006) discute os caminhos até então percorridos pela prática social/ área do conhecimento 

Educação Física em busca de seu “autoconhecimento”. 

 

Deve haver alguma coisa, em algum ponto, que dê sentido a essa práxis, 
revelando uma identidade genuína. Isso mesmo. A impressão é de que a 
Educação Física perdeu, ou não chegou a possuir uma verdadeira identidade. 
[...] O que não oferece dúvida, é que a Educação Física se ressente de um 
engajamento filosófico a orientá-la em direção às suas finalidades. (Ibid., 
p.87). 
 
 

Para o autor, a história da Educação Física como prática de exercícios físicos se insere 

no âmbito da cultura através de sua relação com a análise (biológica, sociológica, 

antropológica e/ ou pedagógica) do corpo humano em movimento. Não Obstante a Educação 

                                                 
11 “A constituição de saberes escolares específicos a cada disciplina do currículo é resultado de um processo 
complexo que envolve consentimentos, conflitos, diferentes tipos de mediação entre diversos sujeitos e 
instituições, diante dos papéis que, em cada época e sociedade, são atribuídos à escola.” (SOUZA JÚNIOR e 
GALVÃO, 2005, p.405). 
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Física ainda padece da ausência de uma identidade que aponte sua função precípua na 

sociedade.12 

 

Relegada a um segundo plano, a educação física praticada nas escolas, 
carece de uma reflexão mais aprofundada. O professor tem, geralmente, sua 
atuação restrita a desenvolver a aptidão física dos alunos e a ensinar 
fundamentos técnico-táticos dos esportes. Não discutimos o fato de as 
citadas atividades estarem incluídas entre as suas responsabilidades. 
Supomos, porém, que num ambiente escolar a sua prática transcenda uma 
simples movimentação do corpo, levando-nos a uma discussão sobre os 
valores subjacentes aos objetivos elaborados para a educação física escolar. 
(OLIVEIRA, 1985, p.ix). 

 

 

Para Carmem Soares (2007, p.51), a Educação Física funda-se como prática social 

autônoma nessas concepções de corpo, colocando-se, desse modo, como uma “prática 

‘neutra’ capaz de alterar a saúde, os hábitos e a própria vida dos indivíduos”. A autora 

prossegue afirmando que 

 

A Educação Física desenvolvida no âmbito escolar, ou fora dele, acentua as 
representações que a sociedade tem dos indivíduos, seja do seu corpo – 
entendido como corpo biológico, a-histórico; seja de sua moral – entendida 
como amor ao trabalho, à ordem, à disciplina; seja de seu espaço na 
sociedade – entendido como resultado do esforço individual, da tenacidade, 
da vontade. (Idem, p.132). 

 

Nesse sentido, em detalhada análise sobre a inserção da Educação Física nas escolas 

brasileiras, Ricardo Lucena (1994)13 destaca a gênese legal como o primeiro diferencial entre 

esta e as demais disciplinas pedagógicas. Segundo seus estudos, essa gênese estaria fundada 

em uma até então não superada dualidade axiológica entre corpo e intelecto14. Condição 

reforçada por Vitor Marinho de Oliveira ao afirmar que 

 

A intelectualidade quase sempre desprezou o trabalho físico, 
menosprezando-o e contrapondo-o ao trabalho intelectual. Às vezes por 
refinamento conceitual. Outras tantas, por um jogo ideológico. E os 

                                                 
12 Cf. OLIVEIRA, 1985 e 2006; e SANTIN, 2003. 
 
13 Título original de sua Dissertação de Mestrado: “Gênese e Consolidação da Educação Física na Escola 
Brasileira de 1º e 2º graus: a questão das leis” (posteriormente transformada em livro: LUCENA, Ricardo de F. 
Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da Educação Física Escolar Brasileira. Vitória: UFES, 1994). 

 
14 Ver LUCENA, 1994, páginas 50 e 57. 
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exercícios físicos, aparentemente enaltecendo apenas o corporal, nem 
sempre mereceram destaque no plano cultural. (OLIVEIRA, 2006, p.71). 

 

A predominância do segundo pólo axiológico sobre o primeiro conferiu à “disciplina” 

Educação Física uma concepção de atividade complementar que, sob esses termos, lhe 

atribuía a função de fomentar o “desenvolvimento harmonioso do corpo”15, construindo um 

“suporte físico-corporal” complementar ao correto desenvolvimento intelectual empreendido 

pelas (outras) disciplinas curriculares (AZEVEDO, 1960; LUCENA, 1994 e MARINHO, 

s.d.). 

 Em “História da Educação Física e dos Esportes”, Giampiero Grifi (1989) afirma 

que essa preponderância da intelectualidade sobre a corporalidade teve sua origem bem antes, 

na Antigüidade Clássica, concordando com Fernando de Azevedo (1960)16. Para os autores, 

foi a revolução pedagógica realizada pela sofística ateniense a principal responsável pela 

visão dicotômica do ser humano representada naquele momento pela substituição da 

Educação Física – mediante segmentação da ginástica - pela dialética e retórica políticas17 em 

termos de relevância e identidade culturais/ educacionais na antiga Grécia18. 

 Segundo Grifi (1989, p.48), a partir de então, “o problema ficou sempre aquele de 

conciliar educação física e formação intelectual, isto é, aquele de inserir novamente a 

ginástica na estrutura interna da educação e de atribuir a ela uma função específica na 

formação do homem.” (grifo nosso). Problema este que se vê ratificado/ perpetuado na 

proposta pedagógica instituída por Sócrates (469-399 a.C.), e daí reproduzida nas instituições 

de ensino desde as primeiras organizações curriculares que, nesse caso, passaram a se 

configurar como um espaço de disputa de poder (SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005). 

 Grifi (1989)19 afirma que o conflito axiológico estabelecido entre a intelectualidade a 

corporalidade se presentifica, também, na medicina hipocratiana, na qual os exercícios 

cumprem destacado papel tanto na prevenção quanto na cura de enfermidades. Tal se dava a 

                                                 
15 Cf. LUCENA, 1994. 
 
16 Op. cit., p.33-35. 
 
17 Sendo a primeira compreendida como a “arte da persuasão”, e a última como a “arte do bem falar”. (Ibid., 
p.46-49).  

 
18 “Os sofistas intencionavam desenvolver, fortificar e preparar a mentalidade dos jovens à carreira política, 
assim a educação adquiriria um caráter intelectualístico, em cuja base existiria a dialética e a retórica [...] A 
acentuação do aspecto intelectualístico, em prejuízo do esportivo, assinalou o declínio deste último, que 
sobreviveu somente para fins higiênicos e espetaculares.” (GRIFI, 1989, p.48-49). 

 
19 p.91-97. 
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partir de uma distinção na qual os “exercícios naturais” teriam como escopo a alma, 

enquanto que os “exercícios forçados” (artificiais) se voltariam para o corpo. Vemos assim 

que mesmo na saúde - que serviu de berço para a Educação Física escolar brasileira – era 

extremamente visível, na Grécia Antiga, a polarização entre alma (“natura”) e corpo. 

Dessa forma, assim como as demais disciplinas constantes do currículo escolar, 

verificamos que também a Educação Física como hoje a compreendemos20 tem a constituição 

processual de sua identidade pedagógica atrelada ao dualismo apontado acima21. No entanto, 

ao contrário das referidas disciplinas, que tiveram suas identidades alicerçadas no pólo 

supervalorizado, ou seja, o do intelecto, a Educação Física teve a sua fundada no pólo 

subvalorizado22, o do corpo (Esquema 1)23. 

 

De acordo com essas considerações é possível supor que, na escola, a 
Educação Física trilhou caminho distinto de outras disciplinas. Sua ênfase 
como prática educativa, ou seja, distante de uma teoria, próxima do 
desvalorizado mundo da prática que se subordina ao conhecimento teórico – 
ao mundo do conhecimento intelectualmente construído tão valorizado pela 
escola – a Educação Física estava e entrava no ambiente escolar apenas em 

                                                 
20 Componente Curricular obrigatório da Educação Básica. 
21 Dualismo que denota uma compreensão fragmentária do homem, negando sua totalidade (OLIVEIRA, 2006 e 
SANTIN, 2003). 

 
22 Consideramos a termo subvalorização mais adequado que desvalorização, visto que, o papel do corpo nas 
instituições de ensino, em termos de sua presença, nunca foi discutido, pois sua relevância era considerada 
inegável. Todavia, os termos em que se dava essa relevância inegável são, até hoje, alvo de inúmeras discussões. 

 
23 Segundo Saviani (2007), o papel dos valores na realidade humana se dá a partir de uma relação de não-
indiferença do homem em relação ao objeto observado. Para o autor (p.55): 

 

O homem valoriza os elementos naturais, como objetos de transformação, de criação do 
mundo da cultura. Para transformar a realidade, ele tem de intervir na situação, isto já indica a 
possibilidade do homem de, para transformar a realidade, destacar-se da própria realidade. 
Então, ele é um ser natural que é capaz de intervir na natureza, modificando-a. 

 

 Então, é através da criação da cultura que o homem busca transformar/ dominar a natureza e seus 
elementos, que, segundo Bracht (2005a), compõem a physis grega; fazendo do corpo a dimensão humana 
(natural) a ser dominada (subvalorizada, portanto, por não lhe ser indiferente) em nome da cultura 
(supervalorizada): 
 

Uma das razões para utilizar o termo cultura [Corporal, de Movimento ou Corporal de 
Movimento] é a de que ela força uma redefinição da relação da Educação Física com a 
Natureza e com seu conhecimento fundamentador. É preciso superar um certo “naturalismo” 
presente historicamente na nossa área. Tudo na nossa área era (em parte ainda é) considerado 
natural: o corpo é algo da natureza, as ciências que nos fundamentam são as da natureza, a 
própria existência e/ou necessidade da Educação Física é natural. Entender nosso saber como 
uma dimensão da cultura não elimina sua dimensão natural, mas a redimensiona e abre nossa 
área para outros saberes, outras ciências (outras interpretações) e amplia nossa visão dos 
saberes a serem tratados (BRACHT, 2005, p.99, grifos nossos). 
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colaboração com as demais disciplinas. [...] Seu papel na escola de 
preparação corporal, em contraposição a uma série de disciplinas voltadas ao 
conhecimento teórico contribuiu ainda mais para que a Educação Física 
fosse observada de forma distinta, tanto pelos legisladores como por boa 
parte dos educadores. (LUCENA, 1994, p.68-69, grifo nosso). 
 
A Educação Física chega assim à escola, não porque faça parte de um 
projeto pedagógico ou de educação, mas porque seria a escola um meio 
viável de atingir uma camada populacional ainda em formação. [...] O 
referencial eugênico era a razão de sua defesa na escola e foi lá que se 
visualizou o terreno propício ao seu desenvolvimento. (LUCENA, 1994, 
p.70). 

 

  

 

Esquema 1: Gênese das disciplinas integrantes do currículo escolar 

 

A representação acima corrobora a forte incidência do binômio corpo x intelecto sobre 

a polarização axiológica concedida às disciplinas quando da construção dos currículos 

escolares (GOODSON, 2002 e SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005). Essa polarização, por 

seu turno, acentua o diferencial identitário estabelecido entre a Educação Física e as demais 

disciplinas integrantes do currículo escolar, sinalizando que enquanto estas sucedem a 

constituição de uma disciplina acadêmica, aquela a precede (LUCENA, 1994 e SANTOS, 

1990). 
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Dessa forma, Lucena (1994) afirma que o projeto legal da então atividade 

complementar antecede o projeto pedagógico. Dessa gênese eminentemente legal da 

Educação Física e de sua inclusão no sistema formal de ensino decorre toda a problemática de 

sua inserção nos currículos escolares, notadamente no que se refere às concepções e 

atribuições legais que conduziram sua constituição pedagógica à condição atual de 

“componente curricular obrigatório da Educação Básica”. 

 Para tanto, é conveniente que contextualizemos, sucintamente e à luz das referências e 

dos elementos apontados até aqui, a concepção social de Lei e sua repercussão sobre o 

entendimento da Educação Física em sua historicidade escolar. 

José Afonso da Silva (1995) concebe Lei como a materialização dos princípios da 

igualdade e da justiça, através dos quais se funda o Estado Democrático de Direito24. Para o 

autor, Lei seria o resultado de um ato constitucionalmente qualificado que teria como função 

além da formalização do conceito jurídico, a regulamentação fundamental do Estado 

Democrático de Direito. 

 

A lei é efetivamente o ato oficial de maior realce na vida política. Ato de 
decisão política por excelência, é por meio dela, enquanto emanada da 
atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social 
modos predeterminados de conduta, de maneira que os membros da 
sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus 
interesses. (SILVA, J. 1995, p.122). 
 

 
De forma semelhante, Carlos Maximiliano (1993) declara em “Hermenêutica e 

Aplicação do Direito” que o Direito, sob tais termos, consiste no enquadramento de um caso 

concreto em uma norma jurídica a este aplicável, isto é, busca prescrever um argumento 

jurídico adaptável a um desejo humano real (Direito Positivo). Para o autor 

 

O direito precisa transformar-se em realidade eficiente, no interesse coletivo 
e também no individual. Isto se dá, ou mediante a atividade dos particulares 
no sentido de cumprir a lei, ou pela ação, espontânea ou provocada, dos 
tribunais contra as violações das normas expressas, e até mesmo contra as 
simples tentativas de iludir ou desrespeitar dispositivos escritos e 
consuetudinários. Assim resulta a Aplicação voluntária, quase sempre; 
forçada muitas vezes. (MAXIMILIANO, 1993, p.06). 
 

                                                 
24 Aqui compreendido como a união entre os conceitos de Estado Democrático (fundado no princípio da 
soberania popular) e o de Estado de Direito (fundado em uma “submissão ao império da lei”) ampliada pela 
incorporação de um componente revolucionário voltado para a transformação do status quo. (SILVA, J. 1995, 
p.113-121). 
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No entanto, ao considerar o Direito um fenômeno social, Cláudio Souto e Solange 

Souto (1997) afirmam ser este possuidor de aspectos peculiares no tocante às condutas 

sociais. De acordo com os autores, o fenômeno jurídico surge da conduta humana geradora da 

norma. Sobre a relação ora estabelecida entre Lei e Direito, os autores afirmam ainda que 

 

o fenômeno jurídico é o mais social dos fenômenos de controle social, pois 
as regras de controle social25 não-jurídicas gozam de aceitação social menos 
intensa que as regras jurídicas. [...] Não é senão por isso que as normas de 
direito são geralmente impostas pela força, pela via estatal ou, ao menos, 
tendem a essa imposição. (SOUTO e SOUTO, 1997, p.36, grifo nosso). 

 

Quanto à última afirmação, Lucena (1994), ao remeter a questão para a realidade de 

seu estudo acerca da gênese da Educação Física, assevera essa relação de cumplicidade entre 

Lei e Direito quando de sua inclusão pela via jurídica nas escolas brasileiras, conforme foi 

visto, afirmando que sob o ponto de vista legal 

  

A obrigatoriedade é assim um elemento que vem eliminar as prováveis 
desarmonias do organismo social, anulando as diferenças em favor do todo 
social, que o Estado autoritário coloca como ponto supremo. O obrigatório é 
o inevitável (do ponto de vista do Estado) e aqueles que de uma forma ou de 
outra tentassem ignorar ou confrontar, estavam sujeitos às penas impostas 
pelas Leis ditadas pelo estado. (LUCENA, 1994, p.53). 
 
 

Vemos assim que, ao confrontar a função social exercida pela Lei – como um produto 

das relações sociais - à gênese da Educação Física nas escolas brasileiras, Lucena (1994), a 

partir de uma visão dialética, distingue Lei de Direito, opondo-se portanto à concepção 

funcionalista defendida por Maximiliano (1993) e Silva, J. (1995), relacionada ao Direito 

Positivo. 

Dessa forma, e aproximando-se da compreensão sociológica de Lei e Direito 

apontadas por Souto e Souto (1997), Lucena (1994) afirma que de acordo com o enfoque 

dialético, a identificação entre Lei e Direito é superada por uma reflexão acerca de sua 

constituição histórica, isto é, essa concepção se fundamenta na compreensão de Lei como uma 

parte e não um sinônimo do Direito. 

                                                 
25 Os autores afirmam que o controle social pode se dar de maneira formal (ou artificial), por meio de 
instrumentos legais; ou de maneira informal (ou espontânea), que se dá pela instrumentalização de costumes 
(SOUTO e SOUTO, 1997, p.181). Nesse caso, e de acordo com Lucena (1994, p.67), a gênese legal da Educação 
Física escolar resultaria do esforço estatal em transformar a prática (ideológica) de exercícios físicos, de um 
mecanismo de controle social formal, para uma possibilidade de controle informal. 
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Assim, as normas são expressões desse Direito que é móvel, que está em 
constante transformação e não o Direito em si como querem afirmar alguns. 
A Lei ou norma é também fruto dessa contradição, é a cristalização dos 
embates entre o poder dominante e os grupos de classe em processo de 
ascensão. (LUCENA, 1994, p.22). 
 
 

 Sendo assim, a Lei (ou norma) agregaria não o aspecto de justiça e igualdade 

propalado pela visão positiva, mas sim, abarcaria em sua funcionalidade uma série de 

interesses de classe que seriam garantidos pelas deliberações nela expressas. Seria, assim uma 

imposição das vontades da classe dominante. 

 No que se refere às especificidades do âmbito educacional ora aludido, Saviani (1996) 

afirma que a Lei, sob esses termos, desempenha uma função sistematizadora ao apontar ao 

mesmo tempo as Diretrizes (meios) e Bases (fins) da Educação Nacional. Segundo o autor, ao 

configurar essa função específica uma Lei de Diretrizes e Bases educacionais objetiva a 

construção de um sistema educacional. 

Para tanto, Saviani (1996, p.96) afirma ser necessária a consideração de três 

exigências fundamentais: (a) a tomada de consciência dos problemas nacionais relacionados à 

educação; (b) o conhecimento aprofundado e preciso mediante reflexão dos problemas 

identificados no sentido de determinar as necessidades educacionais reais; resultando, assim, 

no cumprimento da terceira exigência que seria (c) o entendimento da Lei como a expressão 

jurídica de uma teoria educacional voltada aos aspectos supracitados. 

 O cumprimento dessas exigências, segundo Saviani (1996) confere à Lei condições de 

apontar uma proposta de sistematização, visto que, sob tais termos, serão compreendidos 

como caracteres de um sistema 

 

a intencionalidade: ela será um produto intencional, pois resultará de uma 
atitude explicitamente consciente perante a situação. O conjunto: exprimirá a 
unidade de vários elementos que se opõem e se compõem num todo 
dinâmico. A coerência: seus elementos manterão relação recíproca, 
relacionando-se também com a situação, uma vez que a lei se apresenta 
como uma resposta às necessidades objetivas. (Ibid., p.96). 
 
 

 Isso significa dizer que em função de uma determinação legal específica, sistema 

educacional seria o resultado intencional comum de uma práxis intencional individual 

mediada pela elaboração de uma teoria educacional26. “A teoria referida deverá, pois, indicar 

                                                 
26 Op. cit. p.84-85. 
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os objetivos e meios que tornem possível atividade comum intencional.” (SAVIANI, 1996, 

p.87).  

Nesse caso, para o autor, a função social exercida por uma (a primeira) Lei de 

Diretrizes e Bases referir-se-ia à sistematização da Educação Nacional, afirmando que a 

promulgação de uma lei especificamente destinada à dimensão educacional trata, além de sua 

institucionalização, de sua sistematização27. Para o autor, a expressão “diretrizes e bases” - até 

então (1961) inexistente no âmbito educacional - obteve de início duas interpretações 

distintas: uma de caráter “genérico e variável”, e outra de caráter “universal ou de totalidade”. 

 O primeiro referir-se-ia, então, à delimitação indicativa de um caminho a ser seguido, 

aqui apontado como uma oposição à descrição detalhada desse caminho28. O segundo, por sua 

vez, trataria de tudo que envolvesse a estruturação de um estabelecimento ou serviço29. 

 É com base nessa definição que Saviani (1996) analisa, em “Educação Brasileira: 

estrutura e sistema”, a aplicação da noção de sistema na Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 

1961 (LDBEN), percebendo que o termo assume concepções diversas na totalidade das vezes 

em que é mencionado: 

 

Com efeito, das dezoito vezes em que o termo aparece, quatro seguem esse 
critério [o administrativo], duas guiam-se pelo grau de ensino, uma pela 
entidade mantenedora e outra pela natureza do ensino. Quanto às dez 
restantes, se bem que não excluam outros critérios, evidentemente e de modo 
mais incisivo, comportam também o critério administrativo [...] Portanto, o 
uso que se fez do termo sistema na Lei, pode ser caracterizado como 
assistemático, apesar do paradoxo que essa afirmação encerra. (SAVIANI, 
1996, p.100-101). 

 

 

A discussão sobre a função social exercida pela Lei e as especificidades dessa função 

referentes à dimensão educacional em termos de elaboração de um sistema são fundamentais 

à problemática ora abordada. Tal se dá não só pela consideração das duas Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional promulgadas nas três décadas estudadas (Lei nº 5.692/71 e Lei 

nº 9.394/96), mas também pela relevância que lhes foi atribuída em termos de construção de 

                                                                                                                                                         

 
27 Descrita pelo autor como “a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um 
conjunto coerente e operante.” (Ibid., p.80). 
 
28 Almeida Júnior (apud SAVIANI, 1996, p.93). 
 
29 Gustavo Capanema (apud SAVIANI, 1996, p.93-94). 
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um sistema nacional de ensino e daí pelo papel atribuído/ desempenhado pela disciplina 

Educação Física nessa construção. 

 No entanto, mesmo sendo fundamental, tal discussão não será aqui empreendida de 

forma exaustiva sob pena de nos desviar do enfoque de nosso estudo, que no presente capítulo 

trata da constituição da identidade pedagógica (epistemológica e disciplinar) da Educação 

Física como disciplina inserida nos currículos escolares brasileiros. Nesse momento o que 

merece ser destacado é que, segundo Saviani (1996, p.97-98), a função social então exercida 

pela Lei no campo específico da educação se restringia à dimensão administrativa desta, ou 

seja, às modalidades de gerência do ensino, a saber: da União (Federal), dos estados e do 

Distrito Federal (Unidades Federativas) e dos territórios. 

Mais adiante verificaremos que, em conformidade com as afirmações de Saviani 

(1996), as LDBEN aqui tomadas como parâmetros cronológicos e condicionais da trajetória 

percorrida pela Educação Física como disciplina integrante dos currículos escolares 

brasileiros, expressam concepções pedagógicas distintas, resultantes de uma diagnose 

realizada em momentos (e com base em interesses) políticos igualmente distintos30. Veremos 

também e principalmente como esses aspectos repercutiram na inserção e no delineamento do 

itinerário percorrido por essa disciplina escolar nos currículos nacionais. 

No momento, as discussões travadas nos remetem, mais uma vez, aos estudos de 

Lucena (1994), pois, no que se refere à inserção da Educação Física nas escolas, o autor 

afirma que a delimitação legal de sua inclusão, funcionalidade e procedimentos 

metodológicos denota o interesse das classes detentoras dos meios de produção na 

eugenização do povo brasileiro. A materialização desses interesses se daria então pela 

popularização dos exercícios físicos, principais responsáveis pela mudança pretendida e 

expressa pelo texto legal. É sob esses termos que o autor afirma que o “enfoque destacando a 

questão legal parte da premissa de que, no caso da Educação Física, é através de uma análise 

do Projeto Legislativo que poderemos entender com maior clareza os vários e diferentes 

momentos do seu enfoque pedagógico.” (LUCENA, 1994, p.21, grifo nosso). 

Essa afirmação reflete o caminho investigativo aqui empreendido, haja vista a 

necessidade de identificação dos elementos identitários apontados anteriormente e a 

consolidação da disciplina Educação Física nos currículos escolares brasileiros. A inserção 

                                                 
30 “Quando se pensa numa lei específica para a educação, é porque se está visando à sua sistematização e não 
apenas a sua institucionalização. [...] O que fica claro é a vinculação necessária da lei específica de educação à 
sistematização. Tal lei visará consolidar o sistema ou reformá-lo (caso exista), ou então, instituí-lo, ou pelo 
menos, determinar as condições para que ele seja criado.” (SAVIANI, 1996, p.95). 
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legal nos currículos que, segundo Lucena (1994) representa a sua gênese, assume em nossa 

perspectiva de investigação uma função central, qual seja: determinar, a partir do enfoque 

legal dado à inclusão da Educação Física nos currículos escolares, como se deu sua 

consolidação em uma dimensão disciplinar. 

Em outros termos, o presente estudo objetiva determinar como se deu a inserção da 

Educação Física, com base na consideração de seus aspectos identitários, a partir da primeira 

concepção pedagógica/ disciplinar legalmente expressa (“matéria de ensino”, Lei nº 

5.692/7131) até a sua consolidação como “componente curricular” (Lei nº 9.394/96 e Lei nº 

10.328/2001) no CAp-UFPE. Nesse caso, é importante que se destaque que conforme o 

exposto até o momento, a princípio os aspectos por nós apontados como atinentes à 

identidade epistemológica da Educação Física se sobrepuseram àqueles referentes à 

identidade disciplinar, configurando a distinção inicialmente estabelecida pelo dualismo corpo 

x intelecto abordado anteriormente.32 

Voltando à gênese da Educação Física, verificamos com base nos estudos de Lucena 

(1994) e Marinho (s.d.), que foi fundada principalmente nos termos dos pareceres de Ruy 

Barbosa33 e Jorge de Morais34, que a atividade Educação Física (ginástica) cumpria na escola 

uma função de complementação da formação do cidadão brasileiro, função esta baseada no 

dualismo corpo x mente característico ao pensamento pedagógico daquela época (século 

XIX). Sob essa concepção cabia à Educação Física transportar as práticas corporais/ 

atividades físicas social e culturalmente consolidadas, seja pela instituição médica, seja pela 

instituição militar, para o interior da escola (CASTELLANI FILHO, 2006 e LUCENA, 1994). 

 Segundo os estudos de Bracht e colaboradores (2005b), para que se comprove essa 

realidade 

 

Basta lembrar que o pensamento médico foi fundamental para que a 
instituição escolar acolhesse a idéia de que um espaço pedagógico específico 
deveria ser destinado à Educação Física e que, malgrado as redefinições e 
(re)significações pelas quais passou, sua legitimação se alicerçou na 

                                                 
31 Ratificada pelo Decreto nº 69.450/71. 
 
32 Ver Esquema 2 (p.54). 
 
33 Câmara dos Deputados, Parecer nº 224 da Reforma do Ensino Primário, de setembro de 1882 então 
responsável pela elaboração de um projeto de Educação Física voltado para a segurança nacional e para a 
preparação, manutenção e recuperação da força de trabalho do cidadão brasileiro. (Op. cit. p.09). 
 
34 Discurso intitulado “Educação Física”, proferido pelo então Deputado Jorge de Morais na Câmara dos 
Deputados, em 21 de setembro de 1905 (citado por LUCENA, 1994). 
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presumível contribuição para a manutenção e melhoria da integridade 
biológica do ser humano por meio da exercitação física, propiciando efeitos 
positivos sobre a saúde dos educandos, contribuindo, assim, para o seu 
desenvolvimento integral. Com esse intuito, foram construídos métodos 
(ginásticos) que, além da ginástica e outras exercitações metódicas, 
incorporam rapidamente outras manifestações da cultura corporal de 
movimento, como os jogos, as danças e, principalmente, o esporte. 
(BRACHT et al., 2005b, p.12). 
 
 

 Essa condição, por sua vez conferia ao ministrante das “sessões”, a despeito do que 

pleiteava Ruy Barbosa35 em seu parecer, uma marginalização por parte dos professores das 

disciplinas curriculares que viam na instrução física, conforme era sabido, uma prática de 

menor valor formativo e que, assim, não exigia grande erudição por parte do responsável por 

sua condução36. 

 

Como prática distinta das demais “disciplinas”, a Educação Física percorreu 
um caminho, principalmente nos seus primeiros momentos, diferente no 
ambiente escolar. Notamos que se tentava valorizar, não seu conteúdo 
pedagógico, mas seus vieses eugenizantes, militarizantes e higiênicos. 
(LUCENA, 1994, p.12). 

 

Para o autor, com isso a Educação Física, 

 

... isola-se no tocante a uma política de formação corporal e se dilui na 
indefinição de uma política pedagógica. Perde-se, assim, nos objetivos que 
persegue, pela incapacidade de pensar sua prática deslocando-se 
simplesmente de um ambiente para outro, (Idem., p.71). 
 
 

Foi, então sob esses termos que, segundo o autor, se deu a gênese da Educação Física 

nos currículos escolares brasileiros. Contudo, os pareceres citados acima garantiram a 

inserção da Educação Física no sistema formal de ensino mas não em sua essência 

pedagógica, ou seja, nos currículos escolares sob um cariz, digamos, “mais pedagógico”37, 

como parte de um projeto comum de educação.  Conforme veremos na seção seguinte, essa 

                                                 
35 Op. cit. p.132 (apud LUCENA, 1994). 
 
36 Ver Oliveira, 2006, p.100-103. 
 
37 Com atribuições e enfoques eminentemente pedagógicos compartilhados/ identificados com outras disciplinas. 
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conotação somente lhe foi atribuída quando da promulgação da Lei nº 5.692/71 em seu Art. 

7º.38 

 Portanto, é com base principalmente nos estudos de Lucena (1994) e Oliveira (2006) 

que apontamos, respectivamente, a obrigatoriedade legal e o movimento corporal humano 

como objeto de ensino e aprendizagem como os aspectos identitários determinantes para a 

constituição epistemológica da disciplina escolar Educação Física no período aqui 

investigado. Constituem-se, assim, em elementos fundamentais a realização de nosso estudo, 

visto serem estes precondições para a manutenção da presença – considerada pedagógica ou 

não – da Educação Física nas escolas do Brasil39. 

 Contudo, resta-nos ainda apontar os elementos referentes à configuração da identidade 

disciplinar da Educação Física, ou seja, resta-nos determinar o que a assemelhou/ assemelha 

às demais disciplinas. Com base nos elementos constituintes da identidade epistemológica 

apontados acima, verificamos que a determinação dos elementos caracterizadores de sua 

identidade disciplinar terá de levar em conta: (a) a concepção legal através da qual a Educação 

Física é incluída no rol de disciplinas escolares e (b) a relação estabelecida entre esta e as 

disciplinas com as quais compartilha atribuições disciplinares. 

 A consideração dessas duas condições fornece à investigação em tela os limites 

cronológicos definidores do itinerário pedagógico percorrido pela disciplina. A primeira se 

                                                 
38 Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e 
Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o 
disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969.  

Parágrafo único. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais 
dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus.  
39 Sobre isso, Silvino Santin (2003) afirma, com base na filosofia fenomenológico-existencial, ser o homem 
(como “Ser Uno”) em sua intencionalidade a própria essência da Educação Física. Para o autor, é na 
compreensão do movimento humano em sua intencionalidade expressiva que reside o cerne da função 
educacional da disciplina/ área do conhecimento. 
 É desse modo que Santin (2003) aponta como componentes intencionais da articulação do movimento 
humano: a expressividade, a competitividade, o prazer, a premiação e a produtividade como componentes 
intencionais internos; e “os objetivos propostos a serem alcançados pelo tipo de articulação do movimento” 
(p.49) como componentes intencionais externos. Segundo o autor, “os componentes intencionais externos fazem 
do movimento, em geral, e da Educação Física, em particular, um instrumento para obter um valor que não faz 
parte do movimento” (p.49). Sendo assim, todo esse processo de significação repercute no último componente 
interno que é a produtividade, na medida em que esta redundaria na busca humana de realização desse 
movimento. 
 Vemos assim que, de acordo com os estudos de Santin (2003), são os componentes intencionais internos 
que configuram um caráter identitário à Educação Física, mediante atribuição de significado aos movimentos 
corporais intencionalmente realizados. O autor afirma que é na expressividade que se encontra o cariz 
comunicacional da expressão corporal; que na competitividade reside o caráter de superação pessoal daquele que 
realiza o movimento frente a uma resistência externa a ele; que o prazer envolve a sensação de bem-estar que 
acompanha a realização significativa de um movimento corporal, fazendo desta uma “premiação de si mesmo”. 
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refere à promulgação da Lei nº 5.692/7140 e das Leis nº 9.394/9641 e nº 10.328/200142 nas 

quais a Educação Física é incluída como “matéria de ensino obrigatória” e “componente 

curricular obrigatório”, respectivamente. A segunda, por seu turno, se refere às condições em 

que se deram tais denominações, ou seja, refere-se à determinação dos elementos comuns 

existentes entre a Educação Física e as “matérias do Art. 7º” da Lei nº 5.692/71 e àquelas 

integrantes da área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, da Lei nº 9.394/96. 

 Com outras palavras, a determinação da identidade disciplinar da Educação Física nas 

três décadas investigadas dependerá do grupo de disciplinas com as quais se associa e em 

função de que concepções e atribuições compartilha com estas. Desse modo, julgamos lícito 

postular como argumento central de nosso estudo que é nas mudanças ocorridas nos aspectos 

constituintes da identidade disciplinar e suas repercussões sobre a consolidação da identidade 

epistemológica que se encontram os contornos do itinerário pedagógico traçado pela 

disciplina Educação Física nos currículos escolares entre os anos de 1971 e 2001. 

No entanto, fica aqui evidente que, mais uma vez a Educação Física seguiu caminho 

diverso ao das demais disciplinas, já que foi baseada em uma tensão entre a definição 

(legalizada) de seus conteúdos e métodos e a concepção pedagógica da palavra disciplina e 

não na especificidade epistemológica (legitimada) que se deu a sua inserção nas escolas 

brasileiras. 

Vê-se, assim, que a inserção legal do movimento corporal nas instituições formais de 

ensino característico à “disciplina” Educação Física (ginástica), constituiu-se em aspecto 

central do distanciamento desta em relação às demais disciplinas, haja vista a concepção dual 

de homem comentada anteriormente. Desse distanciamento resultou um complexo processo 

de aceitação da Educação Física pelas demais disciplinas escolares quando de sua inserção 

nos currículos sob esses termos que, conforme veremos na seção seguinte, surgiu como uma 

conseqüência não só da tensão corpo x intelecto, mas também de uma outra: a tensão 

legalidade x legitimidade. 

 

  

                                                 
40 Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. 
 
41 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
 
42 Introduz a palavra "obrigatório" após a expressão "curricular", constante do § 3o do art. 26 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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1.2.  Sobre a inserção da Educação Física nos currículos escolares: as 

repercussões das Leis sobre a prática escolar e as influências do binômio 

legalidade x legitimidade: 

 

A Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971 (LDBEN) se propunha a implementar a 

Reforma do ensino de 1º e 2º graus apontando como objetivo a formação necessária do 

estudante no que se refere ao “desenvolvimento de suas potencialidades”, então tido como 

“elemento de auto-realização” e posterior inserção qualificada no mercado de trabalho como 

possibilidade de “exercício consciente da cidadania”43. 

Para tanto, efetivou-se uma completa reestruturação do ensino escolar que consistiu na 

(a) ampliação do ensino obrigatório de quatro para oito anos mediante aglutinação dos ensinos 

primário e ginasial e, assim, a extinção dos exames de admissão (e do próprio ensino ginasial 

sob essa denominação); (b) a criação da escola única profissionalizante (fusão dos níveis 

secundário e técnico); e (c) para os alunos que por qualquer motivo não conseguissem 

concluir seus estudos, a reestruturação dos cursos supletivos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

1984 e GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991). 

 

As integrações de primário e ginásio, secundário e técnico obedeceram aos 
princípios da continuidade e da terminalidade. A continuidade garantia a 
passagem de uma série para outra, desde o 1º até o 2º grau. Pelo princípio 
da terminalidade, esperava-se que, ao terminar cada um dos níveis, o aluno 
estivesse capacitado para ingressar no mercado como força de trabalho, 
caso necessário. (ARANHA, 2006, p.318, grifos nossos). 

 

A Reforma em tela promoveu alterações curriculares fundamentais ao sistema de 

ensino, tendo em vista a notória ênfase dada à formação profissional.  A regulamentação 

curricular pressupunha um direcionamento dos componentes curriculares no sentido da 

profissionalização já desde a 5ª série do 1º grau, sendo então os currículos escolares 

compostos por um núcleo comum (Educação Geral – princípio da continuidade) e por uma 

formação especial (Profissionalização – princípio da terminalidade)44. 

Em outros termos, na estruturação oferecida pela Lei nº 5.692/71 a inserção mínima no 

mercado de trabalho se torna a função precípua da instituição escolar em sua formação 

dirigida à profissionalização dos educandos, atendendo, segundo Ghiraldelli Júnior (1991) aos 

                                                 
43 Art. 1º. 
 
44 Art. 4º. 
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interesses ideológicos do “desenvolvimento com segurança”45. A organização curricular então 

proposta teve no Conselho Federal de Educação o órgão definidor dos componentes 

curriculares constantes do núcleo comum de cada nível e nos Conselhos Estaduais de 

Educação a delimitação das matérias constantes da parte diversificada, cabendo às escolas o 

direito de oferecer matérias não constantes nas propostas estaduais46 (BREJON, 1986 e 

GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991). 

 Como já foi dito, para o presente estudo é de fundamental importância Artigo 7º da 

referida Lei, atinente à inclusão “nos currículos plenos das instituições de 1º e 2º graus” da 

Educação Moral e Cívica, da Educação Física, da Educação Artística e Programas de Saúde 

como “matérias obrigatórias”47. 

Vemos assim que, a exemplo da inserção nas instituições de ensino (LUCENA, 1994), 

a inserção da Educação Física nos currículos escolares brasileiros com uma conotação, 

digamos, “mais pedagógica” (com objetivos partilhados com outras disciplinas), se deu 

também pela via legal, promovida desta vez pela Lei nº 5.692/71. A referida lei propunha a 

Reforma do Ensino de 1º e 2º graus mediante a exacerbação da formação profissionalizante 

que a partir de então passou a ser oferecida em regime de simultaneidade com a chamada 

formação geral (BREJON, 1986 e CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1984). 

Isso significa dizer que a Educação Física se encontrava, como até hoje, sob o estigma 

dual da subvaloração do corpo em relação ao intelecto, desta vez sendo considerada uma 

“matéria de ensino obrigatória”; concepção bastante genérica que, como veremos atribuía à 

Educação Física e às demais “matérias do Artigo 7º” (ARANHA, 2006 e BREJON, 1986)48, a 

                                                 
45 Ideologia do modelo econômico nacional fundado na facilitação da atuação financeira do exterior, 
sobejamente representada pelo estabelecimento dos (doze) acordos MEC-USAID firmados entre 1964 e 1968 
(Op. cit.). Segundo Romanelli (1998, p. 209-216), tais acordos de cooperação estrangeira, na verdade, 
beneficiavam mais o país fornecedor, haja vista a inoperância imposta aos profissionais brasileiros em 
detrimento dos americanos e os resultados estudantis críticos obtidos com o cumprimento de suas exigências. 
 
46 Art. 2º. 
 
47 Denominação genérica correspondente a uma atividade (desenvolvida de modo relativamente assistemático e 
fundado em experiências vividas pelos educandos), área de estudo (início de sistematização a partir de agregação 
de conteúdos afins) ou disciplina curricular (sistematicamente organizada); organização na qual as primeiras 
predominariam no início e as últimas no final da escolarização. (BREJON, 1986, p.273; CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 1977, p.40 e ROMANELLI, 1990, p.240). Essa denominação compreende, ao mesmo tempo, os 
três estágios de consolidação de uma disciplina na estrutura escolar, propostos por Ivor Goodson (2002), 
correlacionando-os aos níveis de ensino propugnados pela LDBEN então vigente. 
 
48 A palavra matéria assume aqui o sentido de matéria-prima a ser trabalhada no sentido de construir via seleção 
de conteúdos de ensino, um currículo escolar adequado às novas demandas sociais. (BREJON, 1986, p.124 e 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1977).  
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“formação de atitudes” como função pedagógica precípua (BRITTO, 2005 e ROMANELLI, 

1998). 

Moysés Brejon (1986) ao analisar alguns dos dispositivos legais empreendidos na 

Reforma, expressa bem a concepção educativa atribuída à Educação Física pelo documento 

em virtude dos objetivos almejados quando de sua agregação, junto com as demais “matérias 

do Art. 7º”, aos conteúdos considerados comuns à Educação Geral do indivíduo. Segundo ele 

 

Os serviços relacionados com a preservação da saúde da população, com 
efeitos positivos sobre a dilatação da duração média da vida humana e sobre 
o vigor e a vitalidade da população, os quais servem para aumentar a sua 
energia física e intelectual, certamente têm também um apreciável 
significado no desenvolvimento de um país. (BREJON, 1986, p.169, grifos 
nossos). 
 

 Essa concepção é igualmente apontada pelo Coletivo de Autores (1992, p.53): 
 
As aulas de Educação Física nas escolas eram ministradas por instrutores 
físicos do exército, que traziam para essas instituições os rígidos métodos 
militares da disciplina e da hierarquia. Esse fato é a base da construção da 
identidade pedagógica da Educação Física escolar, calcada nas normas e 
valores próprios da instituição militar. Constrói-se, nesse sentido, um projeto 
de homem disciplinado, obediente, submisso, profundo respeitador da 
hierarquia social. (grifos nossos). 

 

Vemos assim que essa inclusão se deu pela afirmação dos elementos constituintes da 

identidade epistemológica da Educação Física, a saber, a obrigatoriedade legal e o 

movimento corporal como objeto de ensino e aprendizagem (que conferiam-lhe o objetivo de 

preparar o indivíduo para o trabalho a ser desenvolvido) no interior da escola (LUCENA, 

1994). Esse aspecto é verificável no espaço destinado à Educação Física nos novos currículos 

instituídos que se encontrava nas “atividades comuns”49 junto com Educação Moral e Cívica, 

Ensino Religioso50 e Programas de Saúde, com uma carga horária de 180 horas. (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 1977 e 1984). 

 

Os primeiros estudos relativos aos currículos das Habilitações Básicas 
sugerem uma carga horária total de 2.250 horas, das quais 1.020 horas 
destinadas à Educação Geral, 1.050 horas à Formação Especial e 180 horas à 
Educação Física. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1977, p.70, grifo nosso). 
 
 

                                                 
49 Conforme Art. 4º da Resolução nº 8 de 1º de dezembro de 1971 (anexa ao Parecer 853/71). 
 
50 Obrigatória ao estabelecimento de ensino, mas optativa à participação do aluno (ARANHA, 2006). 
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A distribuição da carga horária destinada aos dois níveis de ensino denota a ênfase 

dada à profissionalização, em detrimento da formação geral dos estudantes51. Sob esses 

termos, Romanelli (1998) afirma que, diante dos princípios geradores da integração dos níveis 

de ensino: 

 

A continuidade é proporcionada, na nova estrutura, por um conteúdo que 
parte de uma base de educação geral ampla, nas primeiras séries do 1º grau, 
para a formação especial e as habilitações profissionais no segundo grau 
[...] A terminalidade é proporcionada pela possibilidade de cada nível ser 
terminal, ou seja, de facultar uma formação que capacite o educando para o 
exercício de uma atividade. (Idem, p.238). 

 

Então, com base nessa obrigatoriedade pedagógica voltada para a formação de atitudes 

a Educação Física passa, na década de 1970, a integrar a escola como uma atividade curricular 

que tem por função precípua a disciplinarização do (corpo do) indivíduo no que se refere à 

imagem de cidadão então defendida, partilhando essa incumbência com as matérias Moral e 

Cívica, Educação Artística e Programas de Saúde. 

Esse ordenamento das então chamadas “matérias do Art. 7º” denotam as áreas de 

atuação escolar em que a “formação de atitudes” se fazia mais premente, como se pode 

verificar, no caso específico da Educação Física, nas edições de livros e periódicos referentes 

à sua prática escolar e sobejamente representados pelos famosos “manuais técnico-

pedagógicos”. 

Os manuais, além de representarem o ideário pedagógico de então também 

delimitavam os conteúdos e métodos de ensino, notadamente os de natureza médica/ militar 

(inculcação de “hábitos saudáveis” fundados na exercitação física, visando a “eugenização da 

raça”) (CASTELLANI FILHO, 2006 e SOARES, 2007) 

Verificamos assim que, de acordo com a Lei nº 5.692/71, a Educação Física foi 

incluída nos currículos escolares como “matéria de ensino” juntamente com Programas de 

Saúde, Educação Moral e Cívica e Ensino Religioso, que partilhavam como elemento 

identitário a ênfase na formação atitudinal dos educandos - então concebida como uma parte 

da formação profissional necessária ao ideal de cidadão brasileiro buscado pela Reforma 

Educacional. Isso significa dizer que é também na concepção medieval de “disciplina escolar” 

que se fundamenta a construção da identidade disciplinar da Educação Física, ao compartilhar 

                                                 
51 Cf. Art. 22, a Lei nº 5.692/71. 
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com aquelas matérias a partir do viés da saúde e da hierarquização militar52 a função de 

otimizar as forças laborativas e o ideal patriótico almejado pelo Estado (CASTELLANI 

FILHO, 2006 e LUCENA, 1994). 

Contudo, as transformações propostas na Lei nº 5.692/71 não se fizeram concretas, 

visto que a criação de uma escola única não eliminou a dualidade do sistema educacional 

brasileiro verificada de maneira geral - inclusive como resultado das condições materiais e 

humanas das quais dispunham as escolas - como visivelmente insuficientes e precárias frente 

à amplitude dos objetivos a que se propunham (ARANHA, 2006, GHIRALDELLI JÚNIOR, 

1991 e ROMANELLI, 1998). Sobre isso, em seminário avaliativo da aplicação da referida 

Lei, realizado em 1977 em Brasília, verificou-se que 

 

A lei pretendeu impor a simultaneidade da formação geral e da formação 
específica. A efetivação desse plano é possível em alguns casos, mais ou 
menos raros. Somente para as formações profissionais em que a parte 
específica consiste num simples aprimoramento da parte geral, tal união é 
possível. [...] O erro da lei foi querer que a escola média contribua, e cada 
vez mais, para a habilitação de profissionais. Isso todos desejamos e é justo 
desejar. O erro foi querê-la unicamente nesse sentido. (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 1977, p.47).53 
 

 

Porém, Paulo Ghiraldelli Júnior (1991, p.183) destaca que o equívoco maior 

provocado pela Lei nº 5.692/71 foi ter esta, ao transformar todo o 2º grau em 

profissionalizante, extinguido a Escola Normal, transformando também o curso de formação 

de professores de 1ª a 4ª séries em “Habilitação ao Magistério”. Esse curso, mediante critério 

de rendimento escolar passou a ser o substituto do Ensino Superior aos estudantes com notas 

mais baixas. 

                                                 
52 As influências médica e militar foram preponderantes, como vimos no tópico anterior, para a legitimação da 
presença da Educação Física nas escolas, haja vista o iminente processo de industrialização e o período de 
governo militar em que a LDBEN ora discutida foi promulgada. Segundo Carmem Soares (2007, p.127): 
 

Esta “busca de status científico” para a Educação Física não pode ser tratada como 
via de mão única e positiva, em si, porque científica. Se, de um lado, esta busca 
contribuiu para conferir credibilidade e aceitação para a Educação Física, seja no 
âmbito escolar, seja fora dele, de um outro lançou as bases para a elaboração de uma 
concepção biológica e médica de Educação Física, tendo, portanto, como objeto de 
trabalho, um corpo biológico destituído de historicidade. (p.127, grifo nosso). 

 
 
53 Conferência proferida por D. Lourenço de Almeida Prado, então Diretor do Colégio de São Bento do Rio de 
Janeiro sobre a Lei nº 5.692/71, na qual o conferencista apresentou e discutiu sobre os principais obstáculos para 
a implantação da Lei. (Ibid., 1977). 
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Esse dado repercute diretamente na declaração de Anna Bernardes Rocha54 ao dizer 

que 

a vigência da Lei nº 5.692/71, nesses doze anos, não modificou o quadro de 
algumas das principais distorções identificadas no sistema brasileiro de 
ensino, a saber: um crescimento de matrícula desordenado e insatisfatório 
em todos os níveis de ensino, uma certa ineficiência no sistema de ensino – 
seja em termos de retenção do aluno todo o tempo em que é necessário retê-
lo para que ele sobreviva no sistema, como também em termos de 
desenvolver operações capazes de apanhar na rede escolar toda a demanda 
pelo menos de educação obrigatória – e uma insatisfatória qualificação do 
magistério. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1984, p.90). 
 

É desse modo que o início da década de 1980, no que se refere à Educação, aponta o 

fracasso da proposta anterior como evidente, sobretudo quando da promulgação da Lei nº 

7.044 de 18 de outubro de 198255 que voltava atrás na deliberação referente à obrigatoriedade 

da formação profissional nas instituições de ensino56, propugnando o retorno à chamada 

formação geral. No entanto, esse retorno não sinalizava a negação da possibilidade de as 

escolas continuarem a priorizar a formação para o trabalho (ARANHA, 2006 e CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 1984)57. 

Em 1985 o Brasil, pela primeira vez desde a ditadura, volta a ter um governo civil. 

Essa abertura política resultou na organização do professorado no sentido de instituir um 

órgão representativo da classe e de sua luta pela regulamentação profissional e por condições 

dignas de trabalho, em especial às problemáticas atinentes à escola pública. No que se refere à 

Educação Física, o prolongamento até então da “formação de atitudes” gerou uma série de 

propostas de redimensionamento político-pedagógico, resultantes, por sua vez, de reflexões 

realizadas em nível nacional sobre a efetividade real do papel formativo até então 

desempenhado pela Educação Física nas escolas, conforme nos afirma Homero Alves de 

Lima (1999, p.19), que considera a “crise identitária” ora aludida o resultado de duas crises, 

uma político-ideológica e outra epistemológica58: 

                                                 
54 Então Secretária de Ensino de 1º e 2º Graus do MEC em conferência proferida no debate avaliativo referente 
aos doze anos de aplicação da Lei nº 5.692/71 realizado em Brasília, no dia 26 de agosto de 1983, pela Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara de Deputados. 
 
55 Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, referentes à profissionalização do ensino de 2º 
grau (Revogada pela Lei nº 9.394, de 20.12.1996). 
 
56 Art. 4º, § 2º: “À preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar habilitação profissional, a 
critério do estabelecimento de ensino.” (grifo nosso). 
 
57 Ver também GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991. 
 
58 Cf. LIMA, 1999, p.16-19. 
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Com efeito, no final da década de 80 e, fundamentalmente, nos primeiros 
anos da década de 90, evidencia-se um deslocamento das problemáticas 
abordadas na área. Preocupações de ordem epistemológica, como, por 
exemplo, a produção do conhecimento, estatuto científico, etc., passam a 
definir o campo de problemas da Educação Física. 

 

Portanto, é a partir desse período que a Educação Física inicia uma caminhada pela 

legitimação curricular por meio de um profundo debate sobre sua identidade epistemológica, 

isto é, sobre suas problemáticas como área do conhecimento (conforme pode ser observado 

nas citações feitas pelos autores aqui considerados e os estudos por eles realizados no e/ou 

sobre o referido período)59. Os resultados dessa busca repercutirão até a década de 1990, 

principalmente com a construção do conceito de Cultura Corporal60 quando, com a 

promulgação (igualmente conflituosa61) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), a Educação Física é finalmente legalizada como componente curricular da Educação 

Básica situada na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias62, e assim, igualmente 

sujeita às delimitações propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)63. 

Nesse sentido, é importante salientar a concepção legal de linguagem, concepção esta 

responsável pela inserção da Educação Física em uma nova dimensão da estrutura escolar. De 

acordo com os PCN, o termo linguagem passa a ser concebido como 

 

                                                                                                                                                         

 
59 Para Santin (2003, p.33), “a Educação Física tem condições de se auto-sustentar a partir de fundamentos que 
lhes são próprios; fundamentos estes que têm a mesma densidade dos fundamentos das demais ciências 
humanas” (grifo nosso). Vemos assim que, ao situar a Educação Física como uma área do conhecimento 
inserida nas ciências humanas (e não mais nas da Saúde), o autor declara a existência de  possibilidades próprias, 
inerentes a esta, de definir sua identidade (apontando, inclusive, algumas fundadas em uma abordagem filosófica 
da corporeidade); tendo como referência sua própria realidade e as dimensões que a compõem. Essa análise, por 
si só, demonstra a profundidade das discussões resultantes da “crise identitária” então instaurada, e das novas 
concepções de Educação Física daí advindas. 
 
60 Em reportagem à Revista Nova Escola, Beatriz Santomauro (2008, p.81) afirma que, nos primeiros vinte anos 
decorrentes da instauração da “crise”, em suas perspectivas, (re)discussões e possibilidades teórico-
metodológicas acerca das concepções e dos procedimentos de abordagem dos conteúdos da Cultura Corporal 
surgem como alternativas: a Saúde, a Psicomotricidade, a Desenvolvimentista e a Cultural; apontando esta 
última como predominante nos dias de hoje. 
 
61 Cf. CBCE, 1997 e SAVIANI, 1997. 

 
62 Composta pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, Arte 
e Informática (BRASIL, 2002). 

 
63 De acordo com os PCN (BRASIL, 1999, p.16-27) as disciplinas constituintes da área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias têm como responsabilidade comum o desenvolvimento de competências relacionadas à 
compreensão, análise, interpretação das diferentes linguagens por meio da utilização de diferentes sistemas 
simbólicos representativos da realidade. 
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a capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los, 
em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo com as 
necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal razão de 
qualquer ato de linguagem é a produção de sentido (BRASIL, 1999, p.13-
14). 
 
 

 Esta última afirmação, ainda conforme o documento confere à disciplina Educação 

Física a incumbência de abordar - dentro de um sistema de linguagem definido como não-

verbal – o papel desempenhado pelas formas corporais de comunicação estabelecidas entre o 

homem e o meio/ realidade em que vive (BRASIL, 1999 e 2002). Desse modo, a nova 

conformação legal repercute grandemente na prática pedagógica da Educação Física, haja 

vista que 

 

A vida escolar foi bastante modificada pela nova Lei; dando abertura à 
iniciativa das escolas e à equipe pedagógica. O professor de Educação 
Física, nesse momento, passa a ser mais exigido quanto à sua qualificação ao 
uso de seu conhecimento, principalmente no que corresponde ao 
planejamento de atividades que venham ao encontro dos interesses e 
necessidades dos alunos (BRASIL, 1999, p.70, grifo nosso). 
 
Atualmente entende-se que a Educação Física, como disciplina escolar, deve 
tratar da cultura corporal, em sentido amplo: sua finalidade é introduzir e 
integrar o aluno a essa esfera, formando o cidadão que vai produzir, 
reproduzir e também transformar essa cultura. Para tanto, o aluno deverá 
deter o instrumental necessário para usufruir de jogos, esportes, danças, lutas 
e ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da 
qualidade de vida. (BRASIL, 2002, p.139, grifos nossos). 

 

Em comparação com os termos da Lei nº 5.692/71 são visíveis as mudanças em 

relação à concepção de Educação Física escolar, tanto no que se refere a seus objetivos, 

quanto à delimitação temática de sua intervenção pedagógica, sem, contudo desatrelar-se 

totalmente delas64 (“... em benefício da melhoria da qualidade de vida”). Para Lima (1999) as 

repercussões da crise identitária da Educação Física redundaram em uma seqüência de crises 

vivenciadas pela Educação Física desde então. Compreendendo o momento crítico como uma 

possibilidade de autoconhecimento, o autor aponta duas dimensões essenciais à instauração 

dessa crise: uma dimensão político-ideológica e outra epistemológica. Segundo seus estudos, 

a partir da década de 1980, a Educação Física teria processualmente 

 

                                                 
64 Cf. CBCE, 1997. 
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transitado de uma crítica ideológica da década de 80 para uma crítica 
epistemológica, característica central da década de 90. [...] A Educação 
Física inquieta-se, vê-se obrigada a interrogar a si mesma sobre os papéis 
que lhe foram tradicionalmente atribuídos na sociedade..” (LIMA, 1999, 
p.16). 

 

Isso reflete as repercussões das discussões entabuladas a partir da década de 1980 

sobre a constituição de uma identidade epistemológica para a Educação Física (LIMA, 

1999)65. 

 Na primeira observação destacamos o efeito dessas repercussões sob a forma de 

demanda social em relação aos cursos de formação de profissionais, que, com base na nova 

perspectiva, não podem mais se restringir às práticas esportivas sob pena de não preparar 

adequadamente o professor para as novas exigências educacionais então surgidas. Destacamos 

ainda o foco da delimitação de conteúdos, que deixa de ser a preparação do cidadão 

economicamente útil para ser a formação integral do indivíduo a partir de suas “necessidades 

e interesses”. 

 Já na segunda destacamos, em primeiro lugar, a definição formal da Educação Física 

como disciplina escolar em oposição à anterior “matéria de ensino”. Isso implica, em uma 

definição específica de sua atuação no âmbito escolar, atuação esta delimitada em seguida, ao 

apontar a “cultura corporal” como objeto de investigação/ trato pedagógico, objetivando 

mediante inserção do aluno em suas discussões, “o exercício crítico da cidadania e da 

qualidade de vida”. 

 Vemos assim que o debate ainda inconcluso sobre a definição de uma identidade 

epistemológica para a Educação Física repercute de forma importante nas bases até então 

solidamente consolidadas desta como prática pedagógica nas escolas. Essa repercussão, por 

sua vez, tem no conceito de cultura sua questão central, merecendo por isso uma atenção 

especial na formulação do presente estudo - haja vista a influência exercida por este sobre a 

caracterização do último dos elementos identitários da disciplina Educação Física no período 

analisado. 

Antes, porém, faz-se mister tratarmos, ainda que sucintamente, do processo que 

culminou na promulgação da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN). Elaborada 

com base nas deliberações tomadas quando da promulgação da Constituição Federal (1988), a 

Lei nº 9.394/96 foi formulada em meio a conflitos de ordem político-ideológica, e teve como 

                                                 
65 Essa crise de sentidos (políticos, sociais e culturais) que marcou a história da Educação Física entre as décadas 
de 1980-90, é facilmente verificável no processo de delimitação dos elementos identitários da Educação Física 
por nós empreendidos na constituição de sua identidade pedagógica. 
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acusação mais contundente a consideração por muitos educadores de ser esta uma lei neo-

liberal66 - por delegar à iniciativa privada grande parte das responsabilidades educacionais e, 

assim, não servir de garantia à tão almejada democratização do ensino.67 

Nesse sentido, Aranha (2006, p.324-326) ainda destaca como pontos fundamentais 

para uma análise crítica: 

• A desvinculação da educação profissional da escola regular em termos de 

obrigatoriedade; 

• O detalhamento referente à destinação de recursos públicos às escolas públicas; 

• Inclusão do ensino religioso, ainda que com matrícula facultativa aos alunos em 

função de suas preferências pessoais e/ou familiares; 

• Exigência de formação superior dos docentes. 

Dermeval Saviani (1997) afirma ser essa uma “lei minimalista” no sentido em que 

aparentemente potencializa as ações do MEC ao deixar muitas questões em aberto (como 

vimos nas observações supracitadas), aspectos que, segundo o autor, lhe conferem uma 

função muito mais indicativa do que prescritiva68. Saviani considera que a também chamada 

“Lei Darcy Ribeiro” 

 

... sinaliza também para o fato de que a organização escolar não é obra da 
legislação. Ambas são produtos da sociedade no seio da qual entram em 
interação. Em se tratando de uma sociedade dividida em classes, como no 
caso em questão, essa interação se dá sob o influxo de forças sociais 
contrapostas que freiam ou impulsionam o desenvolvimento tanto da escola 
como da legislação. (Ibid., p.227). 
 
 

 Dessa forma, o autor reitera tanto a função social desempenhada pela Lei (LUCENA, 

1994 e SOUTO e SOUTO, 1997) quanto à desempenhada pela escola. Nesse sentido, vemos 

que os interesses dominantes representados pelo argumento legal, permanecem presentes nos 

conflitos gerados por suas promulgações. No que se refere à Educação Física, a “Lei Darcy 

Ribeiro” merece uma análise mais centrada em suas influências sobre a elaboração dos PCN. 

 Sendo assim, embora não seja este o foco de nosso estudo, consideramos válido 

destacar a identificação de algumas incongruências apontadas em estudos de pesquisadores da 

                                                 
66 Cf. CBCE, 1997. 
 
67 Ver SAVIANI, 1997. 
68 Op. cit.. 
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área de Educação Física Escolar referentes à elaboração dos PCN em geral e suas 

especificidades no tocante a esta área em particular69. 

Essas incongruências, especialmente no que toca à avaliação, compreendem à 

problemática central da presente investigação por trazerem em seu texto - entre outros 

aspectos - a aptidão física e as diferenças de gênero dos educandos como critério de avaliação 

(SOARES, 1997 e TAFFAREL, 1997). A esse aspecto soma-se ainda a utilização dos Temas 

Transversais – Convívio Social e Ética, principalmente no tocante aos subitens Gênero, Raça 

e Etnia – como critério de seleção de conteúdos de ensino pela disciplina Educação Física 

(SOUSA, VAGO e MENDES, 1997). 

A observação desses dados denota a presença da concepção de Educação Física 

defendida pelo Artigo 7º da Lei 5.692/71, ao qual já nos referimos e que preconiza para esta e 

para as demais disciplinas por este contempladas a “formação de atitudes” como principal 

objetivo pedagógico. Segundo os autores, essa compreensão dos Temas Transversais 

representa ao mesmo tempo uma interpretação equivocada da significação desse termo e um 

profundo desconhecimento da história da Educação Física no Brasil e, assim, de toda a 

produção científica a ela referente (CBCE, 1997). 

Em outras palavras, o que nos é importante nesse caso é a perpetuação nos 

documentos legais70 que definem a Educação Física como componente curricular 

promulgados na década de 1990 – portanto, no auge da discussão nacional sobre a identidade 

epistemológica da Educação Física – de conceitos, perspectivas e procedimentos de uma 

paradoxal e pretensamente superada concepção biologicista característica à década de 197071. 

Não obstante todas as discussões acima aludidas sobre o redimensionamento 

identitário da Educação Física, sua inserção - mais uma vez pela via legal - em um grupo de 

disciplinas voltado para a tematização das diferentes formas de linguagem pelas quais se 

constitui a cultura se deu a partir de uma concepção anacrônica dos aspectos constituidores de 

sua identidade epistemológica. Isso ocorreu, contudo, não de forma isolada, mas sim em 

associação à identidade disciplinar igualmente anacrônica voltada à “formação de atitudes” 

deixada a cabo das “matérias do Art. 7º” vinte e cinco anos antes. 

                                                 
69 CBCE, 1997. 
 
70 Aqui referentes às leis e decretos reguladores da Educação Nacional como uma distinção meramente didática 
dos documentos oficiais, que, em nosso estudo, se referem apenas aos registros escolares (Projeto Político-
pedagógico, Propostas Pedagógicas, Planos de Ensino, etc.). 
 
71 Cf. Item “Objetivos Gerais do Ensino Fundamental” (1997, p. 09) e “Competências e Habilidades a serem 
desenvolvidas em Educação Física” do PCN – Ensino Médio (1999, p.83). 
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A incorporação supracitada da Educação Física ao conjunto das disciplinas afetas à 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a exemplo do ocorrido na LDBEN de 1971, 

é resultado da verificação de elementos identitários entre as disciplinas que a constituem, ou 

seja, assim como foi constatada a existência de elementos comuns entre as “matérias do Art 

7º” em 1971, também em 1996 foram constatadas convergências entre as disciplinas 

constituintes dessa área do conhecimento. Nesse caso, para a Educação Física, a “formação de 

atitudes” dá lugar a um novo elemento definidor de sua identidade disciplinar: o conceito de 

cultura (BRACHT, 2005a; COLETIVO DE AUTORES, 1992; DAOLIO, 2004 e 2005). 

Este conceito continua sendo alvo de discussões dentro da Educação Física. No 

entanto sua sinalização, ainda que um tanto vaga nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Educação Física (PCN-EF), conferiu ao movimento corporal humano como objeto de ensino e 

aprendizagem uma nova dimensão, qual seja, a dimensão comunicativa/ expressiva72, isto é, 

conferiu sentido de linguagem a esse movimento (BRASIL, 1999 e 2002; CBCE, 1997). É 

dessa forma, e sob os auspícios da LDBEN de 1996, que delimitamos o último elemento 

característico à identidade disciplinar da Educação Física necessário à nossa investigação: a 

compreensão do movimento corporal como uma dimensão cultural da linguagem. 

 

                                                 
72 Cf. BRASIL, 1999 e 2002: “Os gestos e os movimentos fazem parte dos recursos de comunicação que o ser 
humano utiliza para expressar suas emoções e sua personalidade, comunicar atitudes interpessoalmente e 
transmitir informações.” (BRASIL, 2002, p.140). 
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Esquema 2: Constituição identitária da disciplina escolar Educação Física 

entre 1971 e 2001 

 

Desse modo, percebemos que a incidência dos aspectos referentes à identidade 

epistemológica da Educação Física se dá em função de diferentes contextos e que são esses 

contextos que definem, mediante consideração de sua identidade epistemológica, os aspectos 

identitários da Educação Física como disciplina escolar legalmente concebida. No caso do 

primeiro contexto considerado, ou seja, os termos da Lei nº 5.692/71, a Educação Física se 

situa em um grupo de “disciplinas” denominado de “matérias do Art. 7º”. 

Essas “matérias” compartilhavam uma função educacional (que as identificava entre si 

e as diferenciava das demais) voltada para o que Britto (2005) chamou de “formação de 

atitudes”. Para a Educação Física isso significou o direcionamento de sua identidade 

epistemológica para uma dimensão que, compartilhada, redundaria na inserção legal de 

práticas corporais como mecanismo de doutrinamento de atitudes e comportamentos 

socialmente aceitáveis. As práticas corporais assumiam, com base em uma legitimação de 

cunho médico-higienista-esportivista e em função do momento político-econômico vivido, a 

função de promoção de manutenção da saúde física, de afirmação da disciplina hierárquica e 
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superioridade nacional então considerados ideais à formação do cidadão brasileiro 

(CASTELLANI FILHO, 2006; BRACHT et al., 2005b e LUCENA, 1994). 

Ainda sobre isso, consideramos válido trazer a lume algumas constatações feitas por 

Paulo de Tarso Farinatti (1992), quando de sua análise acerca da incidência das instituições 

médica, militar e esportiva sobre a prática pedagógica da Educação Física nas escolas 

brasileiras. Para o autor: 

 
Na escola, como é óbvio concluir, teríamos os maiores problemas causados 
por essa situação. Transferindo para ela concepções originadas fora de seu 
contexto, a Educação Física jamais pôde encontrar-se em seu interior como 
instituição pedagógica de forma que, ao mesmo tempo fiel aos objetivos 
mais gerais da Escola, pudesse assumir-se como disciplina realmente 
diferenciada das demais.” (p.52). 
  

Esse diagnóstico, portanto, ratifica as discussões levantadas até aqui, apontando, 

ainda, a centralização nos objetivos institucionais – de caráter generalista – da escola como 

um dos principais obstáculos à construção de uma identidade pedagógica à Educação Física, 

em virtude de sua “legitimação” se originar fora desta (SBDEF, 1992). 

No segundo momento, isto é, no contexto montado a partir dos termos da Lei nº 

9.394/96 e da complementação especificamente elaborada pela Lei nº 10.328/2001 para a 

Educação Física, esta compartilha uma função comunicativa/ expressiva decorrente de uma 

concepção cultural de corpo que a aproxima de um outro grupo de disciplinas com as quais se 

identifica. A nova concepção de corpo surgiu, como vimos, de um profundo e ainda constante 

debate em âmbito nacional sobre a identidade da Educação Física como área do 

conhecimento. 

Esse debate surge em resposta às necessidades apontadas por Ricardo Lucena (1994) e 

Vitor Marinho de Oliveira (2006), aludidos na seção anterior como fundamentais ao 

desenvolvimento da Educação Física tanto no que se refere ao seu reconhecimento social, 

quanto à sua funcionalidade educativa. É desse debate enfim, que surge a digressão envidada 

pela Educação Física, que das ciências biológicas parte para um novo viés epistêmico, o das 

ciências humanas, do qual decorre a emblemática e até hoje discutida noção de Cultura 

(Corporal, de Movimento ou Corporal de Movimento) (BRACHT, 2005a e DAOLIO, 2004). 

 
A análise cultural tem procurado compreender a imensa e rica tradição da 
área que, durante anos, a definiu como ela se apresenta hoje e, ao mesmo 
tempo, tem procurado entender suas várias manifestações como expressões 
de contextos específicos. (DAOLIO, 2004, p.10) 
 
Uma das razões para utilizar o termo cultura é de que ela força uma 
redefinição da relação com a Educação Física com a Natureza e com seu 
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conhecimento fundamentador. [...] Uma das conseqüências é ver as 
atividades físicas ou as práticas corporais (que perfazem nossa cultura 
corporal, de movimento ou corporal de movimento) como construções 
históricas, portanto não mera conseqüência da ordem natural, com sentidos e 
significados advindos dos diferentes contextos onde são/ foram construídos 
pelo homem. (BRACHT, 2005a, p.99, grifo nosso). 

 

 Em outros termos e voltando à nossa discussão, o debate acerca do conceito de cultura 

e dos diversos significados a este atribuídos no âmbito das práticas corporais e mais 

especificamente no que se refere à sua tematização nas escolas, é hoje a principal 

característica da presença do binômio legalidade x legitimidade na história da disciplina 

escolar Educação Física. Assim como na década de 1970, quando essa relação se materializou 

não apenas através da inserção legal da Educação Física nas escolas como também pela 

legitimidade que lhe era conferida pelas instituições médica, militar e esportiva73, hoje a 

discussão acerca do conceito de cultura representa um novo momento interventivo dessa 

oposição, dessa vez situada em uma nova concepção legalmente estatuída de Educação Física 

escolar. 

A relação aqui apontada entre a identidade epistemológica e a identidade disciplinar 

como elementos constituintes da identidade pedagógica da Educação Física nos remete a uma 

outra, estabelecida por Dermeval Saviani (1996)74, entre “estrutura” e “sistema”. Nesse 

trabalho o autor analisa a adequação da aplicabilidade do termo “sistema” à realidade 

educacional brasileira, procedendo, para tanto, do estabelecimento de uma distinção entre 

“estrutura” e “sistema”, distinção que abordaremos brevemente, como uma justificativa da 

afirmação supra - haja vista não ser esse o foco de nossa investigação. 

Para Saviani (1996) a palavra “estrutura” referir-se-ia a um “sistema” que 

contemplaria este requisito de forma operativa, ao delinear sua intencionalidade. Isso significa 

dizer que em um sistema, ao contrário de uma estrutura, são apontados objetivos em caráter 

de unidade/ totalidade (de estruturas). “O sistema mergulha nas estruturas, é a partir delas que 

ele é constituído pelo homem. [...] O ponto de partida para o sistema são as estruturas.”75 

(SAVIANI, 1996, p. 91-119, grifo nosso). 

É, então, sob esses termos que apontamos os aspectos referentes à identidade 

epistemológica da Educação Física aqui delimitados à noção de estrutura, e àqueles voltados à 

                                                 
73 BRACHT et al., 2005. 
 
74 Op. cit. 
75 Desse modo, o autor centraliza na ausência de intencionalidade em termos de unidade operante a não 
existência de um sistema educacional no Brasil (Op. cit.). 
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dimensão disciplinar, à noção de sistema em Saviani (1996). Tal referência implica, com base 

na presença de uma intencionalidade operante juridicamente estatuída, no estabelecimento de 

uma distinção entre as duas dimensões da identidade pedagógica da Educação Física: a 

epistemológica e a disciplinar. 

Em outros termos, é através da obrigatoriedade legal sobre a pedagogização das 

práticas corporais humanas (“estrutura”) que a Educação Física tem configurada sua 

identificação com as demais disciplinas do currículo. Disciplinas com as quais compartilha 

determinadas funções educativas, quer voltadas para a formação atitudinal dos educandos 

(1971), quer para a dimensão comunicativa/ expressiva das manifestações (culturais) do corpo 

humano em movimento (1996/ 2001) (“sistema”). 

 

 

 
Esquema 3: Relação estabelecida entre os aspectos identitários da disciplina Educação Física 

 

A noção de Cultura é ainda bastante discutida pela e na Educação Física, 

aparentemente não no que se refere à agregação do conceito de cultura como um resultado de 

sua conflituosa crise identitária, mas sim, às diferentes concepções de cultura daí advindas. 
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Tais concepções redundam, inapelavelmente, em diferentes procedimentos de ordem teórico-

metodológica que extrapolam os limites da temática ora abordada. 

No momento evidenciamos que a crise identitária da Educação Física resultou do 

“conflito” relativamente constante à sua história como disciplina escolar entre duas condições 

fundamentais: a legalidade e a legitimidade. Isso implica dizer que a partir da relação dialética 

então estabelecida entre essas condições a Educação Física entra em um processo auto-

avaliativo de sua identidade epistemológica, analisando e discutindo as repercussões e ranços 

político-ideológicos a este relacionado. 

 

A Educação Física, em seu processo de ensino-aprendizagem, está 
condicionada pelos significados que lhes são atribuídos tanto pela legislação 
vigente [legalidade], quanto pelo processo de trabalho estabelecido no 
interior da escola e pelos conhecimentos e concepções dos professores e 
alunos envolvidos [legitimidade]. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 
p.101). 

 

José Afonso da Silva (1995) destaca que, do ponto de vista jurídico o princípio da 

legitimidade fundamenta o princípio da legalidade, ou seja, a legalidade então compreendida 

como “a submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo 

legislador” se fundamenta no reconhecimento legitimado desta como instância formal de 

representação popular. Dessa forma, aquilo que é legal deve ser legítimo por natureza. Isso 

significa dizer que, no que se refere à jurisprudência, legalidade e legitimidade são dois 

princípios que se imbricam quando o primeiro cumpre critérios axiológicos considerados 

necessários à existência de uma “sociedade livre”76. 

Desse modo, e com base nos estudos de Norberto Bobbio, o autor distingue legalidade 

de legitimidade afirmando que os dois princípios são “atributos do poder, mas são duas 

qualidades diferentes deste: a legitimidade é a qualidade do título do poder e a legalidade a 

qualidade do seu exercício.” (SILVA, 1995, p.408). 

Nesse sentido, Souza Júnior (1999) estabelece uma distinção entre os conceitos de 

legalização e legitimação, que do ponto de vista jurídico, têm uma mesma origem 

etimológica. O autor afirma que a partir desse campo – o jurídico – e do conceito de lei por 

ele constituído, as concepções de legalidade e legitimidade apresentam compreensões 

diferentes em função dos diferentes campos de conhecimento aos quais se referem. No caso 

específico protagonizado pela Educação Física legalidade se refere à sua regulação na 

                                                 
76 Op. cit. (p.404). 
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instituição escolar via instrumento legal enquanto que legitimidade se refere ao 

reconhecimento social da disciplina em sua autonomia pedagógica e epistemológica. 

Vemos assim que, em correlação com a discussão empreendida até o momento, o 

conceito supra de legalidade, inerente em sua obrigatoriedade à identidade epistemológica da 

Educação Física, se refere, ou pelo menos tem se referido nos trinta anos ora analisados, à 

inserção (teleológica, conteúdica e metodológica) desta nos currículos escolares em função da 

concepção de sistema educacional apontada por Saviani (1996). Já o conceito de legitimidade 

se refere a uma imbricação relacional entre a identidade disciplinar da Educação Física e o 

segundo elemento voltado á sua identidade epistemológica, qual seja, o movimento corporal 

humano como objeto de ensino e aprendizagem. 

Tal imbricação se confirma nos critérios estabelecidos para a inserção legal da 

disciplina Educação Física nas escolas mediante determinação de conteúdos e procedimentos 

metodológicos (Lei nº 5.692/71) e também naqueles definidores das condições em que, 

mesmo sendo considerada em pé de igualdade às demais disciplinas, esta tem apontadas no 

mesmo dispositivo legal as condições em que sua participação formativa é dispensável (Lei nº 

9.394/96). Confirma-se também na definição de sua identidade disciplinar ao considerar, no 

primeiro caso, a formação de atitudes e no segundo, a Cultura Corporal como linguagem, 

aspectos identitários entre a Educação Física e as disciplinas que a acompanharam quer como 

“matéria de Art. 7º” e como pertencente à área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”. 

 
Esquema 4: Repercussões do binômio Legalidade x Legitimidade sobre a história da Educação Física como 

disciplina escolar segundo Chervel (1990) 
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O Esquema 4 retrata o alcance dimensional do binômio legalidade x legitimidade em 

relação à constituição histórica/ identitária da disciplina Educação Física. De acordo com 

Chervel (1990), a gênese, a função e o funcionamento desta atuam como instâncias 

fundamentais à (re)constituição de uma disciplina escolar em sua historicidade. No nosso 

caso, a incidência dessas instâncias resulta da tensão legalidade x legitimidade e redunda, 

conforme veremos no próximo capítulo, no jogo de influências existente entre os fatores 

internos e os fatores externos a essa disciplina (SANTOS, 1990). 

Ainda na representação contida no Esquema 4, verificamos que as discussões 

referentes à crise identitária da Educação Física no que tange à (busca por) sua legitimidade 

curricular voltaram-se exclusivamente para a função e o funcionamento desta em virtude de 

sua então emergente concepção pedagógica. Desse modo, a gênese legal apontada por Lucena 

(1994) tornou-se o ponto de partida para nossa análise da função e do funcionamento 

desempenhados pela Educação Física entre os anos de 1971 e 2001 nos currículos escolares 

brasileiros. 

Essas constatações exprimem o percurso traçado pela Educação Física, seguindo os 

estágios apontados por Goodson (2002) rumo à sua consolidação (legitimada) como disciplina 

escolar. No entanto, vimos que nesse caso, as discussões resultantes do binômio legalidade x 

legitimidade acima aludido, repercutiram na definição de sua própria identidade 

epistemológica, notadamente nas décadas de 1980 e 1990. 

Diante disso e de toda a discussão afeta à crise identitária da Educação Física, vê-se 

que a(s) busca(s) dela decorrente(s) se resume(m) à contemplação ou à resolução da relação 

dialética então estabelecida e identificada entre a condição legal e a condição legítima de sua 

prática pedagógica. Estabelece-se, assim, uma situação de tensão entre a concepção de 

Educação (Física) apontada nos documentos legais e suas representações expressas nos 

registros dos documentos oficiais da escolarização. 

O fato é que, sendo ou não uma tentativa discutível de “construir referências nacionais 

comuns ao processo educativo” (BRASIL, 1998a, p.05), os PCN-EF, em vários momentos, se 

contradizem em suas proposições teórico-metodológicas para a Educação Física. Isso 

significa dizer que a relação LDB – PCN representa o principal indicador das implicações do 

binômio legalidade x legitimidade frente à constituição pedagógica e epistemológica da 

Educação Física. 

Isso ocorre na medida em que a primeira – a LDB – apresenta uma concepção 

completamente diferenciada do que até então se entendia por ensino da Educação Física na 

escola, enquanto que os últimos – os PCN -, como um desdobramento daquela, trazem em seu 
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bojo conceituações (relativas a objetivos e conteúdos) e procedimentos (metodológicos e de 

avaliação) ainda associados concepções apresentadas pela Lei 5.692/71. Essas concepções, 

como se viu, foram legitimadas pelas instituições médica, militar e esportiva, estando assim 

circunstancialmente ligadas a uma realidade histórico-social e pedagógica completamente 

distinta do que ora se vivencia. 

Em outras palavras, sendo agora um “Componente Curricular obrigatório da Educação 

Básica”, a Educação Física é (?) entendida como 

 

uma área de conhecimento da cultura corporal de movimento e a Educação 
Física Escolar como uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura 
corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la 
e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, 
das danças, das lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico da 
cidadania e da qualidade de vida. (BRASIL, 1998b, p.29). 

  

No entanto, ao analisarmos de forma mais aprofundada os referidos documentos, 

percebemos que tal compreensão se dá em um mesmo patamar contextual de delimitação 

temática que aponta para os objetivos de ensino da Educação Física os mesmos elementos 

quando ainda não se vislumbrava a perspectiva cultural então destacada pelo próprio 

documento (CBCE, 1997 e DAOLIO, 2004). Esses aspectos se fazem bastante evidentes, por 

exemplo, nos itens referentes à seleção de conteúdos e à definição dos procedimentos e 

critérios de avaliação, nos quais o papel da “formação de atitudes”, mais uma vez, se 

sobressai (BRASIL, 1997, 1998b e 1999). 

Embora não seja esta discussão o escopo do presente estudo, a pequena digressão 

realizada fez-se necessária, pois a consideração da relação existente entre o discurso dos 

documentos legais e sua materialização nos documentos oficiais e, assim, no cotidiano 

escolar, são de fundamental importância para a compreensão das implicações do binômio 

legalidade x legitimidade diante da constituição da disciplina curricular Educação Física. 

Sendo assim, e para aprofundarmos um pouco mais a presença da Educação Física nos 

currículos das escolas, o próximo capítulo se destina à análise desta em sua historicidade. 
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CAPÍTULO II: 

 

Situando o objeto de investigação: 

 

 
“Pesquisar é ver o que todo mundo vê, mas pensar o que ninguém tinha pensado antes.” 

 
(Albert Szent-Györgyi, 1893-1986) 

 

Diante do exposto até o momento acerca da constituição identitária da Educação Física 

como disciplina inserida nos currículos e propostas escolares brasileiros no período histórico 

aqui observado, o presente capítulo trata do deslindamento dos procedimentos metodológicos 

por nós empreendidos na investigação em tela. Nas próximas páginas trataremos, então, da 

apresentação, discussão e caracterização de nosso estudo em virtude dos ramos científicos aos 

quais se destina. 

Para tanto, nos utilizaremos dos estudos de Antônio Joaquim Severino (2007) e de 

Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson e Stephen J. Silverman (2007) sobre metodologia do 

trabalho científico, entre outros autores, para abordar a descrição de nosso estudo, a 

categorização dos conceitos e resultados e os demais procedimentos investigativos que nos 

permitiram averiguar as repercussões da constituição identitária da Educação Física nos 

currículos escolares brasileiros entre os anos de 1971 e 2001, tendo como locus empírico o 

CAp-UFPE. 

 

2.1. Sobre as problematizações identificadas e as reflexões empreendidas: 

 

 Segundo Vasconcellos (2006), a palavra método deriva do latim Methodus, que, por 

sua vez, deriva do grego Méthodos77, significando o caminho percorrido para o alcance de um 

determinado fim. Para o autor não se pode 

 

conceber o método como um conjunto de técnicas, de passos que se aplicam 
a qualquer objeto e que devem ser mecanicamente seguidos para se chegar a 
um determinado fim; ao contrário, [é preciso] entendê-lo como uma postura 
diante da realidade, postura essa que implica sempre as seguintes tarefas 

                                                 
77 Resulta da junção de duas palavras: metá (fim) e hodós (via, caminho) (Idem, p.73). 
 



62 
 

indissociáveis: reflexão/conhecimento/interpretação da realidade e sua 
transformação (VASCONCELLOS, 2006, p.73). 

 

Para nós, essa concepção de método (e metodologia)78 refere-se, às finalidades últimas 

da investigação aqui empreendida, no que se refere ao aspecto contributivo almejado tanto nas 

escolas de Educação Básica, por parte dos profissionais, quanto ainda antes, no processo de 

formação nos cursos de Licenciatura em Educação Física. 

As inquietações levantadas no capítulo anterior sobre a caracterização de uma 

identidade pedagógica para a Educação Física de um modo que tornasse possível o 

acompanhamento de seu desenvolvimento e consolidação como disciplina escolar nas três 

décadas investigadas nos permitem, nesse momento, envidar a delimitação dos procedimentos 

metodológicos necessários ao desenvolvimento de nossa investigação. Essa delimitação, no 

entanto, parte da identificação de nosso problema de pesquisa, identificação esta que deriva 

daquilo que Saviani (1996, p.70) define como um questionamento filosófico79: “o que se 

entende por problema?”. 

 Para o autor, portanto, não obstante o entendimento comum do termo, problema, no 

sentido filosófico se refere ao desconhecimento de algo que precisa ser sabido80. A construção 

desse conhecimento resulta, por seu turno, de uma atitude humana por excelência: a reflexão. 

“Refletir é o ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revistar, vasculhar numa busca 

constante de significado. [...] Refletir é, portanto, examinar detidamente, prestar atenção, 

analisar com cuidado. É isto o filosofar.” (SAVIANI, 1996, p.71-72). 

 A reflexão seria assim distinguida do pensamento, pois, para o autor, este último se 

constitui de uma orientação (consciência) eminentemente implícita dos motivos geradores de 

uma ação (“filosofia de vida”). A reflexão, por sua vez, envolve uma consciência explícita por 

excelência desses motivos81. 

 Saviani (1996, p.75) aponta, então, a ideologia como uma (nova) ação resultante da 

reflexão, oposta, portanto, à “filosofia de vida”82. Segundo ele, a ideologia é uma leitura 

                                                 
78 Op. cit. 
 
79 O autor diferencia o conhecimento filosófico do conhecimento do senso comum, conferindo ao primeiro a 
dimensão da reflexão, ou seja, atribuindo ao raciocínio filosófico a dimensão de consciência decorrente da 
captação dos dados da realidade mediante atribuição de significado. 

80 Cf. SAVIANI, 2007. 
81 Ibid., p.70-76. 
 
82 Citando P. Furter (1966), Saviani (2007, p.70) concebe a ideologia como “uma leitura que fazemos de uma 
situação histórica num conjunto de eventos , leitura orientada pelas exigências da ação a ser realizada.” 
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contextual de uma situação histórica a partir de um conjunto determinado de eventos. Desse 

modo, a reflexão filosófica surge e ressurge das ações fundadas na ideologia que se torna 

parcial e fragmentária83. 

 

À medida, porém, que a reflexão prossegue, as coisas começam a ficar mais 
claras e a resposta [ao problema] vai delineando-se. Estrutura-se então uma 
orientação, princípios são estabelecidos, objetivos são definidos e a ação 
toma rumos novos tornando-se compreensível, fundamentada, mais coerente. 
(SAVIANI, 2007, p.26). 

 

 Mais adiante veremos que a ideologia assume uma função de instância materializadora 

da linguagem, tornando-se essencial à viabilidade de uma análise discursiva aqui 

compreendida como possibilidade de sua verificação em um discurso determinado 

(ORLANDI, 2007). 

Então, a discussão sobre a compreensão filosófica de problema e reflexão volta-se 

para a elaboração dos termos operacionais centrais ao presente trabalho, visto ser a 

delimitação de nosso problema de pesquisa resultado da observação - a partir de um quadro 

teórico e situado em um período histórico determinados - de situações do mundo real84 

atinentes à constituição histórica da disciplina escolar Educação Física em uma instituição de 

ensino. 

 

Quando educar passa a ser objeto explícito da atenção, desenvolvendo-se 
uma ação educativa intencional, então se tem a educação sistematizada. O 
que determina a passagem da primeira para a segunda forma é o fato de a 
educação aparecer ao homem como problemática; ou seja: quando educar se 
apresenta ao homem como algo que ele precisa e não sabe como fazê-lo. [...] 
Ora, agir de modo intencional significa agir em função de objetivos 
previamente definidos. (SAVIANI, 2007, p.70). 

 

 Com isso, nossa discussão envolve a compreensão filosófica de problema e reflexão 

aludida acima, que compreende, para sua adequada efetivação como resposta ao primeiro, o 

cumprimento de três exigências fundamentais: (a) a radicalidade (estudo profundo voltado 

para as raízes da problemática investigada); (b) o rigor (exame crítico da problemática 

segundo métodos determinados); e (c) a globalidade (análise das questões em uma perspectiva 

de conjunto, com base no contexto no qual se insere o problema de pesquisa) (SAVIANI, 

1996, p.72-73). 

                                                 
83 SAVIANI, 1996 e 2007. 
 
84 Cf. THOMAS, et al., 2007, p. 35 e 300-301. 
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 As seções seguintes tratam da caracterização metodológica do estudo segundo os 

critérios apresentados acima, situando-o nas especificidades científicas às quais se referem os 

seus resultados, no sentido de garantir o máximo de confiabilidade e de credibilidade com a 

análise das evidências encontradas no decorrer do processo investigativo. 

 

2.2. Caracterizando a investigação: 

 

 Em acordo com as palavras de Szent-Györgyi que introduziram este capítulo, Antônio 

Joaquim Severino (2007) afirma que a delimitação de procedimentos metodológicos de 

natureza científica nasce da observação de “fatos brutos”. Assim, para o autor, essa 

observação não se daria de forma “desinteressada”, mas sim de forma “problematizada”, 

questionadora em termos de compreensão. 

 Essa visão dedicada ao objeto observado se referiria, então, à busca pelo entendimento 

do mecanismo gerador desse mesmo fato, pois “a percepção de uma situação problemática 

que envolve um objeto é o fator que desencadeia a indagação científica.” (SEVERINO, 2007, 

p.102). 

 Remetendo a observação citada acima para as especificidades de nosso estudo e em 

função das sinalizações feitas até aqui, o fato observado de forma problematizada se refere à 

determinação das circunstâncias às quais a Educação Física foi submetida ao longo das três 

décadas estudadas para se constituir como disciplina escolar (de “matéria de ensino” a 

“componente curricular”), desde sua inserção (1971) até sua consolidação (1996/2001) 

“sistemáticas” nos currículos escolares brasileiros. 

No capítulo anterior vimos que no decorrer do período delimitado a Educação Física 

enfrentou concepções legais diferentes - e, em alguns casos, até mesmo conflitantes -, haja 

vista os elementos constituintes de sua identidade disciplinar (anteriormente descritos) que, 

dessa maneira, a aproximaram de grupos distintos de disciplinas ao longo dos trinta anos 

investigados. Como foi visto, essas diferentes aproximações tiveram no discurso legal o ponto 

central de sua validação curricular, centralidade esta fundada, por sua vez, nos aspectos 

definidores da identidade epistemológica da Educação Física intimamente ligados àquele e 

articulados à constituição de sua identidade pedagógica85. 

É diante disso, portanto, que nos propomos a investigar - mediante análise dos 

documentos legais promulgados entre os anos de 1971 e 2001 e considerando os requisitos 

                                                 
85 Ver Esquema 2 (p.54). 
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básicos apontados por Saviani (1996) no tópico anterior -, em que medida os binômios corpo 

x intelecto e legalidade x legitimidade influenciaram a constituição histórica da Educação 

Física como disciplina escolar e, assim, de que maneira as influências daí advindas sobre suas 

atribuições pedagógicas se materializaram no CAp-UFPE nesse mesmo período. 

Para tanto, realizamos até aqui uma discussão que buscou determinar os elementos 

caracterizadores das funções educativas desempenhadas pela Educação Física ao longo das 

três décadas analisadas (identidade pedagógica). Nesse sentido, verificamos que a 

configuração de uma identidade pedagógica para a Educação Física compreenderia a 

consideração de duas dimensões complementares entre si e fundamentais à sua inserção nas 

instituições de ensino: a identidade epistemológica e a identidade disciplinar. Essas foram, 

portanto, as primeiras definições operacionais das quais nos utilizamos para dar conta de 

nossa investigação (THOMAS et al., 2007). 

Vimos assim que a dimensão epistemológica estaria voltada para a especificidade 

conteúdica da Educação Física no que se refere à tematização dos dados da realidade, 

diferenciando-a das demais disciplinas curriculares (esfera estrutural). A dimensão disciplinar, 

por sua vez, estaria voltada para um compartilhamento teleológico no que se refere à 

funcionalidade educativa, aproximando-a, portanto, de determinadas disciplinas (esfera 

sistêmica), em virtude das funções educativas que lhe foram atribuídas (respectivamente, o 

enfoque atitudinal e a dimensão expressiva das práticas corporais). 

Com isso, inferimos que a determinação do itinerário pedagógico percorrido pela 

disciplina Educação Física, desde sua inserção curricular mediante denominação de “matéria 

de ensino” (1971) até sua consolidação como “componente curricular” (1996/ 2001) resultaria 

da consideração da noção de identidade pedagógica como categoria analítica central. 

Categoria esta que, como foi visto, se compõe de uma dimensão específica e operativamente 

inintencional (a identidade epistemológica) e por outra, de natureza generalista e 

operativamente intencional (a identidade disciplinar). Portanto, é com base na relação 

existente entre essas duas dimensões que delimitamos a Educação Física como disciplina 

escolar - com funções educativas compartilhadas em função de sua especificidade - como 

objeto de nosso estudo. 

Essas considerações nos forneceram como possibilidade de determinação dos 

processos e mecanismos pelos quais, entre os anos de 1971 e 2001 se deu a constituição da 
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Educação Física como disciplina escolar86, as repercussões de dois binômios centrais à 

história dessa disciplina e, assim, também à determinação de sua identidade pedagógica. São 

eles: (1) o binômio corpo x intelecto; e (2) o binômio legalidade x legitimidade. 

Com essas constatações, passamos a considerar além das diferentes concepções legais 

atribuídas à Educação Física no referido período, também a materialidade desses discursos 

legais na prática pedagógica. A investigação acerca dessa materialidade teve como fontes 

primárias os documentos aqui denominados de oficiais, isto é, documentos de registro escolar 

tais como Projetos Político-pedagógicos, Propostas Pedagógicas, e Planos de Ensino da 

disciplina, além de periódicos, fotos e outros documentos reveladores dessa dimensionalidade 

discursiva. A delimitação dessas fontes resultou nas ulteriores definições operacionais das 

quais nos valemos para a realização do estudo (THOMAS et al., 2007). 

 Nesse sentido, Thomas (et al., 2007, p.62) aponta a definição operacional de termos 

como a possibilidade de realização de uma observação mais detalhada de um fenômeno, que 

requer uma delimitação maior de seu significado para o estudo em questão. Essa delimitação 

busca operacionalizar a realização do estudo, diferenciando o sentido conferido ao termo no 

âmbito específico da pesquisa daqueles constantes em dicionários e, assim, com sentido mais 

generalizado. 

 Em nosso caso, os primeiros termos operacionalmente definidos foram: identidade 

pedagógica particular à Educação Física (compreendida como a funcionalidade educacional e 

sistemática atribuída à Educação Física com a promulgação da LDBEN nº 5.692/71 e 

ratificada, mutatis mutandis, pela LDBEN nº 9.394/96 e pela Lei nº 10.328/2001 – e assim, 

como elemento de diferenciação do estudo genético de Lucena (1994) sobre a Educação 

Física escolar). Em seguida, sinalizamos a existência de fontes primárias, definidas como 

documentos legais e documentos oficiais (aqui distinguidos com o objetivo de particularizar 

sua utilização e análise como fontes primárias, considerando para isso as instâncias 

responsáveis por suas elaborações, a saber: o Estado e a escola). 

 Portanto, as definições operacionais das quais nos utilizamos foram aqui aplicadas 

com o intuito de dirimir possíveis ambigüidades conceituais resultantes da compreensão 

corrente dos termos identidade e documentos legais e oficiais. 

Isso significa dizer que a contextualização teórica traçada no capítulo anterior 

(pesquisa bibliográfica) nos mostrou ser igualmente fundamental à validade de nosso estudo 

(pesquisa explicativa) analisar tanto os discursos legais reguladores da presença da disciplina 
                                                 

86 Constituição esta “consolidada” com a inserção da Educação Física nos currículos escolares que ao longo de 
sua história se deu sob duas denominações: “matéria de ensino” (1971) e “componente curricular” (1996/2001).  
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Educação Física nos currículos escolares entre si (análise de discurso), quanto verificar suas 

repercussões em um contexto escolar específico (estudo de caso de natureza documental) 

(SEVERINO, 2007). 

 Desse modo, do ponto de vista metodológico apontado por Antônio Joaquim Severino 

(2007), podemos caracterizar metodologicamente o estudo em tela sob os termos do Esquema 

5: 

 

 

Esquema 5: Caracterização metodológica do estudo 

 

Essa caracterização nos leva a refletir sobre o papel historicamente desempenhado 

pelas atividades físicas/ práticas corporais nas instituições escolares brasileiras. Sobre isso, 

Jerry Thomas e seus colaboradores (2007) discordam um pouco da categorização apresentada 

por Severino (2007). 
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Em “Métodos de Pesquisa em Atividade Física” Thomas e seus colaboradores (2007) 

classificam as modalidades de pesquisa em analítica, descritiva, experimental, qualitativa e 

criativa. Desse modo, situam a pesquisa histórica, categoria na qual se insere o nosso estudo, 

como uma modalidade de pesquisa descritiva voltada para “o exame e explicação sistemáticos 

das mudanças, ou da falta delas, ocorridas, ao longo do tempo nas relações humanas.” 

(p.189). Para os autores, os estudos referentes à história das atividades físicas constituem uma 

área extremamente nova (refletindo, mais uma vez, as repercussões da crise identitária 

ocorrida na década de 1980) e, assim, de resultados relativamente incipientes em termos de 

conhecimentos cientificamente elaborados. 

 Então, baseados nessa suposta incipiência e na realização de estudos tradicionalmente 

voltados para as Ciências Naturais, os autores apontam a Cinesiologia, o Esporte, o Lazer, a 

Ciência do Exercício e a Educação Física como os principais campos de investigação no que 

se refere ao estudo das atividades físicas. O último campo, nesse caso, refere-se à Educação 

Física escolar, então destacado como rico em possibilidades de contribuição acadêmica no 

sentido de superação da incipiência científica acima referida. 

 Nesse sentido, e discordando da incipiência então atribuída aos estudos históricos em 

atividades físicas/ práticas corporais, pelo menos no que se refere á realidade brasileira87, 

verificamos - sendo a Educação Física compreendida, dentro da área dos estudos voltados 

para as atividades físicas/ práticas corporais como a especificidade referente à análise de tais 

práticas no ambiente escolar - duas questões teóricas centrais ao presente estudo, uma de 

natureza “estrutural” e outra de natureza “sistêmica”. 

A primeira se refere à sinalização das práticas corporais social e culturalmente 

estabelecidas e a promoção de suas vivências em instituições escolares como uma inerência 

de sua identidade epistemológica (questão “estrutural”), enquanto a segunda aborda a 

conseqüente discussão da funcionalidade pedagógica atribuída a essas práticas em virtude das 

tentativas constantes da instituição escolar em acompanhar as demandas sociais legalmente 

constituídas (questão “sistêmica”) (SAVIANI, 1996). 

 Com isso inferimos que, do ponto de vista específico da pesquisa histórica em 

atividades físicas (THOMAS et al., 2007), o presente estudo se situa da forma expressa no 

Esquema 6: 

                                                 
87 Considerando para tanto, além do referencial bibliográfico aqui apresentado, os grupos, eventos e entidades 
científicos especificamente voltados para os estudos históricos das práticas corporais nos vários âmbitos dos 
quais fazem parte e que foram devidamente considerados por Thomas e seus colaboradores (2007) no parágrafo 
anterior. 
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Esquema 6: Delimitação temática da pesquisa em função dos estudos específicos em atividades 

físicas 

 

 Desse modo, situamos nosso estudo, quanto a abordagem metodológica, na abordagem 

qualitativa, devido ao fato de esta, segundo Thomas e colaboradores (2007) envolver a 

observação prolongada de um fenômeno mediante registro detalhado deste em seu ambiente 

natural. Para os autores, enquanto a pesquisa quantitativa se detém na análise detalhada dos 

componentes de um fenômeno, a pesquisa qualitativa se concentra na compreensão do 

significado desse fenômeno em sua totalidade. Os autores afirmam que essa modalidade de 

pesquisa “enfatiza a ‘essência’ do fenômeno” (p.298). 

 Em “Metodologia do Trabalho Científico”, Antônio Joaquim Severino (2007) discute 

a divisão comumente feita entre Ciências Naturais e Ciências Humanas, da qual decorre a 

diferenciação entre as modalidades de investigação como quantitativas e qualitativas, 

respectivamente. Segundo o autor, essa diferenciação é permeada por outras diferenças, mais 

significativas, afetas aos procedimentos investigativos aplicados. Por isso, Severino (2007) 

considera ser mais adequado falar em abordagem e não em pesquisa, quando se pretende 

diferenciar os dois procedimentos: 



70 
 

 

Daí ser preferível falar-se de “abordagem quantitativa”, de “abordagem 
qualitativa”, pois, com estas designações, cabe referir-se a conjuntos de 
metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências 
epistemológicas. (p.119). 

 

 Então, é concordando com a terminologia proposta por Severino (2007) e com a 

categorização apresentada por Thomas (et al., 2007), que situamos nosso estudo como 

qualitativo, que, como nos afirma Severino (2007), envolve referências epistemológicas 

específicas. Essas referências, por sua vez, nos sugerem, em virtude dos objetivos almejados, 

a perspectiva explicativa de investigação, considerando a intenção aqui expressa de identificar 

os elementos definidores da consolidação da Educação Física como disciplina escolar. 

 A identificação desses elementos resulta da análise dos documentos produzidos – 

legais, oficiais e quaisquer outros que se façam necessários - como evidências das condições 

em que se deu esse processo no CAp-UFPE entre os anos de 1971 e 2001. Desse modo, nossa 

investigação se caracteriza, quanto à natureza das fontes, em bibliográfica (documental), 

tendo, pois, como técnica de pesquisa aplicada a documentação. 

 Sendo a documentação “toda a forma de registro e sistematização de dados, 

informações, colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador” (SEVERINO, 

2007, p.124), e levando em conta ainda a concentração de nosso estudo nas condições em que 

se deu o processo acima aludido no que se refere à realidade do CAp-UFPE e os 

procedimentos com os quais exploramos as fontes bibliográficas, apontamos o estudo de caso 

e a análise de discurso88 como os procedimentos metodológicos empreendidos. 

 Buscamos assim, partir do estudo aprofundado de um caso específico, para chegar ao 

estabelecimento de condições que nos possibilitem a compreensão de outros casos que lhe 

sejam semelhantes. Desse modo, caracterizamos o nosso estudo como indutivo no que se 

refere à argumentação desenvolvida. 

Isso significa dizer que a caracterização metodológica de nosso estudo leva em conta a 

repercussão da construção de conhecimentos em caráter científico (SEVERINO, 2007) sobre 

as especificidades metodológicas das investigações referentes às atividades físicas/ práticas 

corporais (THOMAS, et. al., 2007) no contexto escolar (CHERVEL, 1990 e SAVIANI et al., 

2000).  Sendo assim, buscamos com o presente trabalho dar continuidade (temática e 

histórica) à discussão realizada por Lucena (1994), considerando, para isso, as repercussões 
                                                 

88 Tendo em vista as particularidades da relação existente entre a análise de discurso e os estudos voltados para a 
abordagem qualitativa, como também as especificidades destes no que se refere aos estudos em Educação, 
abordaremos sua inserção metodológica no estudo em tela na próxima seção. 
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da correlação estabelecida entre os aspectos componentes da definição de identidade 

pedagógica da Educação Física aqui operacionalizada sobre a constituição desta como 

disciplina escolar - com funções pedagógicas definidas em termos de coletividade com outras 

disciplinas - entre os anos de 1971 e 2001. 

Em outros termos, o presente estudo confronta os resultados obtidos por Lucena 

(1994)89 sobre a gênese da Educação Física – que não tinham como foco, é necessário que se 

esclareça, abranger a relação estrutura-sistema da Educação Física como disciplina escolar - 

com as vicissitudes de um contexto educacional determinado, no qual a Educação Física passa 

a integrar de forma sistêmica90 as proposições pedagógicas das instituições de ensino (Lei nº 

5.692/71), buscando assim determinar as circunstâncias em que se deu a inserção curricular da 

disciplina Educação Física no CAp-UFPE. Nesse caso, e levando em consideração os 

objetivos deste estudo, verificamos que, sendo a História da Educação Física (escolar) uma 

especificidade dos estudos afetos à contextualização das atividades físicas, suas 

peculiaridades conceituais nos termos de uma constituição histórica de sua identidade 

pedagógica e consolidação disciplinar como esferas constituintes dos papéis desempenhados 

por esta nos currículos escolares, as discussões aqui empreendidas se inserem no âmbito da 

História da Educação (SAVIANI, et al., 2000). 

Diante disso e para evidenciar as relações metodológicas aqui estabelecidas, 

apresentamos a seguir um esquema representativo da delimitação temática de nosso estudo 

considerando as especificidades investigativas propostas (Esquema 7): 

 

                                                 
89 Op. cit. 
90 Cf. SAVIANI, 1996. 
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Esquema 7: Delimitação do estudo de acordo com as especificidades investigativas 

 

 Com base nas discussões travadas até o momento, verificamos que no que se refere às 

categorias de estudos especificamente voltados para as atividades físicas, a investigação ora 

empreendida se situa no campo das pesquisas analíticas, haja vista ser esta, segundo Thomas 

(et al., 2007) caracterizada pelo estudo e avaliação profundos das informações disponíveis 

com vistas a viabilizar a explicação do processo de constituição disciplinar da Educação 

Física no CAp-UFPE nas três décadas em análise. 

 Essa categorização localiza nosso estudo, no que concerne às atividades físicas/ 

práticas corporais na linha de investigação denominada por Thomas (et al., 2007) de Pesquisa 

Histórica em Atividade Física, apresentando como tópico central a História da Educação 

Física escolar. 
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Desse modo buscamos, ao delimitar a conformação identitária da Educação Física, 

determinar as circunstâncias em que se deu a constituição disciplinar desta à luz dos 

elementos genéticos postulados por Ricardo Lucena (1994). Esse delineamento se deu em 

função da relação estabelecida entre os aspectos que são específicos à Educação Física e os de 

natureza mais geral, voltados para as demandas institucionais da educação formal, sendo por 

isso compartilhados com outras disciplinas. Para tanto, consideramos os conceitos de 

“estrutura” e “sistema” apontados por Dermeval Saviani (1996) e os estágios de 

desenvolvimento de uma disciplina escolar apontados por Ivor Goodson (2002) nas três 

décadas em questão. 

Por último, no que confere à observação empírica realizada no CAp-UFPE, nos 

utilizamos dos estudos de Eni P. Orlandi (2007) e Michel Foucault (2007) sobre a análise de 

discurso para averiguar a incidência dos elementos acima referidos sobre a consolidação da 

Educação Física como disciplina escolar e de sua inclusão (funcionalidade pedagógica) nos 

documentos oficiais elaborados coletivamente pelos membros da equipe pedagógica dessa 

instituição. Buscamos assim, identificar a partir dos discursos proferidos pelo CAp-UFPE os 

processos pelos quais se deu a inserção curricular da Educação Física - em função de sua 

gênese, função e funcionamento – em relação à realidade curricular preexistente. 

Nesse sentido, e considerando a discussão teórica envidada no Capítulo I e os ramos 

teóricos aos quais se destina o estudo em tela, julgamos lícito situar sua abrangência temática 

nessa área, mas especificamente na História das Disciplinas Escolares (CHERVEL, 1990 e 

SAVIANI et al., 2000). É desse dimensionamento como resultado das discussões travadas até 

então, bem como da aplicabilidade da análise de discurso como perspectiva investigativa sob 

os termos de um estudo de caso em uma abordagem qualitativa que trata a próxima seção. 

 

 

2.3. A História da Educação (Física) e a História das Disciplinas Escolares: analisando 

discursos e descobrindo caminhos... 

 

De forma semelhante à Educação Física, também a História da Educação como campo 

de investigação científica, encontra-se hoje em uma intensa discussão sobre a (in)definição de 

seu objeto investigativo e a conseqüente ausência de um caráter teleológico particular 

(TAMBARA, 2000) . Essa discussão aponta, como seu principal obstáculo a existência de 

uma pretensa linearidade da relação estabelecida entre as dimensões temporais – passado, 
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presente e futuro -, no sentido de, ao analisar o passado, envidar no presente esforços voltados 

para a não repetição de erros no futuro (LOPES e GALVÃO, 2001). 

Essa “função preditiva” comumente conferida pela Pedagogia a então disciplina 

História da Educação91 suscita hoje alguns questionamentos no que se refere a uma avaliação 

anacrônica dos fenômenos e processos então investigados. Tais questionamentos se voltam, 

portanto, para a discussão referente à identidade da educação como campo de produção de 

conhecimentos sistematizados (BRANDÃO, 2000). 

Existe, assim, uma representação mediata do diálogo entre as três dimensões 

temporais a partir da consideração do tempo histórico, que, por sua vez, origina a construção/ 

elaboração de um conhecimento histórico. “É só nessa ‘representação do tempo histórico’ que 

a realidade dos processos históricos é reconhecível e conhecível, tem sentido e significado.” 

(REIS, 2000, p.28). 

Diante disso e, considerando a proposição investigativa em tela e a aproximação desta 

frente à História da Educação, conforme vimos nas seções anteriores - a história é aqui 

compreendida como a “ciência das ações humanas no tempo.”92: 

 

A história efetiva se realiza segundo certas representações da 
temporalidade. A percepção das experiências humanas não é jamais direta, 
imediata e muda, mas sempre articulada por uma “representação”, por um 
saber simbólico. O “tempo histórico enquanto tal”, em si, é uma abstração. 
Ele só existe em relação a uma época histórica determinada e a uma 
construção simbólica determinada. [...] Há representações históricas do 
tempo histórico. Ele não é exterior ao sujeito e à história, mas é a 
construção de sujeitos históricos em um dado momento da história efetiva. 
As representações do tempo histórico revelam as mudanças da sociedade e a 
sua eficácia depende de sua capacidade para acompanhar os 
desdobramentos dessa sociedade. (REIS, 2000, p.29, grifos nossos). 

 

Sendo assim, diante do debate acerca da (in)definição do objeto de estudo da área do 

conhecimento História da Educação, os problemas teórico-metodológicos deste resultante em 

sua essencialidade compreendem duas dimensões: uma de natureza exógena, afeta a aspectos 

exteriores à investigação; e uma de natureza endógena, voltada para os elementos inerentes ao 

objeto de investigação (TAMBARA, 2000). 

A primeira instância trata, portanto, da relação existente entre a realidade, a 

investigação pretendida e seus resultados; enquanto a segunda se refere à constituição do 
                                                 

91 Inicialmente voltada para dois campos: as transformações ocorridas ao longo do tempo na instituição escolar e 
o estudo do pensamento pedagógico (LOPES e GALVÃO, 2001). 
 
92 Cf. REIS, 2000, p.28. 



75 
 

objeto investigativo em si. No nosso caso, essas instâncias abrangem, respectivamente a 

regulação educacional entre os anos de 1971 e 2001; e a história da disciplina escolar 

Educação Física no CAp-UFPE. 

No caso específico de uma disciplina escolar, a realização de uma investigação sob 

tais termos implica a busca, no âmbito da História da Educação, de uma explicação sobre as 

transformações ocorridas nessa disciplina ao longo do tempo, especialmente no que se refere 

às mudanças de conteúdo e de métodos de ensino, ou seja, da constituição de saberes 

escolares (SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005)93. A História das Disciplinas Escolares 

surge, então, como a busca por um aprofundamento dos conhecimentos referentes aos 

conteúdos curriculares ao considerar, para tanto que a compreensão dos aspectos políticos e 

econômicos não esgota o conhecimento referente ao conteúdo do currículo escolar (SANTOS, 

L. 1990). 

 

Procura-se, desse modo, compreender a busca por legitimidade de algumas 
disciplinas escolares consideradas de menor valor pedagógico; investigar a 
constituição do estatuto epistemológico de tais disciplinas; pesquisar o 
movimento de transformação da cultura e, mais especificamente, do 
conhecimento científico em saber escolar; e observar as modificações dos 
métodos e conteúdos de ensino ao longo do tempo, abrangendo diferentes 
períodos. (SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005, p.394). 

 

André Chervel (1990, p.183-184) afirma que a realização de uma investigação mais 

aprofundada sobre as disciplinas escolares compreende a consideração de três instâncias 

fundamentais à sua constituição: (a) a sua gênese; (b) a sua função; e (c) o seu funcionamento. 

Essas instâncias estariam voltadas para o interior da instituição escolar, remetendo, assim, o 

estudo de uma disciplina específica a essa dimensão. 

Essas instâncias foram abordadas no capítulo anterior, pois, como se viu, foi da 

relação estabelecida entre elas em função das dimensões exógena e endógena apontadas por 

Elomar Tambara (2000) que extraímos a problemática central à nossa investigação. 

Ainda sobre as instâncias constituintes da realização de um estudo histórico de uma 

disciplina escolar, André Chervel (1990) afirma que 

 

Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina, 
desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente 
as práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que 
presidiram sua constituição e o fenômeno de aculturação de massa que ele 

                                                 
93 Segundo Chervel (1990) e Souza Júnior e Galvão (2005), a História das Disciplinas Escolares surge em 
resposta à busca pela identificação e compreensão da constituição de saberes na dinâmica escolar. 
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determina, então, a história das disciplinas escolares pode desempenhar um 
papel importante não somente na história da educação mas na história 
cultural. (p.184). 

 

 

O autor afirma ainda que a história do termo “disciplina escolar” remonta um 

redimensionamento de sentidos deste como um conceito específico à estrutura escolar. Esse 

redimensionamento parte de uma noção atitudinal/ comportamental esperada e exigida de 

todos os que ingressassem em uma instituição de ensino – regulação das condutas94 -, no 

século XIX, chegando à compreensão atual de “conteúdo de ensino” nas primeiras décadas do 

século XX95. 

Dessa forma, a realização de um estudo específico sobre a história de uma disciplina 

escolar não deve se pautar em uma pretensa relação de equivalência ou linearidade constante 

entre fatores internos e externos, visto ser a maior ou menor influência de um destes fatores 

resultante (a) da tradição histórica da disciplina investigada; (b) do nível de organização dos 

profissionais da área; (c) do contexto sócio-político e da estrutura educacional em questão. 

“Assim, a análise da emergência e desenvolvimento de uma disciplina deve articular o 

educacional ao social e lidar com complexas relações existentes entre esses dois níveis.” 

(SANTOS, L. 1990, p.27, grifo nosso). 

A veracidade dessa afirmação foi constatada nas discussões realizadas ainda no 

Capítulo I, quando evidenciamos as influências dos binômios corpo x intelecto e legalidade x 

legitimidade sobre a constituição de uma identidade pedagógica à Educação Física. No que se 

refere especialmente à consideração dos aspectos apontados por Luciola Santos (1990), vimos 

que a tradição histórica, mais centrada no primeiro binômio identificado, repercutiu e ainda 

                                                 
94 De acordo com Foucault (2002), o corpo é sempre o alvo central de toda a forma de punição e doutrinamento; 
residindo, então, nesse processo de coerção e controle a concepção institucional de disciplina ora descrita: 
 

A modalidade enfim, implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os 
processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma 
codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos 
que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 
de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar 
as “disciplinas”. (p.118). 

  
Para Alvarez (2000), a transformação dos suplícios em disciplinas denunciada por Foucault, reflete uma 

mudança nas modalidades de poder sobre o corpo; e é como uma dessas modalidades que as “disciplinas” 
buscavam a formação dos corpos dóceis e úteis. 

 
95 Como vimos no Capítulo I, essa concepção de disciplina escolar repercutiu grandemente na constituição de 
uma identidade pedagógica para a Educação Física. 
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repercute grandemente sobre a prática pedagógica da Educação Física, em especial sobre a 

visão por ela ostentada na organização curricular. 

O nível de organização dos profissionais da área, por sua vez, se torna mais evidente 

no período correspondente à chamada “crise identitária da Educação Física”, isto é, entre os 

anos de 1980 e 1990. Nesse período as discussões fomentadas principalmente pelo binômio 

legalidade x legitimidade – mas, como vimos, sem olvidar da relação corpo x intelecto – 

geraram uma mobilização nacional dos professores de Educação Física diante da celeuma 

instaurada sobre o estatuto epistemológico ostentado e o almejado pela Educação Física. 

Por último, o contexto sócio-político e a estrutura educacional resultaram da relação 

estabelecida entre os dois binômios, repercutindo grandemente sobre a construção/ 

constituição de uma identidade pedagógica para a disciplina Educação Física.  

É evidente, portanto, que os fatores discutidos acima são fundamentais à realização de 

nosso estudo, porquanto apontam elementos a serem considerados na reconstituição da 

história curricular de uma determinada disciplina. Vemos assim que a determinação de uma 

realidade específica como referência descritiva e a definição - via pesquisa bibliográfica - de 

termos operacionalizadores, nos forneceram os elementos através dos quais se tornou possível 

delinear a trajetória historicamente percorrida pelo atualmente denominado Componente 

Curricular Educação Física. No entanto, foi também necessária a consideração dos diferentes 

contextos sócio-políticos constantes do itinerário percorrido pela disciplina, haja vista as 

influências por eles exercidas na configuração desta. 

 

Se é verdade que a sociedade impõe à escola suas finalidades, estando a 
cargo dessa última buscar naquela apoio para criar suas próprias disciplinas, 
há toda razão em se pensar que é ao redor dessas finalidades que se 
elaboram as políticas educacionais, os programas e os planos de estudo, e 
que se realizam a construção e a transformação históricas na escola. 
(CHERVEL, 1990, p.219). 

 

Diante disso e da problemática da constituição disciplinar da Educação Física no CAp-

UFPE, tais características emergem da legalização presentificada nos termos dos documentos 

reguladores da educação nacional, que destacam, a princípio (1971) a obrigatoriedade da 

Educação Física como “matéria de ensino” voltada ao desenvolvimento dos caracteres 

atitudinais dos alunos, passando no decorrer do período histórico a ser denominada como 

“componente curricular obrigatório da educação básica”, com o objetivo de tratar 

pedagogicamente os conhecimentos da Cultura Corporal. 
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Sendo assim, o que significou esse redimensionamento (semântico, retórico ou 

performático?) da concepção da Educação Física como disciplina integrante do currículo 

escolar? Qual foi (ou quais foram) a(s) influência(s) dos contextos histórico-sociais sobre esse 

redimensionamento? Como se deu esse processo (imbricado) de relações discursivas na 

realidade educacional de então?... Enfim, como se deu, no CAp-UFPE, a constituição 

histórica do hoje denominado Componente Curricular Educação Física entre os anos de 1971 

e 2001? 

Essas foram as inquietações que conduziram a nossa investigação acerca da história da 

integração “sistêmica” da Educação Física em uma instituição escolar no decorrer de um 

período histórico determinado. Inquietações que, como vimos no decorrer do estudo, 

envolvem a inserção social de um conjunto específico de saberes diante de concepções 

específicas e diferenciadas de Educação e de Educação Física, e a busca desta última pela sua 

legitimação (LUCENA, 1994 e SOUZA JÚNIOR, 1999) 

Nesse sentido, dentro da História da Educação, os estudos voltados para a História das 

Disciplinas se concentram em dois itinerários fundamentais: o da história das disciplinas 

escolares e o da história das disciplinas acadêmicas. Segundo Mirian Warde (2000, p.89), as 

relações estabelecidas entre os dois itinerários garantem aos estudos disciplinares “uma 

interseção forte com a História das Ciências.” 

Ainda sobre isso, a autora considera que 

 

Não dá para afirmar a priori, sem correr sérios riscos de erro, a 
independência ou dependência dos percursos disciplinares escolares e 
acadêmicos; eles variam grandemente, a depender da disciplina que está em 
tela, do tempo e do espaço, nos quais a pesquisa em torno do assunto se 
movimenta, assim como, dependem do universo institucional, no qual o 
pesquisador pretender inscrever sua investigação. [...] Embora seja prudente 
não afirmar a priori que o comportamento das disciplinas acadêmicas 
repercute ou não no comportamento das disciplinas escolares, parece-me 
fértil, em contrapartida, trabalhar com a hipótese de que esses 
comportamentos, ainda que variáveis no tempo e no espaço, tendem a 
manter algum grau de influência recíproca. (Ibid., p.89). 

 

O nosso estudo se refere, portanto, ao primeiro itinerário apontado. Buscamos, ao 

retraçar os caminhos percorridos pela Educação Física no CAp-UFPE rumo à sua 

consolidação como disciplina escolar, situar na História da Educação o papel desempenhado 

pela Educação Física como disciplina escolar96 nos trinta anos em que esses papéis foram/ 

                                                 
96 Aspecto que, em acordo com a afirmação supra de Mirian Jorge Warde (2000), na dimensão acadêmica, 
redunda na especificidade denominada de Educação Física Escolar. 
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passaram a ser discutidos, revistos e confrontados. Para tanto, enfatizamos as repercussões 

dessas discussões sobre a prática pedagógica vivenciada no CAp-UFPE ao longo desse 

período, seja como “matéria de ensino obrigatória” (em 1971), seja como “componente 

curricular obrigatório” (entre 1996 e 2001)97, pois, conforme foi discutido no Capítulo I 

 

... ao longo da história da educação e da própria Educação Física, tanto em 
âmbito geral quanto no Brasil, a Educação Física vem assumindo atribuições 
que, de maneiras diferentes, a caracterizam como o componente curricular 
responsável pela educação das questões afetas ao corpo. Tais atribuições 
assumem um sentido polêmico quando reconhecemos que este entedimento 
de Educação Física a exime de uma educação dita intelectual, ou seja, a 
Educação Física assume a função de desenvolver e aprimorar o físico, seja 
em caráter mais antigo de preparação para a guerra, seja num sentido mais 
moderno de aquisição de aptidões atléticas, sem que para esta seja necessária 
a reflexão acerca de um corpo de conhecimentos (...). 

A “ausência” de conteúdos de ensino na prática pedagógica da 
Educação Física escolar brasileira tanto contribui para sua caracterização 
atual (e ao longo dos tempos) enquanto um componente curricular sem 
exigências e necessidades de oferecer aos alunos o exercício da 
sistematização e da compreensão do conhecimento, quanto é resultado de 
sua trajetória histórica sempre, mesmo que contraditoriamente e com 
resistências, no interior da dicotomia entre o saber e o fazer [entre o intelecto 
e o corpo], responsabilizando-se pelo “mero” fazer, executar, agir, praticar, 
como se estes, em algum momento, pudessem ser destituídos do saber, do 
conhecer, do pensar, do refletir, do teorizar e vice-versa [legalidade x 
legitimidade]. (SOUZA JÚNIOR, 1999, p.145). 

 

O autor traz à tona alguns dos elementos identitários por nós discutidos anteriormente, 

dimensionando-os conceitualmente no âmbito dos componentes curriculares, ou seja, na 

atmosfera criada pela LDBEN nº 9.394/96. A pretensa eqüidade garantida pela não 

segmentação característica à LDBEN anterior com o conceito de “matéria de ensino”, parece, 

segundo o autor, ser ainda discutível, condição que nos estimulou a verificar em nossa 

investigação, isto é, em um locus empírico específico de que forma se deu esse 

dimensionamento. Como ele se materializou no cotidiano escolar?  

Para tanto, a presente discussão histórica compreende a consideração de aspectos 

peculiares à caracterização desse itinerário atinentes à: (a) contextualização das diferentes 

concepções e interpretações do papel de Educação Física no âmbito escolar; (b) identificação 

das funções pedagógicas atribuídas à Educação Física como disciplina curricular e sua 

repercussão sobre a seleção, organização e sistematização de conteúdos pedagógicos; e (c) as 
                                                                                                                                                         

 
97“As questões próprias são elaboradas na tensão permanente entre a dimensão prático-pragmática e a 
científica, entendendo esta última como o domínio teórico-empírico do projeto educação.” (BRANDÃO, 2000, 
p.112). 
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condições de integração da disciplina às propostas pedagógicas apresentadas pelo CAp-UFPE 

entre 1971 e 2001. 

Os aspectos peculiares, por sua vez, denotam uma análise acerca do “como” a 

Educação Física se inseriu nos discursos jurídicos e pedagógicos. Ou seja, a partir de que 

pressupostos e de que propostas pedagógicas a sua presença na instituição escolar foi mantida 

ainda que em meio a tantas discussões. Quais foram os sentidos pedagógicos verificados nos 

documentos legais que regulamentaram o(s) “como(s)” e o(s) “porquê(s)” da presença da 

disciplina Educação Física nos currículos escolares no referido período? E, mais 

especificamente, como se deu essa inserção curricular no CAp-UFPE? 

A problematização desses sentidos aponta a análise de discurso como a perspectiva 

mais adequada à investigação dos elementos até aqui arrolados, haja vista a possibilidade dela 

advinda de verificar a materialidade e o funcionamento desses discursos dentro das 

concepções de tempo e de conhecimento históricos acima apontadas. Segundo Charadeau e 

Maingueneau (2004) e Orlandi (2007), a análise de discurso envolve a interpretação 

(ideologia) dos efeitos da memória discursiva (interdiscurso) sobre novos discursos proferidos 

(intradiscurso) mediante consideração das condições de produção (sujeito e situação) desses 

discursos98. 

Para os autores, a análise de discurso trabalha com uma ressignificação da ideologia – 

aqui compreendida não como uma visão de mundo ou a negação da realidade, mas sim como 

“mecanismo estruturante do processo de significação” (ORLANDI, 2007, p.96) – através da 

linguagem. A ideologia surge, então, como a fonte de interpretações (leituras) do mundo 

através da linguagem, da discursividade99. 

Em “A Ordem do Discurso”, Michel Foucault (2007) analisa a função desempenhada 

pelos discursos proferidos socialmente como mecanismos/ espaços de exercício de desejo e 

poder tendo a interdição como principal mecanismo de exclusão. Para o autor, 

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 
função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. (p.08-09). 

 

                                                 
98 Ver CHARADEAU e MAINGUENEAU, 2004, p. 286 e ORLANDI, 2007, p.30-33. 

 
99 A autora define discursividade como a “inscrição dos efeitos lingüísticos materiais na história” (Ibid., p.46). 
São esses efeitos, aqui materializados nos documentos legais e oficiais, o objeto de nossa análise. 
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Isso significa dizer que, em nosso caso, os procedimentos de análise de discurso 

empregados na compreensão da relação interdiscursividade-intradiscursividade referem-se, 

inevitavelmente, a uma disputa de poder entre uma determinada concepção de currículo e de 

disciplina escolar historicamente constituída e consolidada (binômio corpo x intelecto), e um 

processo de “inovação” curricular promovido ao longo do tempo e que tem na inserção de 

novas disciplinas escolares um de seus elementos fundamentais mais conflituosos (binômio 

legalidade x legitimidade)100. Ainda segundo Foucault (2007, p.26), “o novo não está no que é 

dito, mas no acontecimento de sua volta”. 

Essa afirmação nos remete à análise das relações de poder e disputa pelo poder 

fundadas na tradição histórica. Em nosso estudo, nos utilizamos da análise discursiva em 

função da busca pelos sentidos constituídos nos documentos oficiais do CAp-UFPE, a partir 

de sua confrontação com os documentos legais (materialidade) em suas respectivas 

concepções de Educação Física (efeitos de sentido), com o intuito de verificar os reflexos 

dessa relação de poder sobre a construção identitária da disciplina Educação Física nesta 

instituição de ensino. 

 Com isso, percebemos que “a análise do discurso, assim entendida, não desvenda a 

universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o jogo da rarefação imposta com um 

poder fundamental de afirmação” (FOUCAULT, 2007, p.70, grifo nosso). Foi com base nessa 

relação “rarefação-afirmação” que nos valemos para determinar o grau de incidência dos 

efeitos de sentido produzidos nos documentos oficiais produzidos pelo CAp-UFPE, sobre a 

construção da identidade disciplinar da Educação Física em seu interior. 

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 
diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 
discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de 
tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado 
seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. 
(FOUCAULT, 2007, p.49, grifo nosso). 
 
 

As concepções de currículo e de disciplina escolar citadas anteriormente se referem 

tanto à delimitação de conteúdos a serem pedagogizados, quanto à composição das turmas, 

disposição na grade horária e, principalmente, a pretensas relações de similaridade entre a 

Educação Física e as “matérias do Art. 7º”, no primeiro momento, e, com as demais 

disciplinas constituintes da área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, no segundo. 

                                                 
100 FOUCAULT, 2007. 
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Isso significa dizer que 

 
O discurso é entendido, aqui, como um tipo de sentido – um efeito de 
sentido, uma posição, uma ideologia – que se materializa na língua, embora 
não mantenha uma relação biunívoca com recursos de expressão da língua. 
[...] Ou seja, o discurso se constitui pelo trabalho com e sobre os recursos de 
expressão, que produzem determinados efeitos de sentido em correlação com 
posições e condições de produção específicas. (POSSENTI, 2002, p.18, grifo 
nosso). 

 

Com outras palavras, investigar a produção de efeitos de sentido significa analisar a 

repercussão dos aspectos legais nas proposições pedagógicas que subsidiaram (e subsidiam) a 

presença (funcional) e a orientação teórico-metodológica (identitária) da Educação Física no 

CAp-UFPE. Essa repercussão, por sua vez, reflete o efeito desses discursos no decorrer do 

período analisado em virtude da constituição da história dessa disciplina à luz da realidade 

investigada. 

Sobre isso, em estudo realizado sob a incidência de pesquisas de ordem qualitativa na 

área de enfermagem, Rita Caregnato e Regina Mutti (2006) afirmam que a análise de discurso 

possibilita uma abordagem interpretativa exclusivamente voltada para esse tipo de 

investigação. A interpretação, como vimos na seção anterior, ocupa uma função central na 

abordagem qualitativa em virtude da compreensão fenomênica característica às referências 

epistemológicas desta. Segundo as autoras, a análise de discurso tem a convicção de que o 

discurso ocupa uma função essencial à construção da vida social. 

Para elas 

 

O processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar os sentidos 
estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e não 
verbais, bastando que sua materialidade produza sentido para interpretação; 
podem ser entrecruzadas com séries textuais (orais ou escritas) ou imagens 
(fotografias) ou linguagem corporal (dança). (CAREGNATO e MUTTI, 
2006, p.680, grifos nossos). 

 

 Segundo Orlandi (2007) essa operacionalidade da análise discursiva no que se refere a 

modalidades de pesquisa afetas à abordagem qualitativa reside no tipo de interpretação 

aplicado aos objetos aqui apontados como potenciais fontes de sentido. Com isso queremos 

dizer que, em uma abordagem qualitativa de investigação como a aqui empreendida, a 

interpretação dos sentidos dos discursos possibilita uma reflexão mais profunda sobre as 

condições em que esses discursos foram produzidos e a que contextos/ circunstâncias se 
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referem. Trata-se, portanto, de uma releitura do discurso proferido (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2004; POSSENTI, 2002). 

 

A formação discursiva constitui-se na relação com o interdiscurso e o 
intradiscurso. O interdiscurso signifca os saberes constituídos na memória do 
dizer101; sentidos do que é dizível e circula na sociedade; saberes que 
existem antes do sujeito; saberes pré-construídos constituídos pela 
construção coletiva. O intradiscurso é a materialidade (fala), ou seja, a 
formulação do texto; o fio do discurso; a linearização do discurso. 
(CAREGNATO e MUTTI, 2006, p.681). 

 

 Sendo assim, no que concerne ao nosso estudo, a aplicação da análise de discurso 

como procedimento metodológico inserido na abordagem qualitativa de investigação – e não 

como técnica de pesquisa, como sinalizam as autoras – se justifica pela busca aqui 

empreendida, mediante análise das fontes documentais (documentação como técnica analítica, 

portanto102) da função pedagógica desempenhada pela Educação Física desde sua inserção 

“sistêmica” nos currículos escolares entre os anos de 1971 e 2001 no CAp-UFPE. No nosso 

caso, a análise de discurso potencializa a exploração das fontes documentais no que se refere 

à determinação do(s) sentido(s) subjacente(s) a essa inserção curricular com vistas a delimitar 

as circunstâncias em que se deu o processo de constituição disciplinar da Educação Física, 

como efeito de sentido desses discursos103. 

 A ideologia representa, assim, o resultado da interpretação de um discurso. Segundo 

Orlandi (2007) essa representação, significa para uma análise discursiva partir da 

 

idéia de que a materialidade específica do discurso é a língua104, trabalha a 
relação língua-discurso-ideologia. [...] Conseqüentemente, o discurso é o 
lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, 
compreendendo-se como a língua produz sentidos por/ para sujeitos. (p.17, 
grifo nosso). 
 
Por isso, a Análise de Discurso se propõe a construir escutas que permitam 
levar em conta esses efeitos e explicitar a relação com esse “saber” [o 
interdiscurso] que não se aprende, não se ensina, mas que produz seus 
efeitos. Essa nova prática de leitura, que é a discursiva, consiste em 
considerar o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito 

                                                 
101 As autoras definem a memória do dizer como sendo a “memória coletiva socialmente construída” (p. 681). 
 
102 Cf. SEVERINO, 2007. 
 
103 Os efeitos de sentido se referem, assim, à compreensão do funcionamento das interpretações. (ORLANDI, 
2007, p.26-31). 
 
104 Língua como “condição de possibilidade do discurso” (ORLANDI, 2007, p.22). 
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de um modo e o que é dito de outro, procurando escutar o não-dito naquilo 
que é dito, como uma presença de uma ausência necessária. (p.34, grifo 
nosso). 
 
 

Desse modo, a relação existente entre língua, discurso e ideologia, no nosso caso, se 

refere à análise dos sentidos produzidos pelo discurso jurídico e à discussão de seus efeitos 

sobre a constituição da Educação Física como disciplina escolar. Buscamos, através da análise 

discursiva, determinar de que forma o argumento jurídico se materializou no CAp-UFPE 

(interdiscurso) e como essa materialização repercutiu na constituição disciplinar da Educação 

Física na instituição (intradiscurso) entre os anos de 1971 e 2001. 

Para tanto, a construção de nosso dispositivo analítico mobilizou os documentos legais 

(LDBEN nº 5.692/71 e 9.394/96; e a Lei nº 10.328/2001) responsáveis pela atribuição 

curricular de funções educativas à Educação Física a partir de sua especificidade 

epistemológica, confrontando-os com os documentos oficiais elaborados pela escola nos 

mesmos períodos cronológicos. Então, com base na relação língua-discurso-ideologia, 

verificamos que é nos documentos oficiais que se expressam, as condições em que se deu a 

inserção curricular da disciplina Educação Física naquela instituição. Desse modo, o 

dispositivo de análise discursiva por nós elaborado compreende a estrutura apontada no 

Esquema 8: 
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Esquema 8: Definição do dispositivo analítico aplicado no estudo 

 

 O processo de análise discursiva compreendeu, com base no dispositivo acima 

descrito, as seguintes etapas analíticas: (a) a passagem da superfície lingüística (os 

documentos oficiais) para o (b) objeto discursivo (a concepção “sistêmica” de Educação 

Física apresentada como unidade situacional); e daí para (c) processo discursivo (verificação 

dos efeitos de sentido produzidos). Com isso chegamos aos elementos centrais aos objetivos 

de nossa investigação, quais sejam, os processos discursivos atinentes às repercussões do 

discurso legal sobre os documentos oficiais elaborados pelo CAp-UFPE no tocante à 

constituição disciplinar da Educação Física entre os anos de 1971 e 2001. 

 Foi a identificação desses processos discursivos que nos forneceu as ferramentas 

necessárias para a compreensão dos efeitos de sentido então produzidos. A partir desta etapa 

os discursos - e não mais os documentos, se tornaram objeto de nossa análise (Orlandi, 2007). 
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Esse processo de delimitação do objeto analítico se configura da forma representada no 

Esquema 9: 

 

Esquema 9: Delimitação do objeto de análise discursiva 

 

Então, a escolha do CAp-UFPE como locus de investigação empírica justifica-se por 

ser este uma instituição pública de ensino nacionalmente reconhecida, com características 

peculiares105 e que possui uma proposta pedagógica definida para a Educação Física. O CAp-

UFPE funciona, ainda, como escola-estágio para o curso de Licenciatura em Educação Física 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); estando em contato constante com as 

discussões acadêmicas referentes a essa disciplina curricular. 

Concordando com o entendimento de Lopes e Galvão (2001) referente à definição das 

fontes como uma conseqüência da identificação do problema e do tema, acreditamos que a 

problematização daquelas (compreensão em sua globalidade) surge como possibilidade de 

análise acurada destes (radicalidade) - e superação de possíveis dificuldades resultantes dos 

requisitos básicos apontados por Saviani (1996) - no sentido de evitar eventuais erros 

                                                 
105 Ver a descrição da escola no Capítulo III. 
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metodológicos comprometedores dos resultados (rigor)106. Com isso, apontamos como fontes 

iniciais os já referidos documentos reguladores da educação nacional e o projeto político-

pedagógico elaborado pela instituição investigada; bem como as propostas pedagógicas destes 

decorrentes e especificamente voltadas para a Matéria de Ensino/ Componente Curricular 

Educação Física, além de planos de ensino, livros, jornais, fotografias, etc.. 

Consideramos, com isso, constituir sobre a história da disciplina Educação Física no 

CAp-UFPE “um corpus suficientemente representativo de seus diferentes aspectos.” 

(CHERVEL, 1990, p.203). 

Cumpre destacarmos, nesse ponto, o papel desempenhado pelo grupo de professores 

de Educação Física no sentido de perseguir essa inserção curricular, mediante produções 

sucessiva e sistematicamente elaboradas no auge da discussão nacional sobre a crise 

identitária da Educação Física como área do conhecimento. O trabalho desenvolvido por esse 

coletivo resultou em um importante acervo documental no que tange à verdadeira construção 

histórica de uma disciplina escolar em um contexto preestabelecido. 

Destacamos também, nesse caso, a atuação da Profª Roseane Almeida, que fica 

evidenciada particularmente no número de produções desta, individual ou coletivamente, nos 

permitindo um conhecimento mais detalhado e aprofundado do contexto no qual se deu essa 

construção. Em virtude dessa produção significativa, todos os documentos produzidos no 

decorrer do processo permanecem arquivados sob seus cuidados, o que facilitou sobremaneira 

nosso trabalho de coleta de dados. 

A participação da professora na produção de documentos oficiais por nós analisados 

pode ser verificada nas seguintes produções individuais: 

 

• Planejar Participativamente as aulas de Educação Física (1987); 

• Relatório de atividades 86/87 (1988); 

• Relatório de atividades 88/89 e plano de atividades 1990 (1990); 

• Relatório de atividades de 1990 e plano de atividades de 1991 (1991); 

• Plano de atividades da disciplina educação física – 1994 (1994); 

• Plano de ensino da disciplina educação física. (1996); 

• Programa de trabalho para 1997 (1996); 

 

                                                 
106 A consideração dessa problemática relacional exige um aprofundamento das inquietações, inquirições, 
ambigüidades e imprecisões das fontes, no sentido de estabelecer uma sistemática legitimadora dos resultados 
obtidos. A este procedimento, Zaia Brandão (2000) denomina “Mergulho Disciplinar”. 
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Como documentos produzidos pela referida professora em parceria com os demais 

professores de Educação Física do CAp-UFPE, podemos citar: 

 

• Área polivalente de educação física e outras atividades do colégio de aplicação 

(1990); 

• Dança: conteúdo escolar para a compreensão histórica da cultura corporal (s.d); 

• Proposta de inclusão da disciplina educação física na organização horária do cap-

ufpe (1987); 

• Proposta de programa de educação física apresentada ao pleno do cap-ufpe. (1990); 

• Programa de educação física do cap-ufpe. (1993). 

 

Essas produções aliadas às produções do CAp-UFPE acerca de sua própria história e 

organização interna produzidas entre os anos de 1971 e 2001 se constituíram nas principais 

fontes de investigação e análise discursiva das quais nos valemos para extrair os efeitos de 

sentido característicos à constituição histórica e disciplinar da Educação Física naquela 

instituição. Quanto a esses documentos – os do Colégio -, podemos citar: 

 

• Proposta de um perfil institucional para o cap-ufpe. (1998); 

 

• Artes plásticas e interdisciplinaridade: articulação da relação conteúdo-metodologia. 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, (s..d.); 

 

• Colégio de Aplicação. Projeto político-pedagógico do CAp-UFPE (s.d.); 

 

• Relatório das atividades de 1989(1989); 

 

• Projeto de ampliação da jornada escolar: espaço aberto – atividade interdisciplinar 

(1990); 

 

• Colégio de Aplicação – 40 anos (1958-1998): um auto-retrato (1998). 
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No próximo capítulo trataremos da análise discursiva aqui apresentada, isto é, 

trataremos do trabalho com as fontes documentais, da delimitação dos processos discursivos 

e, daí, para a identificação dos efeitos de sentido produzidos pela relação interdiscurso-

intradiscurso no que se refere à constituição identitária da disciplina escolar Educação Física 

no CAp-UFPE entre 1971 e 2001. 
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CAPÍTULO III: 

 

A História da Disciplina Escolar Educação Física 

no CAp-UFPE entre os anos de 1971 e 2001 

 

 

“O essencial não é o que foi feito do homem, mas o que ele faz daquilo que fizeram dele. O 
que foi feito dele são as estruturas, os conjuntos significantes estudados pelas ciências humanas. O 

que ele faz é a própria história, a superação real dessas estruturas numa práxis totalizadora.” 
 

(Jean-Paul Sartre, 1905-1980)  
 

“É preciso continuar, eu não posso continuar, é preciso continuar, é preciso pronunciar as palavras 
enquanto as há, é preciso dizê-las até que elas me encontrem, até que me digam – estranho castigo, 
estranha falta, é preciso continuar, talvez já me tenham dito, talvez me tenham levado ao limiar de 

minha história, diante da porta que se abre sobre minha história, eu me surpreenderia se ela se 
abrisse.” 

 
(Michel Foucault, 1926-1984) 

 

 

Com a caracterização do estudo e a delimitação dos procedimentos teórico-

metodológicos empregados em sua efetivação, o presente capítulo trata das questões atinentes 

ao locus investigativo. Nas próximas páginas abordaremos, à luz dos documentos oficiais 

(elaborados pela própria instituição), o Projeto Político-pedagógico e sua função como a 

expressão do pensamento educacional defendido por uma instituição de ensino, no sentido de 

apontar alguns indicadores analíticos da inserção da Educação Física nas propostas do CAp-

UFPE, mediante análise de sua história e organização interna como uma escola-laboratório. 

As discussões entabuladas neste capítulo têm como base os trabalhos de Celso 

Vasconcellos (2006), Ilma Passos Veiga (2007), os documentos oficiais elaborados e 

fornecidos pelo próprio CAp-UFPE e as algumas produções acadêmicas dos professores de 

Educação Física dessa instituição.  
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3.1. Considerações preliminares sobre Projeto Político-pedagógico: 

 

A análise das diferentes situações e condições vivenciadas pela Educação Física no 

interior da organização do CAp-UFPE compreende, conforme discussão estabelecida no 

Capítulo II, a análise e a leitura dos documentos elaborados pela própria instituição a respeito 

dessa disciplina ao longo dos trinta anos em análise. Desse modo, buscamos nesse momento 

apresentar, contextualizar e discutir os papéis atribuídos, desempenhados e almejados pela 

Educação Física como prática pedagógica desenvolvida na instituição escolar, tendo como 

referência as elaborações do próprio CAp-UFPE e do coletivo de professores de Educação 

Física desta instituição, feitas entre os anos de 1971 e 2001. 

Para Vasconcellos (2006) um Projeto Político-pedagógico se trata de uma proposição 

de natureza coletiva que tem como objetivo principal a mudança de uma realidade 

previamente diagnosticada. Envolve, portanto, um posicionamento político-ideológico diante 

da prática pedagógica desenvolvida na cotidianidade da instituição tendo em vista o alcance 

da mudança pretendida sobre a realidade identificada. Segundo o autor: 

  

O Projeto Político-pedagógico (ou Projeto Educativo) é o plano global da 
instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de 
um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza 
na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 
realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e 
mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da 
atividade prática da instituição neste processo de transformação. (p.169, 
grifos nossos).107 

 
 

Para Ilma Passos Veiga (2007), essa busca por uma transformação na realidade tem na 

intencionalidade do trabalho pedagógico o seu ponto fulcral. O Projeto traduz, então, a 

assunção de um compromisso definido coletivamente a partir de uma realidade social da qual 

parte. Para a autora 

 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de 
decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior 

                                                 
107 Mais adiante veremos que é nessa permanente provisoriedade que se encontram os efeitos de sentido ora 
buscados como escopo da presente investigação. 
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da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que 
reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (Ibid., p.13-14). 

 
A autora prossegue afirmando que o projeto político-pedagógico compreende dois 

níveis de organização, a saber, a organização da escola como um todo e a organização da sala 

de aula108; níveis que, sob tais termos, fundamentam a busca por uma nova realidade escolar. 

Para Veiga (2007), essa busca teria como princípios norteadores: (a) a igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola; (b) a qualidade da educação promovida; (c) a 

gestão democrática; (d) a liberdade; e (e) a valorização do magistério. Desse modo, o projeto 

político-pedagógico de uma escola compreende um conhecimento autônomo e profundo da 

realidade à qual se refere, considerando como indissociáveis a formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação. 

Sendo assim, a construção do Projeto Político-pedagógico envolve a consideração 

desses princípios em função dos seguintes elementos: (a) as finalidades da escola 

(caracterizadas pela relação estabelecida entre os objetivos almejados pela escola e a ação 

educativa por ela empreendida); (b) a estrutura organizacional (formada pelas estruturas 

administrativas e a funcionalidade existente entre ambas); (c) [a concepção de] currículo (já 

discutido no Capítulo I); (d) a organização do tempo escolar (permitindo espaços para estudo 

e discussão dos educadores acerca dos alunos e do contexto educacional no qual se 

encontram); (e) o processo de decisão (priorização do processo de construção coletiva como 

aspecto fundamental à otimização do trabalho); (f) as relações de trabalho pedagógico 

(proposição de espaços para reflexão coletiva nos quais a comunicação horizontal e atitudes 

solidárias pontifiquem); e (g) a avaliação (avaliação coletiva, crítica e constante do alcance 

dos objetivos almejados pelo projeto, sem rejeitar os conflitos e as contradições inerentes ao 

contexto ao qual se refere).109 

A relação apontada por Ilma Passos Veiga (2007) se encontra reproduzida no Esquema 

10: 

                                                 
108 Op. cit., p.14. 
 
109 Op. cit.,p.23-32. 
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Esquema 10: Elementos fundamentais à construção de um Projeto Político-pedagógico 
(VEIGA, 2007) 

 

Para Celso Vasconcellos (2006), o Projeto Político-pedagógico é composto por três 

pontos fundamentais: (a) o Marco Referencial; (b) o Diagnóstico; e (c) a Programação. O 
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primeiro se refere às finalidades do Projeto, abordadas por Veiga (2007), isto é, o objetivo 

traçado como ponto de chegada. O segundo, por sua vez, refere-se ao conhecimento 

aprofundado da realidade e daquilo que se deseja mudar nessa realidade (constatação 

elaborada como ponto de partida). Por último, a Programação, que trata da proposta de ação 

pedagógica para se chegar da realidade diagnosticada110 como ponto de partida àquela 

pretendida como ponto de chegada (Marco Referencial).111 

 

Observando a estrutura de um Projeto, podemos identificar as três dimensões 
fundamentais da ação humana consciente (...). Grosso modo, o Marco 
Referencial corresponde à dimensão da Finalidade; o Diagnóstico, à 
Realidade e a Programação, à Mediação. Acontece que em cada uma das 
partes do Projeto, temos uma nova articulação interna entre as três 
dimensões. No caso do Marco Referencial, é clara a correspondência 
respectivamente entre Marco Situacional e Realidade, Marco Filosófico e 
Finalidade, e Marco Operativo e Mediação. No Diagnóstico, apesar de não 
tão imediata, esta relação está presente também: o ponto de partida é a 
Realidade, confrontada com a Finalidade, tendo em vista a Mediação. Na 
Programação, a referência inicial é a Realidade do Diagnóstico e a proposta 
de ação é sempre acompanhada de um o que – Mediação – e um para que – 
Finalidade. (VASCONCELLOS, 2006, p.171). 

 

Com isso vemos que, para os autores, é na dimensão político-pedagógica - política no 

sentido de formar um cidadão apto a intervir na sociedade da qual faz parte e pedagógica na 

medida em que essa formação do cidadão se torna a principal finalidade da escola, seu 

compromisso intencional (sistema) – que se encontra o diferencial do Projeto frente ao 

simples agrupamento dos planos de ensino dos professores (estrutura)112. A compreensão 

deste como o resultado de um compromisso assumido coletivamente e materializado em um 

processo constante de reflexão das ações didáticas empreendidas por uma determinada 

                                                 
110 Do grego diágnosis: “através do conhecimento” (VASCONCELLOS, 2006, p.188). 

 
111 Para o autor, o Marco Referencial é composto de três pontos: 

  
• Marco Situacional (onde estamos, como vemos a realidade); 
• Marco Filosófico ou Doutrinal (para onde queremos ir); 
• Marco Operativo (que horizonte queremos para nossa ação) (VASCONCELLOS, 2006, 

p.182). 
 

112 “Em relação a outras nomenclaturas correlatas, temos a dizer que preferimos Projeto Político-Pedagógico a 
Proposta Pedagógica por entender que a primeira é mais abrangente, qual seja, contempla desde as dimensões 
mais específicas da escola (comunitárias e administrativas, além da pedagógica), até as mais gerais (políticas, 
culturais, econômicas, etc.)” (VASCONCELLOS, 2006, p.169). 
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instituição113 em um dado momento histórico determina a relação de interdependência114 das 

disciplinas curriculares entre si e destas para com a escola em sua globalidade. 

Relacionando a construção do Projeto Político-pedagógico de uma instituição escolar à 

problemática identitária na qual a Educação Física se vê imersa desde a década de 1980, 

Almeida (1997a) discute em “A prática pedagógica da Educação Física na construção do 

Projeto Político-pedagógico: a polêmica do discurso superador”, a participação da disciplina 

nessa construção, destacando as mudanças sugeridas à prática pedagógica de seus professores 

como base teórica para a realização de suas reflexões a esse respeito115. A autora busca 

apontar de que maneira a Educação Física pode/ deve integrar a construção do Projeto 

Político-pedagógico da escola, encarando-o inclusive, como um momento de reflexão de sua 

própria prática - em caráter “sistêmico” (intencional). 

Partindo da perspectiva Crítico-Superadora de abordagem dos conteúdos da cultura 

corporal, a autora associa a vinculação da disciplina Educação Física, mediante formulação de 

propostas de ensino e aprendizagem de seus conteúdos, à definição clara de um projeto 

histórico superador116: 

 

O Projeto Político-pedagógico da escola precisa ser construído em outra 
direção, assim como dentro dela, a Educação Física e sua prática 
pedagógica. [...] No momento em que a Educação Física escolar romper com 
velhos paradigmas, os quais já não a legitimam na atual conjuntura, 
reconhecemos que há um potencial de mudança emergente e que é 
necessário interferir, objetivamente, no curso da história e criar as condições 
necessárias para acelerar essas transformações. Muitos são os caminhos, 
como também muitas são as possibilidades que se apresentam, e estas 
poderão ocorrer em diferentes níveis, em relação à concretização na 
atividade prática. (ALMEIDA, 1997a, p.28-29, grifo nosso). 

 

Para Almeida (1997a) o reconhecimento dessas possibilidades de aceleração das 

transformações necessárias/ pretendidas é fundamental para a não formulação de metas 

artificiais, irreais para sua concretização. Nesse sentido, a autora classifica como reais e 

abstratas as possibilidades de intervenção de uma disciplina escolar na construção do Projeto 

Político-pedagógico da escola. 
                                                 

113 “A reorganização da escola deverá ser buscada de dentro para fora. O fulcro para a realização dessa tarefa 
será o empenho coletivo na construção de um projeto político-pedagógico e isso implica fazer rupturas com o 
existente para avançar.” (VEIGA, 2007, p.33, grifos nossos). 

 
114 Cf. FAZENDA, 1991 e 2006. 

 
115 Op. cit., p.23. 

 
116 Cf. COLETIVO DE AUTORES, 1992. 
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As primeiras estariam voltadas para o domínio do necessário, de tudo aquilo que é 

essencial ao funcionamento e desenvolvimento da prática pedagógica. Às últimas, por sua 

vez, caberia o domínio da projeção, haja vista não serem estas passíveis de realização - por 

motivos conjunturais - no momento de sua formulação. Exigem, assim o cumprimento de 

determinados estágios de desenvolvimento para que sua concretização aconteça. 

Para a Almeida (1997a): 

 

É importante ter essa noção de intervenção objetiva nos acontecimentos 
(possibilidade concreta) e de perspectivas que criem condições necessárias 
para a realização dessas ou daquelas possibilidades (possibilidade abstrata), 
para estabelecer as mudanças pretendidas no contexto escolar. (p.31-32). 
 
A Educação Física enquanto componente curricular da escola, não poderá 
seguir caminhos diferentes. Deverá contribuir para o redimensionamento da 
ação educativa, compromisso de todos aqueles que constituem a escola. 
Reconceptualizar sua prática pedagógica, a partir da atual realidade da 
escola, requer o reconhecimento de suas possibilidades concretas, tanto para 
as intervenções necessárias, com base nas possibilidades reais, quanto para o 
planejamento de perspectivas, na viabilização das possibilidades abstratas. 
(p.33). 

 

A autora situa a disciplina escolar Educação Física como co-responsável pela 

construção do Projeto Político-pedagógico e, assim, como principal responsável por sua 

própria “reconceptualização”117 à luz do contexto escolar no qual se insere sob esses termos. 

Nas próximas linhas veremos que suas idéias refletem na verdade as experiências decorrentes 

do processo de constituição da Educação Física como disciplina escolar no CAp-UFPE, haja 

vista ser a autora - como professora da disciplina no Colégio - uma das principais 

responsáveis pela concretização desse processo. 

A nosso ver, o envolvimento do grupo de professores de Educação Física da 

instituição e principalmente os resultados desse envolvimento em termos de sistematização de 

conhecimentos – terceiro estágio para consolidação de uma disciplina escolar, segundo 

Goodson (2002) – foram essenciais ao redimensionamento almejado para a Educação Física 

na organização interna do CAp-UFPE. O papel desempenhado pelos professores118 ratifica as 

afirmações de Anna Rosa Santiago (2007) sobre o papel dos profissionais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem na elaboração e concretização do Projeto Político-

                                                 
117 Termo utilizado pela Profª Roseane Almeida em várias de suas produções, em visível referência a uma 
mudança na concepção da Educação Física até então vigente no CAp-UFPE. 
 
118 Ver também CONFEF, 2002. 
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pedagógico da escola como o resultado de uma reflexão crítica acerca da função social da 

escola. 

Para a autora, essa reflexão encontra no coletivo de professores seu principal vetor, 

movido pelo compromisso para com a melhoria da educação escolarizada119: 

 

Como cidadãos de uma nova época, em que o exercício da democracia exige 
clareza de opções e coerência das nações, os educadores precisam, diante 
desse novo apelo por mudanças, clarificar os propósitos que definem a 
intencionalidade e a dimensão das transformações que, necessariamente, 
deverão ocorrer na escola, a fim de que não se restrinjam elas a políticas de 
legitimação de programas oficiais, ou meras inovações metodológicas que 
atingem apenas o âmbito da sala de aula sem preocupação com o inevitável 
comprometimento de qualquer prática pedagógica com um projeto político. 
(SANTIAGO, 2007, p.162). 

 

Nesse sentido, o Projeto Político-pedagógico surge como principal construção coletiva 

responsável pela reprodução do pensamento pedagógico norteador das concepções e ações 

didático-pedagógicas desenvolvidas pela instituição que o criou. Tendo em vista a 

importância desse documento para a organização interna de qualquer instituição de ensino, e 

em especial para os objetivos do presente estudo - notadamente no que se refere à delimitação 

das concepções de Educação Física defendidas pelo CAp-UFPE -, optamos pela análise dos 

documentos elaborados pelo Colégio no período de 1971 a 2001 com esse fim, para daí, 

mediante confronto com os documentos elaborados pelo coletivo de professores de Educação 

Física na instituição, (re)traçarmos o caminho percorrido pela disciplina até sua consolidação 

como tal. 

Acreditamos que desse confronto – resultante, como vimos, da tensão legalidade x 

legitimidade – emergirá o caminho percorrido pela Educação Física no CAp-UFPE, desde sua 

origem como “matéria de ensino obrigatória” até a concepção atual que a define como 

“Componente curricular obrigatório da Educação Básica”. O (re)traçar desse caminho terá na 

análise dos discursos proferidos tanto na dimensão estrutural quanto na sistêmica o ponto 

fundante da delimitação dos efeitos de sentido produzidos e, assim, da descrição minuciosa 

dos processos que o permearam. 

Desse modo, sendo o Projeto Político-pedagógico a expressão mais completa da 

realidade contextual e da intencionalidade da escola diante da constatação dessa realidade, é 

dos registros nele contidos – e também dos documentos que o precederam e que o 

                                                 
119 A melhoria da qualidade do ensino promovido pela disciplina é, como veremos mais a frente, a preocupação 
fundante do Programa de Educação Física do CAp-UFPE (1993). 
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fundamentaram - que nos utilizaremos, no que se refere à compreensão “sistêmica” da 

Educação Física no CAp-UFPE no decorrer dos trinta anos em questão, para, dentro desta 

análise, verificar de que maneira os documentos específicos elaborados pelo grupo de 

professores dessa disciplina incidiram em suas formulações no decorrer do período como 

efeitos de sentido produzidos em seus respectivos discursos. Para tanto estabelecemos como 

critério de análise a relação documentos legais x documentos oficiais, buscando assim 

verificar de que maneira o aparato legal foi interpretado e reinterpretado pelo CAp-UFPE e 

pela disciplina, conforme explicitado no esquema abaixo: 

 

 
Esquema 11: Incidência da relação Estrutura - Sistema sobre a constituição disciplinar 

da Educação Física no CAp-UFPE 

 

Acreditamos que sendo o Projeto Político-pedagógico uma construção constante por 

excelência, em seu texto e nos demais que o embasam, constarão todos os elementos 

constituintes da história da Educação Física como disciplina escolar no CAp-UFPE. São esses 

elementos que refletirão do ponto de vista da instituição, a diagnose e a conseqüente busca 

por uma mudança na realidade vivenciada pela disciplina na organização interna da 

instituição ao longo do tempo. 
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No próximo tópico trataremos dessa organização como elemento característico dos 

Colégios de Aplicação como escolas-laboratório, de como as especificidades do CAp-UFPE 

incidiram na elaboração de seu perfil institucional e de seu Projeto político-pedagógico, 

destacando a participação da Educação Física nesse processo que teve como base as noções 

de qualidade do ensino e interdisciplinaridade.120 

 

 

3.2.  Sobre a inserção da Disciplina Escolar Educação Física no CAp-UFPE: 

(res)situando os elementos identitários:  

 

Em “Proposta de um perfil institucional para o CAp-UFPE”, Kátia Leite e Maria de 

Fátima Neves (1998), professoras do CAp-UFPE, situam o enquadramento do Colégio nos 

estatutos e no regimento geral da Universidade. Segundo as autoras, em todo o mundo 

existem mais de cem colégios de aplicação que ligados a universidades desenvolvem 

trabalhos inovadores no campo educacional, promovendo a formação de alunos e futuros 

professores. O corpo docente dessas instituições é composto basicamente de doutores, mestres 

e pesquisadores em educação, possibilitando aos estagiários a observação de propostas de 

ensino comprometidas e caracterizadas pela busca pelo ensino de qualidade. 

  

No ano de 1896, nos Estados Unidos, a fundação da Escola Dewey, hoje 
conhecida como Escola-Laboratório da Universidade de Chicago, foi um 
evento que marcou o pensamento e a prática educacional na América.  
Concebida pelo educador mundialmente conhecido, John Dewey, a escola 
foi criada para ser um laboratório de ensino, onde teorias sobre educação 
poderiam ser postas em prática, testadas e cientificamente avaliadas. Os 
princípios que nortearam a Escola de Dewey serviram como ponto de partida 
para a criação de outros colégios de aplicação, denominados, desde então, 
escolas-laboratório, cuja missão tem sido oferecer uma abordagem 
educacional inovadora, direcionada para o desenvolvimento de alunos e 
professores (LEITE e NEVES, 1998, p.04). 

 

Diante disso, as autoras apontam como funções dos colégios de aplicação: (a) a 

educação básica; (b) o desenvolvimento da pesquisa; (c) a experimentação de novas práticas 

pedagógicas; (d) a formação de professores; (e) a criação, implementação e avaliação de 

novos currículos; e (f) capacitação de docentes.121 A pesquisa visa a construção de um 

                                                 
120 Ver APÊNDICES A e C. 
121 Ibidem, p.05. 
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ambiente propício para o cumprimento das atividades para as quais as instituições se 

propõem. A experimentação de novas práticas pedagógicas refere-se à formação de futuros 

professores, tratando para tanto, do desenvolvimento e inovação de proposições pedagógicas 

vinculadas ou não à prática da pesquisa e desenvolvendo novos modelos de currículo e 

estratégias de ensino. A correlação dessas funções resulta na realização das ações pedagógicas 

voltadas para a extensão, das quais se destaca a formação continuada dos professores e demais 

profissionais relacionados às atividades de ensino. 

No Brasil a criação de colégios de aplicação vinculados a instituições federais de 

ensino superior se deu em 1946, através do Decreto-Lei nº 9053 de 12 de março.122 No 

entanto, a primeira experiência com colégio de aplicação só ocorreu dois anos depois, no Rio 

de Janeiro. 

 

Com o passar do tempo, reescrevendo os princípios que nortearam a criação 
dessas escolas, tanto os professores como os estagiários desenvolveram 
importantes experiências pedagógicas, com ampla difusão nas redes de 
ensino público e privado.  Posteriormente, as finalidades dos colégios de 
aplicação foram-se alterando, acompanhando mudanças políticas, 
econômicas, sociais e culturais da sociedade e, dessa forma, construíram-se 
novas concepções sobre ensino-aprendizagem, pautadas pela atividade-fim 
da universidade: a experimentação na perspectiva de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão (LEITE e NEVES, 1998, p.06). 

 

Atualmente existem dezesseis colégios de aplicação vinculados às universidades 

federais: do Recife, Aracaju, Natal, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Viçosa, Juiz de 

Fora, Uberlândia, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Branco, Boa Vista , São Luiz e 

Belém.123 O CAp-UFPE foi fundado em 10 de março de 1958, estando vinculado à Faculdade 

de Ciências e Letras de Pernambuco (LEITE e NEVES, 1998). As autoras destacam como 

princípios norteadores da instituição: 
                                                                                                                                                         

 
122 “Decreto-Lei que cria um ginásio de aplicação nas faculdades de Filosofia do país”. As autoras destacam os 
seguintes artigos (p.06): 

 
Art. 1o As Faculdades de Filosofia federais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar no 

território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação destinado à 
prática docente dos alunos matriculados no curso de didática. 

  
Art. 11º Fica concedido às Faculdades já em funcionamento um ano de prazo para 

execução das determinações constantes do presente Decreto-lei. 
 
Art. 12º  Nas Faculdades de Filosofia que se venham a criar a partir da data da expedição do presente 
decreto-lei, os ginásios de aplicação deverão começar a funcionar a partir do ano em que haja alunos 
matriculados no curso de didática. 
 

123 Op. cit. 
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1) que o aprendizado é uma atividade do aluno e, conseqüentemente, não 
compete ao professor transmitir conhecimentos, e, sim, orientar a sua 
atividade para que ele aprenda “nós só aprendemos aquilo sobre o qual 
pensamos”; 2) que ao colégio compete promover a maturidade dos alunos 
em várias de suas dimensões - maturo é aquele que não depende dos outros 
para agir, então o importante não é a quantidade de conhecimentos que o 
aluno adquiriu sobre uma determinada ciência mas, sim, se ele se tornou 
capaz de adquirir sozinho o conhecimento que desejou naquele campo; 3) 
que competem ao colégio não só maturidades intelectuais básicas, mas 
também outras atividades comuns ao ser humano: físicas, musicais, 
plásticas, religiosa, de comunicação em outras línguas e, principalmente, do 
uso da liberdade; 4) que ações só se apreendem agindo: que só 
desenvolvemos o físico praticando atividades físicas; (...) que só 
aprendemos a usar a nossa liberdade tendo liberdade para agir errado e 
cometendo erros. (Ibid., p. 11, grifos nossos). 

 

Tendo como base a estrutura organizacional dos colégios de aplicação das 

universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS), de Minas Gerais (UFMG), e de Goiás 

(UFGO), Kátia Leite e Maria de Fátima Neves (1998) identificaram a seguinte estrutura 

interna (setores, recursos humanos e físicos) ao CAp-UFPE (p.13): 

 

• Coordenação Geral e Vice-Coordenação 

• Coordenação de Ensino 

• Corpo Docente e Corpo Discente 

• Serviço de Orientação e Experimentação Pedagógica 

• Serviço de Orientação Educacional 

• Serviço de Orientação e Apoio ao Estagiário 

• Serviço Disciplinar 

• Grêmio Estudantil 

• Associação de Pais 

• Serviço Médico- Odontológico 

• Biblioteca Juvenil 

• Secretaria 

• Áreas de Ensino - Comunicação e Expressão e Educação Artística 

(Português, Francês, Inglês, Música, Artes e Educação Física) 

 - Ciências Exatas e da Natureza  

     (Matemática, Física, Biologia, Química, Desenho, Filosofia e  

      Ciências) 

- Estudos Sociais (História, Geografia e Sociologia) 



102 
 

 

• Núcleos  -Núcleo de Pesquisa e Núcleo de Extensão 

• Laboratórios   - Informática, Química, Matemática, Língua  

Estrangeira, Biologia. 

• Salas-Ambiente - Artes Plásticas, Música, Dança, Ginástica, 

Audiovisual. 

• Quadra Esportiva 

Recreio Coberto 

 

Diante dessa estrutura e, tendo em conta os modelos acima referidos, as autoras 

criaram, para o CAp-UFPE, o organograma abaixo124: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Ibidem, p.14. 
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Vemos assim que, de acordo com os estudos dessas autoras, o CAp-UFPE integra uma 

rede de escolas-laboratório que tem como função precípua a busca pela qualidade do ensino 

mediante realização de pesquisas e constante qualificação dos professores, fato bastante 

destacado nos documentos elaborados pelos professores de Educação Física quando de suas 

reivindicações por uma maior participação no projeto educativo da instituição. 

Os dados acima nos mostram também que em 1998 a Educação Física já figura como 

disciplina inserida na área de ensino então denominada “Comunicação e Expressão e 

Educação Artística”, junto com as disciplinas Português, Francês, Inglês, Música e Arte. 

No próximo capítulo, quando discutirmos o pressuposto disciplinar das práticas 

escolares fundadas na interdisciplinaridade, retomaremos esses dados, situando-os no 

processo de produção de efeitos de sentido dos quais destacaremos o percurso traçado pela 

Educação Física rumo à sua constituição como disciplina escolar dentro da instituição ao 

longo dos trinta anos ora estudados. No momento, nos deteremos à análise do Projeto 

Político-pedagógico do Colégio à luz de sua história, para que possamos abordar com mais 

propriedade como se deu essa construção histórica da Educação Física como disciplina 

escolar. 

O que é importante registrar nesse momento é que o CAp-UFPE tem como objetivos: 

(a) servir de campo de experimentação na área do Ensino Fundamental e Médio; (b) servir de 

campo de estágio para as diversas licenciaturas da UFPE e de outras instituições; (c) 

promover a formação integral dos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Para tanto, realiza 

cotidianamente atividades de ensino para as oito turmas que compõem o Ensino Fundamental 

(5ª a 8ª séries) e para as seis que compõem o Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos); além de 

atividades de extensão junto à comunidade acadêmica e a outras instituições de ensino. 

Desse modo o CAp-UFPE busca promover junto aos seus alunos 

• [o desenvolvimento de] seu instrumental de pensamento e assim 
comunicar-se através de suas variadas formas de linguagem;  

• [a autodeterminação,] pensando e vivendo com o senso crítico o seu 
meio-ambiente, fazendo inferências, levantando hipóteses, testando e 
avaliando;  

• [a apropriação] do conhecimento como instrumento fundamental para a 
compreensão do mundo, sendo esta a condição essencial para o exercício 
pleno da cidadania. 
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Imagem I: CAp-UFPE125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem II: Logomarca do CAp-UFPE 

 

 

O CAp-UFPE tem na interdisciplinaridade seu principal foco de atenção no que tange 

o alcance de suas pretensões pedagógicas. Por isso, é com base nessa perspectiva 

interdisciplinar que iniciaremos nossas discussões acerca da inserção da Educação Física em 

sua estrutura interna. Com o intuito de contextualizar e, assim, promover uma melhor 

                                                 
125 Registro fotográfico feito pelo autor dia 25 de setembro de 2008. 
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compreensão dessas discussões e sua articulação com o processo de análise discursiva 

abordado no próximo capítulo, faremos nesse momento algumas considerações a respeito da 

relação entre a interdisciplinaridade e o Projeto Político-pedagógico do Colégio.126 

Destacando o vínculo existente entre o conhecimento epistemológico e a prática 

pedagógica como elementos componentes do conhecimento pedagógico, Severino (2006) 

aborda o caráter intencional do primeiro em relação ao segundo no sentido de viabilizar a 

concretização de uma prática interdisciplinar. Para o autor, a prática como dimensão do agir é 

a essência da existência humana, sendo o saber a principal ferramenta simbólica dessa ação, 

que é intencional por excelência. Nesse sentido, então, Severino (2006) situa a prática humana 

como prática intencionalizada, que tem na simbolização seu pressuposto fundante. 

 

O saber aparece, portanto, como instrumento para o fazer técnico-produtivo, 
como mediação do poder e como ferramenta da própria criação de símbolos, 
voltando-se sobre si mesmo, ou seja, sempre um processo de 
intencionalização. Assim, é graças a essa intencionalização que nossa 
atividade técnica deixa de ser mecânica e passa a se dar em razão de uma 
projetividade, o trabalho ganhando um sentido. Do mesmo modo, a atividade 
propriamente política se ideologiza, e a atividade cultural transfigura a 
utilidade pragmática imediata de todas as coisas. (SEVERINO, 2006, p.36). 

 

A educação assume, assim, a função de mediar as relações estabelecidas entre o 

homem e a cultura; mediação esta que tem no ensino seu principal mecanismo de atuação. 

Com base nessa premissa, Severino (2006) prossegue denunciando o aspecto fragmentário da 

prática pedagógica brasileira, apontando, ao mesmo tempo, a relevância do projeto 

educacional como instância de convergência das práticas (multi)disciplinares em virtude da 

adoção de uma intencionalidade coletiva. Para o autor 

 

O projeto viabiliza a instauração de um universo de relações sociais onde se 
desenvolvem as condições da cidadania e da democracia, entendidas como 
duas referências fundamentais da existência dos seres humanos numa 
realidade histórica. [...] Conseqüentemente, a prática da 
interdisciplinaridade, em qualquer nível, mesmo no plano da integração 
curricular, depende radicalmente da presença efetiva de um projeto 
educacional centrado numa intencionalidade definida com base nos objetivos 
a serem alcançados pelos sujeitos educandos. (SEVERINO, 2006, p.39-40). 

 

                                                 
126 Segundo a Profª Dnda. Ana Lúcia Borba, responsável pelo Serviço de Orientação e Experimentação 
Pedagógica (SOEP) do CAp-UFPE, o projeto ora discutido e constante dos anexos deste estudo (ANEXO IV), 
passa por um momento de rediscussão, sendo, portanto, uma versão atual mas preliminar (relato obtido em 
reuniões para coleta de dados realizadas nos dias 04 e 11 de dezembro de 2008). 
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Segundo Leite e Neves (1998, p.12), o Projeto Político-pedagógico do CAp-UFPE têm 

como objetivos: 

 

• promover a formação integral dos alunos do Ensino Fundamental e 
Médio. 

• servir de campo de estágio para acadêmicos de áreas diversas, 
licenciandos da UFPE e de outras instituições; 

• servir de campo de pesquisa  e experimentação na área do Ensino 
Fundamental e Médio; 

• desenvolver projetos de pesquisa que intervenham na prática pedagógica; 
• desenvolver projetos de extensão junto a redes e sistemas de ensino; 
• participar dos programas institucionais da UFPE; 
• articular-se, no âmbito da UFPE e com outras instituições de ensino e 

pesquisa, com vistas à atualização permanente do seu papel na formação 
docente. 

 

Desse modo, Severino (2006) centraliza na formulação de um projeto educacional (ou 

político-pedagógico127) as possibilidades de concretização efetiva de um trabalho de cariz 

interdisciplinar128. 

A busca pela prática interdisciplinar sob esses termos é apontada pelos PCN129 como o 

principal vetor do agrupamento das disciplinas em áreas afins e, assim, das articulações 

interdisciplinares e inter-áreas que lhe são decorrentes.130 Situando essa discussão no papel 

desempenhado pelo Projeto Político-pedagógico na organização escolar, o documento declara 

que sua construção 

 

envolve uma sintonia de tratamentos metodológicos e pressupõe a 
composição de um aprendizado de conhecimentos disciplinares com o 
desenvolvimento de competências gerais. [...] O que interessa é promover 
uma ação concentrada do conjunto e também de cada uma das disciplinas, a 
serviço do desenvolvimento de competências gerais, que dependem do 
conhecimento disciplinar. (BRASIL, 2002, p.17). 

 

Nesse sentido - e tratando mais detidamente das relações de reciprocidade mantidas 

entre as disciplinas integrantes de uma mesma área131 -, o referido documento declara que 

                                                 
127 VASCONCELLOS, 2006. 

 
128 Ver Apêndice APÊNDICE A. 

 
129 BRASIL,1997; 1998a; 1998b; 1998c; 1999 e 2002. 
 
130 BRASIL, 2002. 
 
131 Cf. FAZENDA, 2006. 
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há que se compreender e trabalhar convergências e divergências, reais ou 
aparentes, determinar e desenvolver temáticas e métodos comuns e, com 
esse conhecimento, preparar o trabalho de cada disciplina e de seu conjunto. 
Essa articulação interdisciplinar intra-área não deveria ser vista 
simplesmente como um produto novo, a ser apresentado à escola pois, sob 
certos aspectos, é uma dívida antiga que se tem com o aluno. Uma parcela 
dessa dívida poderia ser paga com a apresentação de uma linguagem e da 
nomenclatura realmente comuns entre várias das disciplinas. (BRASIL, 
2002, p.20-21). 

 

Em outros termos e levando essas condições para a realidade do CAp-UFPE, 

verificamos que as discussões coletivas travadas entre as disciplinas integrantes de seu 

currículo têm como mote a articulação de seus interesses rumo à caracterização de ideais 

comuns. É nessa atmosfera, portanto, que se encontra o cariz interdisciplinar do CAp-UFPE, 

asseverado de forma recorrente em seus documentos e fomentador de inovações e 

possibilidades que, a longo prazo, culminaram na elaboração de seu Projeto Político-

pedagógico. 

Nesse caso, a análise documental nos leva a destacar a caracterização das relações de 

reciprocidade estabelecidas entre as disciplinas curriculares e os resultados dela advindos 

como pressupostos fundantes da proposta pedagógica do Colégio e, daí, suas repercussões 

sobre a constituição da Educação Física como tal ao longo dos trinta anos analisados. Em 

princípio, cumpre destacar a dimensão de disciplinaridade característica ao primeiro período 

histórico da Educação Física no CAp-UFPE (1971-1985) – ainda que neste período a 

Educação Física não fosse reconhecida como disciplina, mas sim como “matéria de ensino 

obrigatória132 -, ao passo que no segundo período (1986-2001) a relação interdisciplinar se 

presentifica, notadamente pelo estabelecimento de relações de reciprocidade desta para com 

as demais integrantes das áreas de “Comunicação e Expressão” e, posteriormente, de 

“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”. 

Com isso, a compreensão da ação como essência do ser ou objeto e da identidade 

como aquilo que o caracteriza, isto é, distingue esse agir nos permite postular que a 

constituição identitária da Educação Física como disciplina escolar no CAp-UFPE entre os 

anos de 1971 e 2001 se traduz na materialização dos aspectos identitários desta diante dos 

contextos histórico-sociais aos quais se referem. Essa materialização se dá através da 

                                                 
132 É igualmente digna de nota a relação de reciprocidade (fundada na legalidade) existente entre a Educação 
Física e as demais “disciplinas do Art. 7º”, notadamente no que se refere à questão teleológica (Ver Capítulo I). 
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elaboração de documentos oficiais, reguladores das ações pedagógicas da Educação Física 

como indicadores de sua inserção na organização interna do Colégio.  

Desse modo, retornamos às discussões levantadas por Celso Vasconcellos (2006) 

acerca da relevância do Projeto Político-pedagógico como a expressão desse processo, 

situando sua construção à luz dos pressupostos trazidos nos textos legais e nos demais 

documentos (oficiais) elaborados pelos professores da disciplina (interdiscursividade-

intradiscursividade) e constituindo um diálogo bastante elucidativo acerca das circunstâncias 

em que se deu o já referido processo de (re)construção identitária da disciplina Educação 

Física . 

O Projeto Político-pedagógico do CAp-UFPE (PPP) defende uma formação de 

cidadãos voltada para as principais demandas da sociedade, tendo em conta, para tanto, o 

respeito à democracia e à diversidade como pressupostos essenciais à formação de um 

cidadão crítico e cônscio de seus direitos e deveres como membro atuante desta sociedade133. 

Nesse sentido, o documento destaca que: 

a superação de quaisquer preconceitos, a busca do bem estar de todos, da 
integração interpessoal, da garantia de direito para todos, da igualdade de 
acesso e condições aos bens materiais e simbólicos, da efetiva participação 
na discussão dos principais problemas que afetam o planeta, da convivência 
pacífica entre os povos e da exploração dos recursos naturais disponíveis, 
sem que se comprometa a vida e o conforto das gerações futuras, devem, 
também, demarcar o perfil de sociedade e de pessoa aqui assumidas 
[...]Nossa visão de educação se inicia no educare, ou seja, no fazer brotar do 
próprio sujeito, portanto um aprender a autonomia que nos ensina a não 
trazer algo de fora como verdade imposta. (p.01). 

 

O PPP concebe, assim, a educação como um fenômeno social marcado por uma 

diversidade de visões de mundo, de perspectivas, de culturas, de condições e de valores que 

lhe concedem uma constituição bastante peculiar em função dos diferentes contextos nos 

quais se dá a incidência desses aspectos. A partir dessa compreensão do PPP como uma 

construção coletiva social e culturalmente determinada, o documento traz como elementos 

constantes de sua formulação os seguintes: (a) as escolhas culturais que o informam; (b) as 

demandas históricas que o justificam e; (c) as orientações epistemológicas, éticas e estéticas 

que necessariamente subjazem e orientam qualquer prática educativa escolar.134 

                                                 
133 Ibidem, p.01. 
 
134 Idem, p. 02. 
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Desse modo, a formação do cidadão então pretendida leva em conta o destacado papel 

das transposições didáticas135 frente aos processos cognitivos envolvidos em sua realização. 

De acordo com o texto (p.02), 

 

se o foco da educação escolar visa aos princípios éticos, estéticos e 
epistemológicos basilares do sujeito criativo e ativo, será necessário em 
todos os aspectos um compromisso com o fazer e com o agir; um 
compromisso formativo com a cidadania aprendida numa práxis inclusiva, 
participativa, solidária e responsável (grifo nosso). 

 

Baseado nesse compromisso, o Colégio assume como principal responsabilidade a 

promoção de uma educação que possibilite a formação de um indivíduo comprometido com a 

sociedade na qual se insere, mediante concepção de ensino de qualidade136 como a promoção 

de aprendizagens não só conteúdica, mas também atitudinal. 

Sendo uma escola experimental, o CAp-UFPE assume ainda a responsabilidade de 

promover a formação inicial e continuada de professores da Educação Básica, servindo de 

campo de estágio para os estudantes dos diversos cursos de licenciatura existentes na UFPE. 

Para tanto, o Colégio baseia sua ação pedagógica nos seguintes eixos sustentadores: 

 

• fomentar atividades educativas voltadas para a construção do indivíduo 
crítico, autônomo, solidário, ético e responsável; 

                                                 
135 “As transposições didáticas, que são o modo como o conhecimento historicamente adquirido pela 
humanidade é re-vivido ou re-significado na escola, precisam estar embasadas no conhecimento dos processos 
cognitivos, sociais e afetivos que norteiam a capacidade humana de aprender” (p.03). 

 
136 Essa concepção de ensino de qualidade é apontada no documento (p.02) como o reconhecimento de que: 

 
a) o ensino de qualidade como aquele que propicia a aprendizagem não só de conteúdos, mas 

também o desenvolvimento do raciocínio lógico, a capacidade de estabelecer inter-relações, 
de argumentação, crítica, e acima de tudo, de propor intervenções diante da realidade 
existente; 

b) os conhecimentos prévios do aluno, o contexto no qual este se insere e também seus interesses; 
c) as pessoas como sujeitos de relações intersubjetivas, capazes de criar hipóteses sobre o 

conhecimento, respeitando o ritmo de cada uma de aprendizagem de modo a contribuir na 
construção da autonomia das mesmas; 

d) o ensinar no sentido de aprender a aprender; 
e) uma prática pedagógica fundamentada em princípios éticos, estéticos, epistemológicos, sócios-

políticos-culturais; 
f) a possibilidade de construção do conhecimento por parte de todos os segmentos envolvidos no 

processo; 
g) a relação escola-família como condição indispensável à consecução do projeto educativo 

escolar, construído conjuntamente na busca de alternativas para as questões que o cotidiano 
da escola apresenta; 

h) o protagonismo juvenil, compreendendo o jovem em suas especificidades físicas, biológicas, 
psíquicas e sociais. 
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• desenvolver experimentações pedagógicas, diretamente associadas ao 
Projeto Institucional da UFPE relativo à formação inicial e continuada 
de professores; 

• ter a pesquisa como fonte de conhecimento, princípio da prática docente, 
segundo critérios epistemológicos e de compromisso social; 

• promover projetos sociais, enquanto compromisso público que a 
Universidade deve ter com a sociedade.137 

 

A materialização desses eixos, segundo o PPP, se dá pela construção e reconstrução de 

conhecimentos, que, nesse sentido, é vista como o instrumento fundamental para a 

compreensão da realidade. Esse instrumento tem em sua apropriação nas dimensões 

cognitivas, afetivas, sociais, físicas, éticas, estéticas e religiosas, mediante prática coletiva o 

pressuposto central da formação crítica do cidadão. 

Finalizando, o PPP traz como áreas temáticas para realização da diagnose do 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas em função de sua relação com a UFPE e de 

seus objetivos institucionais, as seguintes138: (1) a autonomia como principal escopo da 

formação escolar oferecida; (2 e 3) a gestão democrática na qual todos as pessoas que 

integram a escola participam dos processos decisórios; (4, 5 e 6) a consideração das 

dimensões sócio-política-afetiva-cognitiva de aprendizagem na elaboração do currículo de 

ensino, na qual a perspectiva inclusiva de educação pontifica; (7) consideração da importância 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão na formação continuada dos professores da 

instituição; (8) compromisso com a formação ética do indivíduo integrado à dinâmica social; 

(9) a participação da família nas ações promovidas pela escola, como instância de 

concretização do projeto institucional; todas refletindo em (10) uma prática gestora fundada 

na democracia e na participação coletiva. 

Algumas dessas áreas tiveram atuação destacada no processo constitutivo ou 

reconstitutivo da Educação Física no CAp-UFPE. Seguindo o ordenamento apontado no 

próprio documento, destacamos, no tocante à autonomia da instituição, a aprendizagem 

centrada no processo de construções coletivas como reflexo de uma metodologia de ensino 

voltada para o atendimento dos anseios e interesses dos alunos. Essa metodologia repercute, 

por seu turno, nas dimensões democrática e participativa das ações pedagógicas 

desenvolvidas no Colégio em virtude das quatro dimensões da aprendizagem voltadas para 

uma perspectiva inclusiva de ensino. 

                                                 
137 Ibid., p.03. 

 
138 Cf. p.241. 



112 
 

A busca pela qualidade do ensino também merece ser destacada na constituição 

disciplinar da Educação Física, tendo em vista a relevância das ações de ensino, pesquisa e 

extensão realizadas em virtude de sua função como escola experimental. A repercussão dessa 

busca mediada pelo incentivo à formação continuada dos professores do Colégio redunda, 

assim, no compromisso assumido com a formação emancipatória do cidadão crítico, 

traduzidos na abordagem de conteúdos de ensino contextualizados com a realidade dos 

estudantes. Mais adiante veremos que esses eixos têm na busca pela qualidade do ensino e na 

interdisciplinaridade os principais indicadores do desenvolvimento da Educação Física como 

disciplina escolar nos trinta anos em estudo. 

Nesse momento, é importante que se destaque que a presença da Educação Física no 

CAp-UFPE envolve a consideração das diferentes concepções de escola, currículo e disciplina 

anteriormente abordadas, concepções nas quais os seus objetivos pedagógicos são 

influenciados por instituições externas à escola e, por isso, discutidas e rediscutidas em função 

da busca de um estatuto epistemológico que lhe confira uma autonomia pedagógica e 

epistemológica nos moldes das demais disciplinas curriculares. 

Tais concepções marcaram a história da Educação Física no CAp-UFPE, sobretudo a 

partir das evidências documentais, que, como se verá, tanto em sua presença, quanto em sua 

ausência, refletem a prática pedagógica dessa disciplina em uma instituição-modelo de 

educação nacional. De acordo com Melo (1994) e Santos, T. (1995), a história da Educação 

Física no CAp-UFPE e sua subseqüente consolidação como disciplina escolar compreende 

dois períodos centrais: (a) até 1985139 e (b) a partir de 1986. 

Para os autores, no primeiro período - que neste trabalho compreende os anos de 1971 

a 1985 -, a Educação Física se apresenta como uma prática desportiva desarticulada dos 

objetivos pedagógicos da instituição. Essa desarticulação estaria representada pela completa 

ausência de registros acerca da prática pedagógica desempenhada até então e na própria 

inexistência de professores titulares para condução da disciplina, ficando esta a cargo dos 

estagiários de Educação Física matriculados nas disciplinas “Prática de Ensino de Educação 

Física I” e “Prática de Ensino de Educação Física II”140. 

 

                                                 
139 Ano em que se deu o primeiro processo seletivo para professores da disciplina Educação Física para o CAp-
UFPE; vinte e sete anos passados de sua fundação, portanto. Nesse concurso foram aprovados os professores 
Marcelo Barreto Cavalcanti, Marcelo Tavares Soares de Melo e Roseane Soares Almeida. 

 
140 Conforme depoimento dos Professores Doutores Roseane Almeida e Marcelo Tavares em reunião realizada 
para coleta de dados no dia 18 de setembro de 2008 e do Prof. Marcelo Barreto, no dia 27 de novembro de 2008. 
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Esquema 12: Representação do dimensionamento histórico da Educação Física como disciplina escolar no 

CAp-UFPE a partir de Thereza Santos, 1995 

 

Ainda segundo Santos, T. (1995, p.49), o panorama ostentado pela Educação Física 

neste período se compunha dos seguintes aspectos: 

 

• As dispensas dos alunos das aulas de Educação Física escapavam aos 
aspectos legais vigentes; 

• As turmas eram divididas em faixas etárias diferentes e por sexo; 
• O controle de assiduidade e de avaliação dos alunos apresentava falhas; 
• Descontinuidade no desenvolvimento dos conteúdos programados para 

as turmas; 
• Deficiência no acompanhamento do desenvolvimento integral do aluno; 
• Turmas definidas a partir das modalidades esportivas; 
• Realização das aulas em outro turno e em outras instalações da própria 

Universidade, uma vez que o colégio não contava com instalações 
adequadas para as aulas. 

 

Foi com base nesse cenário que o grupo de professores141 elaborou, em 1993, uma 

proposta de reestruturação e sistematização disciplinar com o intuito de transformar àquela 

dimensão de completa inexpressividade pedagógica na qual a Educação Física se encontrava 

imersa, em uma possibilidade de inovação pedagógica – haja vista a legislação então vigente e 

                                                 
141 Profª Roseane Almeida, Prof. Marcelo Tavares e Prof. Marcelo Barreto Cavalcanti. A Profª Thereza Santos se 
integrou ao grupo em 1995. 
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o período de “crise” vivenciado pela área –, materializada em uma abordagem conteúdica das 

práticas corporais em pé de igualdade frente aos conteúdos das demais disciplinas 

curriculares. 

Thereza Santos (1995) prossegue afirmando que, os objetivos da Educação Física na 

instituição e, assim, sua compreensão “sistêmica” somente foram reconhecidos em 1990, 

quando da aprovação pelo Pleno do CAp-UFPE do “Programa de Educação Física” 

elaborado pelos professores da disciplina. O Programa constava, entre outras questões, da 

organização seriada dos alunos e a organização temática dos conteúdos a serem abordados em 

visível oposição à situação até então vivenciada pela disciplina 142. 

 

Nesse sentido, Melo (1994) afirma que 

 

Considerar a história da Educação Física do Colégio de Aplicação, a partir 
do ano de 1985, é reconhecer a luta por um trabalho inovador no cenário 
nacional. Os docentes desta área de conhecimento, no decorrer destes anos, 
vêm buscando, através das produções de conhecimentos, contribuir para o 
avanço teórico da Educação Física na escola. (p.49). 

 

Ainda segundo Melo (1994) e Santos, T. (1995), o “Programa de Educação Física” 

elaborado, apresentado e discutido pelo coletivo de professores do CAp-UFPE em reunião de 

pleno realizada em 1993 – e resultado de uma intensa produção dos professores de Educação 

Física da instituição – foi o passo fundamental rumo à estruturação/ sistematização da prática 

pedagógica da disciplina na história da escola. Tendo como objetivo 

 

orientar e subsidiar os trabalhos dos professores da disciplina [Educação 
Física], que, naquele momento, tinham como desafio, o desenvolvimento de 
um processo de construção coletiva. [...] Frente a esta compreensão, entende-
se que a disciplina Educação Física, deve contribuir na busca de caminhos 
que a levem ao cumprimento do seu papel social, cultural e histórico.143 

 

 Com isso, Santos, T. (1995) afirma que 

 

É reconhecida a contribuição deste Programa e sua atuação convergente na 
preocupação do Colégio de Aplicação na busca de alternativas pedagógicas 
visando à melhoria da qualidade do ensino, através das pesquisas realizadas, 
implantadas e divulgadas; na formação dos licenciados através dos estágios 

                                                 
142 Ibidem, p.52. 

 
143 Idem, p.01. 
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supervisionados e nas atividades de extensão, através dos cursos de 
capacitação e pós-graduação. (p.55). 

 

 Então, a busca coletiva por um caminho metodológico e epistemológico configurado 

se materializava no Programa que, desse modo, apontava os conteúdos a serem trabalhados 

nas respectivas séries/ graus de ensino, funcionando como ferramenta para a viabilização de 

uma profunda e necessária mudança na estrutura curricular do CAp-UFPE. Segundo seus 

autores, essa mudança permitiria que também a disciplina Educação Física assumisse e 

atendesse as expectativas que lhe eram cabíveis em relação ao projeto educacional promovido 

pela instituição. 

O alcance da proposta pedagógica então implementada tinha nos projetos e relatórios 

elaborados sistematicamente pelos professores até a consolidação da proposta como subsídio 

avaliativo de suas atividades, um valioso instrumento de acompanhamento e verificação dos 

resultados obtidos, bem como para a delimitação de indicadores para sua otimização. 

Destacando o papel dos projetos nesse processo de implementação MELO (1994, p.53) afirma 

que, 

 

Os professores de Educação Física, com seus projetos aprovados e com 
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, passaram a investigar mais de 
perto a prática pedagógica da Educação Física naquela escola. [...] A partir 
da implementação desses projetos, foi possível alicerçar uma proposta de 
programa para a disciplina, na perspectiva de contribuir para o ensino da 
Educação Física no Colégio de Aplicação. 

 

Tendo em vista os objetivos de nosso estudo e o período histórico aqui analisado, nos 

utilizamos basicamente de três destes relatórios, elaborados entre os anos de 1986 e 1991. No 

primeiro relatório verificamos que a sistematização da proposta pedagógica aludida acima foi, 

na verdade, o resultado de um processo relativamente longo de reestruturação da disciplina. 

De acordo com Almeida (1988), esse processo constou das seguintes etapas: (a) realização de 

uma pesquisa junto à comunidade escolar para diagnose da função pedagógica até então 

desempenhada pela Educação Física; (b) organização do documento propositivo que, como 

vimos, voltou-se para a sistematização da prática pedagógica da Educação Física em função 

do Projeto Pedagógico do CAp-UFPE, no sentido de estabelecer uma relação de integração 

até então absolutamente inexistente.144 

                                                 
144 Nesse sentido, em depoimento contido no livro “Colégio de Aplicação – 40 anos (1958-1998): um auto-
retrato” (p.96), a Profª Roseane Almeida faz a seguinte declaração: 
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Ainda sobre isso, é válido ressaltar algumas ações implementadas pelos professores 

que, a nosso ver, foram fundamentais à configuração da identidade disciplinar da Educação 

Física na organização interna do CAp-UFPE. São elas: 

 

• Cada turma ser acompanhada pelo mesmo professor durante todo o ano 
letivo; 

• As aulas de educação física passarem a ser organizadas para a 
participação dos dois sexos – turmas mistas [...]; 

• Elaboração de uma proposta para possível reinclusão da educação física 
no turno regular do Colégio (...) (ALMEIDA, 1988, p.04). 

 

 

O período compreendido pelo biênio 1987-88 também se caracterizou pela 

aproximação da Educação Física das disciplinas integrantes da área de “Comunicação e 

Expressão”, no sentido de promoção da integração ao Projeto Pedagógico acima referida. 

Essa aproximação se evidenciou na participação efetiva dos professores de Educação Física 

do CAp-UFPE nas reuniões de Conselho de Classe, de Pais e Mestres e de Pleno do Colégio, 

fato inédito até então.145 

No biênio seguinte, 1988-89, esse processo de inserção disciplinar mostrou sinais mais 

claros de avanço, tanto no que se refere à almejada melhoria na qualidade do ensino 

promovido pela disciplina Educação Física (estrutura), quanto no nível de consideração dos 

resultados obtidos a partir dessa melhoria qualitativa por parte do Colégio como um todo 

(sistema). Tal situação se verifica na seguinte passagem do documento correspondente à 

análise do período146: 

 

Ainda com relação às atividades de ensino, é importante citar a participação 
da disciplina [Educação Física] na experiência de 5ª série, onde a ampliação 

                                                                                                                                                         

“Este era um período de muitas redefinições no Brasil, pós-ditadura militar, e para a 
área de Educação e da Educação Física, tanto no estado de Pernambuco quanto para 
o Brasil inteiro. Desde o período de formação me encontrava comprometida com a 
busca de um perfil educacional da Educação Física que fugisse da abordagem 
técnica esportivizada. Não tínhamos modelos, nem referência teórico-metodológica 
consistente ou sistematizada na área. [...] Entre os três novos professores do Colégio 
de Aplicação havia um eixo comum: viabilizar uma prática pedagógica que fugisse 
dos tradicionais padrões biologicistas, tecnicistas e esportistas da Educação Física.” 

 
145 Foi ainda neste período, é importante que se registre, que a Profª Roseane Almeida foi eleita, por maioria de 
votos, chefe da área de Comunicação e Expressão, sinalizando, como veremos mais a frente, os primeiros passos 
para a inserção disciplinar da Educação Física na organização interna do CAp-UFPE, que teve ainda, na eleição 
da Profª Thereza Santos, em 1996, para a direção do Colégio, um segundo momento relevante nesse sentido. 
146 ALMEIDA, Roseane Soares. Relatório de atividades 88/89 e plano de atividades 90. Recife, 1990. 
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do turno possibilitou a realização da disciplina no horário regular do aluno, 
sendo facilitado seu deslocamento com o ônibus da Prefeitura do Campus da 
UFPE e também a integração da aula de recuperação, que tem caráter 
opcional para o aluno, na jornada curricular do aluno possibilitando melhor 
desenvolvimento da ação didático-pedagógica com a turma (ALMEIDA, 
1990, p.04). 

 

 A década de 1990 é destacadamente profícua para o processo de (re)construção da 

disciplina no CAp-UFPE, haja vista as discussões em caráter nacional da problemática 

identitária então vivida pela Educação Física no Brasil. É nesse período, mais precisamente no 

ano de 1990, que os professores elaboram - com o objetivo de fomentar atividades 

pedagógicas em caráter interdisciplinar das quais a Educação Física participasse “mais 

ativamente” das construções e discussões pedagógicas - o projeto “Área Polivalente de 

Educação Física e outras atividades do Colégio de Aplicação”. 

Esse projeto trazia como principal reivindicação a construção, no CAp-UFPE, de um 

espaço específico para as aulas de Educação Física, que, como vimos, até então se davam nas 

dependências do Núcleo de Educação Física e Desportos (NEFD-UFPE) da universidade, sem 

qualquer ligação com a proposta pedagógica defendida pelo Colégio.  

É principalmente na distância entre o CAp-UFPE e o NEFD-UFPE e nos transtornos causados 

na rotina escolar dos alunos147 que os professores fundamentam o argumento da construção de 

um espaço específico para as aulas de Educação Física no próprio Colégio.148 Do ponto de 

vista pedagógico, o documento destaca as possibilidades de trabalho interdisciplinar que um 

espaço dessa natureza e sob essas condições potencializa em uma instituição de ensino: 

 

• Possibilitar a realização das aulas de educação física no turno regular das 
aulas. 

• Ampliar o espaço físico do Colégio para atividades recreativas dos 
alunos. 

• Propiciar às demais disciplinas curriculares a possibilidade de uma área 
alternativa para a realização de aulas, encontros, debates e outras 
atividades que necessitem de um espaço extra classe. 

• Favorecer a concentração de um maior número de pessoas quando em 
capacitação, seminários, palestras, apresentações artísticas e outras 
atividades, propiciando integração com a extensão do Centro de 
Educação. 

                                                 
147 “Com as aulas realizadas no Núcleo de Educação Física, alguns alunos chegavam a almoçar ou lanchar 
neste departamento, tendo em vista as dificuldades para o deslocamento. [...] Detectou-se ainda que 50% dos 
alunos moravam longe do Colégio e freqüentavam normalmente as aulas de Educação Física, perfazendo 
quatro viagens para o cumprimento desta tarefa diária nos dois períodos (manhã e tarde), sem regalias diante 
daqueles que moravam mais próximos à Universidade.” (MELO, 1994, p.50-51). 

 
148 Ibid. p.01. 
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• Promover intercâmbio com outras escolas de 1º e 2º graus (articulando o 
ensino de educação física do Colégio de Aplicação com outras escolas 
da rede pública) (1990, p.01). 

 

 

As reivindicações supracitadas resultaram na inauguração, em 28 de dezembro de 

1994, da quadra poliesportiva do CAp-UFPE, que tem parte de sua estrutura física retratada 

abaixo: 

 

(1)  (2) 

 

 

 (3)  (4) 
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 (5)   (6) 

Imagem III: Quadra Poliesportiva do CAp-UFPE: (1 e 2) Placas de inauguração; (3) rampa de acesso; (4) 
entrada e (5 e 6) dependências da área interna.149 

 

É na Quadra Poliesportiva que se localizam o Serviço de Saúde e o Consultório 

Médico do CAp-UFPE. Além do espaço destinado às vivências esportivas e a Sala dos 

Professores de Educação Física, a Quadra possui salas específicas para as aulas de Ginástica/ 

Lutas e Danças (Imagem IV) 

 

 

                                                 
149 Registros fotográficos feitos pelo autor entre os dias 26 e 28 de setembro de 2008. 
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 (1) 
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 (2) 
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  (3) 
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  (4) 

 (5) 

 

 Imagem IV: Demais dependências constantes da estrutura física da Quadra Poliesportiva: (1) Sala dos 
Professores de Educação Física; (2) Sala de Ginástica; (3) Sala de Dança; (4) Vestiários e banheiros masculino e 

feminino; (5) Consultório Médico.150 

 

                                                 
150 Registros fotográficos feitos pelo autor entre os dias de 27 de novembro e 04 de dezembro de 2008. 
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Também é válido que se registre a utilização do espaço externo à quadra para as 

vivências dos conteúdos da Educação Física, conforme exposto na Imagem V: 

 

  

 

  

 
Imagem V: Espaço externo à quadra utilizado para as aulas de Educação Física151 

                                                 
151 Registro fotográfico feito pelo autor em 27 de novembro de 2008. 
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O projeto de construção do espaço polivalente de Educação Física foi sucedido por 

outro que postulava a ampliação dos espaços destinados às aulas de Educação Física com a 

construção de uma piscina semi-olímpica. Ainda que não tenha sido concretizada, 

consideramos relevante mencioná-lo em virtude de ser este mais um intento revelador da 

intenção do grupo de professores de Educação Física de qualificar o ensino por eles 

promovido, mediante proposição de alternativas que otimizem esse ensino. 

Esse aspecto em especial fica patente no trecho abaixo, retirado do texto 

“Fundamentação Pedagógica para a construção de uma Piscina Semiolímpica”152: “Mesmo 

com o término da construção da quadra polivalente, não atenderemos por completo o 

programa da disciplina Educação Física em decorrência das dificuldades para a realização do 

tema Natação.” (MELO e ALMEIDA, 1994, p.03). 

Vemos assim que a Educação Física passa, paulatinamente, a “fazer parte” de forma 

efetiva do cotidiano escolar dos alunos e, assim, da organização interna da instituição 

(identidade disciplinar), haja vista a mobilização de outros setores da UFPE para possibilitar 

aos alunos o acesso às aulas. Com isso, a Educação Física passa a ser considerada no 

planejamento e desenvolvimento das ações pedagógicas do CAp-UFPE, colaborando com 

estas a partir de suas especificidades (identidade epistemológica). 

 É também nesse período que são delimitados os pressupostos fundamentais à 

orientação dos licenciandos do Curso de Educação Física da UFPE, para quem as informações 

referentes à proposta de ensino da disciplina, a disponibilização de materiais didáticos 

elaborados pelos professores, o acompanhamento constante destes e a experiência de 

ensino153 sob tais termos como forma de avaliação, são considerados essenciais à formação 

profissional (ALMEIDA, 1990 e 1991). 

A elaboração desse documento tinha ainda como objetivo a ampliação dos projetos 

desenvolvidos individualmente pelos professores de Educação Física, que fundamentavam 

suas práticas na perspectiva Crítico-Superadora154. Desse modo, para a elaboração do 

Programa foram considerados155: 

                                                 
152 MELO e ALMEIDA, 1994. 

 
153 De acordo com Amândio Graça (1997) a experiência de ensino em associação com o conhecimento 
pedagógico dos conteúdos e o conhecimento da matéria de ensino na formação do que ele chama de 
conhecimento do professor, formam o conjunto de saberes necessários ao desempenho de seu trabalho docente, 
independente da área do conhecimento a qual se refira. 

 
154 Ver APÊNDICE B. 

 
155 Cf. ALMEIDA, SANTOS, TAVARES e CAVALCANTI, 1993, p.01. 
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• A Proposta de Programa da Disciplina (elaborada em 1990); 

• Os Planos de Ensino dos professores de Educação Física do CAp-UFPE; 

• Os princípios pedagógicos da prática interventiva de cada professor; 

• Trabalhos apresentados em eventos científicos e projetos coletivos apresentados pela 

disciplina.156 

 

Tendo a abordagem Crítico-Superadora como perspectiva pedagógica comum ao 

trabalho dos professores, o “Programa de Educação Física do CAp-UFPE” apontava como 

conteúdos de ensino: (a) a Dança; (b) os Jogos e Esportes Individuais; (c) as Atividades 

Aquáticas; (d) a Ginástica. Em seguida descreveremos, sucintamente, a organização proposta 

pelo documento para abordagem desses conteúdos ao longo do processo de escolarização. 

No tocante à Dança, o Programa afirma que as 

 

experiências pedagógicas ligadas aos nossos [pernambucanos] ritmos e 
danças no âmbito da Educação Física têm sido de suma importância, 
principalmente no trato de questões como o sexismo, as inibições, os códigos 
hierárquicos sociais, bem como o resgate da identificação das diferentes 
culturas que compõem nosso povo, recriados a partir de diferentes relações 
sócio-culturais. (p.01). 

 
 

Com essa concepção, os professores estruturaram a tematização do conteúdo Dança no 

então 1º Grau abordando, nas 5as e 6as séries, os Jogos Rítmicos com ênfase nas relações 

espaço-tempo e de direção e a origem e história das danças locais. Nas 7as e 8as séries, por seu 

turno, seriam abordadas as danças populares das diversas regiões do Brasil, enquanto que no 

chamado 2º Grau, seriam estudadas as danças constantes da cultura mundial nos diferentes 

períodos históricos: Idade Antiga, Idade Moderna e Período Contemporâneo, respectivamente 

na 1ª, 2ª e 3ª séries.157 

Com isso, os professores delimitam a tematização do conteúdo Dança a partir de sua 

compreensão como 

 

                                                                                                                                                         

 
156 Ver ANEXO III (p.01). 

 
157 Ver ANEXO III (p.02-03). 
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uma das formas de comunicação, que se expressa através da linguagem 
corporal, com sentidos/significados representativos das diversas formas de 
vida de um povo, e, portanto, deve ser tratada como fato sócio-cultural, 
historicamente construído pelo homem e expresso através de diversas formas 
de apresentação e representação ao longo de seu processo de formação 
educacional. (ALMEIDA e SANTOS, T., s.d., p.02-03). 
 

Para a temática Jogos e Esportes Individuais, o documento, mediante diferenciação 

conceitual das modalidades de jogos existentes – Jogos Populares, Jogos de Salão e Jogos 

Esportivos, especificamente – os concebe como elementos interdisciplinares caracterizadores 

da identidade cultural pernambucana. Sendo assim, estudados nas 5as e 6as séries a origem, 

evolução regras e elementos fundamentais dos Jogos Esportivos Coletivos, dos Jogos 

Populares e de Salão, e nas 7as e 8as séries a origem, os fundamentos, as regras, as técnicas e a 

classificação dos Esportes Individuais – a saber: Atletismo, Tênis de Mesa, e Lutas (Judô e 

Capoeira) e Jogos Esportivos Coletivos. 

No chamado 2º Grau são priorizados os Jogos Esportivos Coletivos, sendo, então, 

estudados os diferentes sistemas táticos inerentes ao Basquetebol, ao Futebol de Salão, ao 

Handebol e ao Voleibol, assim como a organização de eventos esportivos e os métodos de 

treinamento referentes  a essas modalidades. 

Visando a abordagem das possibilidades de interação do homem com o meio líquido, 

na temática Atividades Aquáticas seriam discutidos os fundamentos básicos para a adaptação 

nesse meio - mediante vivência de jogos - até que se chegasse aos estilos esportivos, em uma 

perspectiva “histórico-cultural do conhecimento da nossa cultura corporal”.158 

Para tanto, seriam abordados nas 5as e 6as séries a adaptação ao meio líquido e a 

origem e evolução técnica dos estilos crawl, costas, peito e golfinho; ficando para as 7as e 8as 

séries o estudo da evolução técnica, das regras e da organização de competições aquáticas. 

Para as três séries constantes do então chamado 2º Grau, se previa, além da continuidade do 

estudo da evolução técnica, das regras e da organização de competições, e as caracterizações 

utilitárias das atividades aquáticas.159 

Por último, buscando a superação de propostas interventivas comumente voltadas para 

o que os professores consideravam “movimentos e conteúdos estereotipados, distantes do 

cotidiano dos alunos”160, o Programa propunha uma abordagem pedagógica da Ginástica em 

                                                 
158 Idem, p.06. 

 
159 Ver ANEXO III, p.07. 

 
160 Idem, p.07. 
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sua historicidade, “desde a ginástica de cunho ritual, passando pela ginástica acrobática, 

circense, militarista, até a ginástica esportiva e mais recentemente a de lazer e/ ou 

manutenção.”161 

Nesse caso, o coletivo de professores estruturou a tematização desse conteúdo da 

seguinte forma: nas 5as e 6as séries seriam estudados os “Fundamentos Gerais da Ginástica” 

(elementos fundamentais desta e sua contextualização em espaços públicos); enquanto que 

nas 7as e 8as séries, os “Fundamentos da Ginástica Esportiva” (evolução histórica, técnicas, 

regras, aparelhos utilizados e organização de séries ginásticas). No “2º Grau”, por sua vez, 

seriam discutidos a evolução e a sistematização da ginástica e sua contextualização e 

classificação contemporâneas.162 

Em projeto de estudo apresentado ao CAp-UFPE em 1987, a Profª Roseane Almeida 

discute o momento de crise então vivenciado pela Educação Física163, no sentido de situar seu 

trabalho no movimento de superação do que ela chamou de prática “analítica” de 

“fundamentação biologicista” através de uma compreensão do homem em sua 

integralidade.164 Para tanto e em virtude da construção do conceito de cultura corporal ora em 

processo, a autora apresenta sua proposta, fundamentando-a em uma compreensão da cultura 

proposta por Antônio Arantes (1982), que a define como um “processo que parte de um grupo 

social e a ele retorna, sendo parte indissociável da vida desse grupo. Os gestos, os 

movimentos, as palavras, em que pese todo o aperfeiçoamento técnico possível, tende a 

perder o seu significado primordial” (citado em ALMEIDA, 1987, p.02). 

Diante do que foi discutido até o momento, notadamente no Capítulo I, percebemos 

que a prática pedagógica orientada a partir do conceito de cultura (corporal) sugere e suscita 

um processo de construção identitária (identidade pedagógica) no qual a Educação Física 

discute e inicia a sistematização dos saberes que lhe são próprios (identidade 

epistemológica)165, ao mesmo tempo em que se aproxima de determinadas disciplinas com as 

quais passa a compartilhar objetivos pedagógicos (identidade disciplinar).  No caso específico 

do CAp-UFPE, é notória a inserção da Educação Física, a partir dos conceitos e 

                                                 
161 Idem, p.08. 

 
162 Ver ANEXO III, p.07-09. 

 
163 Cf. Capítulo I. 
 
164 Ibidem, p.01. 
 
165 Cf. SANTIN, 2003. 
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procedimentos metodológicos tomados com base na compreensão de cultura citada acima, na 

área de “Comunicação e Expressão”166. 

Para Almeida (1987), 

 

A abordagem cultural, orientada em geral no meio escolar, restringe sua 
dimensão social considerada fundamental. [...] Planejar Participativamente 
as aulas de educação física no âmbito escolar é a oportunidade de propiciar 
ao aluno condições para organizar sua vivência em atividades de seu 
interesse, bem como experimentar expressões sócio-culturais de interesse 
coletivo. (p.03, grifo nosso). 

 

 Vemos, assim, a nítida intenção de superação do caráter médico-higienista-esportivista 

(BRACHT, 2005a) prevalente na condução das aulas e configurador da dimensão de 

“atividade” até então conferido à Educação Física na instituição, por uma abordagem 

sociocultural das práticas corporais culturalmente expressivas e com significados atribuídos 

coletivamente por aqueles que as praticam (BRACHT, 2005b). Desse modo, “Planejar 

Participativamente as aulas de Educação Física: um espaço cultural”167 se constitui em uma 

proposta inicial de abordagem dos conteúdos (culturais)168 da disciplina Educação Física, a 

princípio aplicada em uma única turma (6ª série B), mas com perspectivas de 

operacionalização para as demais turmas em função da verificação da validade desta como 

uma perspectiva pedagógica viável naquela realidade (ALMEIDA, 1987). 

A elaboração e posterior implantação da proposta em tela ratificaram a inserção da 

disciplina Educação Física na área de “Comunicação e Expressão”. Isso significa dizer que, 

com a realização daquele estudo foi confirmada a relação de identidade (disciplinar) da 

Educação Física para com as demais disciplinas responsáveis pela tematização das 

modalidades de expressão existentes social e culturalmente, concebidas como parte do projeto 

pedagógico do CAp-UFPE. Com isso, vemos a materialização do compromisso e da 

organização dos profissionais da área apontados por Luciola Santos (1990) no que tange ao 

cumprimento das etapas de consolidação de uma disciplina escolar apontadas no Capítulo I - 

que, no caso do CAp-UFPE resultaram ainda na assunção da melhoria da qualidade de ensino, 

e, assim, do programa curricular da instituição - e do aperfeiçoamento a nível de pós-

graduação como objetivos pedagógicos almejados pela disciplina em seu movimento de 

                                                 
166 Ver ANEXO II e LEITE e NEVES, 1998. 

 
167 ALMEIDA, 1987. 

 
168 Cf. DAOLIO, 2004. 
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sistematização e estruturação curricular no interior da instituição (ALMEIDA, 1996 e 

1997b).169 

 

No nosso programa, os conteúdos têm sido vivenciados a partir de sua 
compreensão numa determinada época, identificados a partir de diferentes 
objetivos e valores, compreendidos dentro de suas origens históricas e 
culturais. Sem essa compreensão e sem uma leitura crítica, os temas da 
cultura corporal não têm sentido no atual contexto escolar (ALMEIDA e 
SANTOS, T., s.d., p.02). 

 

Esse compromisso profissional é constantemente retomado em cada uma das 

produções dos professores, ratificando a superação do modelo médico-higienista-esportivista 

(BRACHT, 2005a) então representada pelo Programa e por todas as produções e 

procedimentos didático-metodológicos a este referentes. Essas produções sistematizavam a 

prática pedagógica da Educação Física tanto de forma geral (concepção de área, função 

pedagógica, disposição na grade horária e solicitação de novos espaços de intervenção 

pedagógica), quanto de forma específica (abordagem dos conteúdos da Cultura Corporal, em 

especial daqueles que se diferenciavam do já tradicional Esporte). 

A ênfase das ações dos professores na elaboração e posterior concretização do 

Programa pode ser observada, nesse caso e a título de exemplo, nas seguintes passagens da 

proposta de sistematização do conteúdo Dança, elaborada pelas professoras Thereza Santos e 

Roseane Almeida (s.d.): 

 

As mudanças propostas por este programa partem da concepção de valores e 
conhecimentos que normalmente não encontramos associados à prática da 
Educação Física escolar, nem ao cotidiano urbano e contemporâneo de 
nossos alunos. Nos comprometemos com a busca de um conhecimento que 
possa contribuir para a ampliação da compreensão do mundo e para a 
melhoria da qualidade de vida do ser humano na sociedade (p.01-02, grifo 
nosso). 
 
O nosso compromisso, enquanto disciplina do sistema escolar, não se 
restringe apenas a um fazer “prático”, descompromissado e desinteressado, 
há o que aprender e, a partir do conhecimento que temos, interpretar, 
compreender e avaliar para, então, na prática, avançar e superarmos nossas 
dificuldades. (p.02, grifo nosso). 

 

                                                 
169 Esta inserção, por sua vez, resultou em uma proposta de implantação de um Núcleo de Estudos Pedagógicos 
(1º e 2º Graus) sobre a Educação Física, denotando, assim, o processo pelo qual passou a disciplina, da completa 
inexistência de fundamentação e sistematização curriculares, a um nível de organização epistemológica 
fundamentador de uma proposta de estudos avançados. 
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 Fica evidente, então, que a elaboração do Programa foi o passo decisivo dado pelos 

professores de Educação Física em direção a um novo dimensionamento da disciplina no 

CAp-UFPE. Fundamentando-se na qualidade de ensino e na interdisciplinaridade, os 

professores buscavam alcançar a mudança teórico-metodológica que almejavam. No entanto, 

precisavam que o Colégio “recebesse” suas propostas, o que demandou um pouco mais de 

tempo. 

No próximo capítulo abordaremos essa “necessidade de aceitação” para levar adiante o 

projeto disciplinar por eles defendido e as repercussões dessa situação sobre a consolidação da 

Educação Física como disciplina escolar, nos valendo, para tanto, da realização de uma 

análise dos discursos constantes dos documentos oficiais produzidos pelo Colégio e pelos 

professores de Educação Física. 
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CAPITULO IV: 

 

CONCLUSÕES: 

DA ANÁLISE DOS DISCURSOS E DA INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO 

DISCIPLINA ESCOLAR NO CAp-UFPE 

 

“O papel ímpar na escola tão bem direcionado pela lei isola a Educação Física do contexto 
das demais disciplinas e valoriza exageradamente sua conotação moral e de preparação física, 

acentuando ainda mais o caráter dual de sua prática.” 
 

(Ricardo Lucena, 1994, p.69) 
 

“Na verdade, o que se pode admitir é uma crise das teorias e não do conhecimento como 
processo histórico, que entendo não perder sua continuidade, através do tempo e dos tempos.” 

 
(Antônio Joaquim Severino, 2006, p.31) 

 

 

Neste capítulo, trataremos da análise dos discursos identificados com o objetivo de 

caracterizar os efeitos de sentido neles presentes e, assim, rediscutir os elementos identitários 

e sua pertinência diante dos sentidos produzidos/ encontrados. Ao final apresentaremos nossas 

conclusões à luz dos objetivos e dos conceitos empregados na realização deste estudo frente 

aos dados obtidos com a análise das fontes. 

Desse modo, as discussões travadas nesse capítulo terão como fundamento os estudos 

de José Luiz Fiorin (1996) sobre a análise de discurso e a produção de efeitos de sentido e a 

confrontação dos conceitos apresentados pelo autor com a “realidade discursiva” identificada 

no CAp-UFPE. 

 

4.1. Analisando a inserção da Educação Física no CAp-UFPE: dos elementos 

identitários à  produção de efeitos de sentido: 

 

Em uma análise discursiva a produção de efeitos de sentido demanda da compreensão 

do processo pelo qual se deu essa produção, isto é, o entendimento da forma pela qual se deu 

a produção desses efeitos de sentido. Sendo assim, José Luiz Fiorin (1996) define o percurso 

gerativo de sentido como 
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uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma 
descrição adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, 
num processo que vai do mais simples ao mais complexo. [...] O percurso 
gerativo é um modelo que simula a produção e a interpretação do 
significado, do conteúdo. (p.17-31). 

 

Segundo o autor, a geração de sentido de um discurso é composta por três patamares 

ou níveis de percurso, a saber: (a) o nível fundamental ou profundo; (b) o nível narrativo; e (c) 

o nível discursivo. O nível fundamental refere-se às categorias semânticas170 centrais à 

construção de um discurso. Em nosso estudo, essas categorias são: (1) “matéria de ensino 

obrigatória da Educação Básica” versus (2) “componente curricular obrigatório”. Nesse nível, 

cada elemento constante da categorização discursiva recebe uma qualificação semântica 

positiva (euforia) e outra negativa (disforia)171. No nosso caso especificamente e em acordo 

com as discussões levantadas no Capítulo I, a qualificação semântica seria a seguinte: Euforia 

= “componente curricular obrigatório da Educação Básica”; Disforia = “matéria de ensino 

obrigatória da Educação Básica” 

O segundo nível seria o narrativo. Sendo a narratividade a “transformação situada 

entre dois estados sucessivos e diferentes. [...] Entendida como transformação de conteúdo, a 

narratividade é uma componente da teoria do discurso.” (FIORIN, 1996, p.21), esse nível se 

caracteriza pela existência no discurso de um estado inicial, uma transformação e um estado 

final (narrativa mínima). Voltando ao nosso objeto de investigação, temos a configuração de 

uma narrativa mínima na qual, no estado inicial, estaria a compreensão/ atuação da Educação 

Física nos currículos como uma “matéria de ensino obrigatória”, no estado final a 

compreensão/ atuação desta como “componente curricular obrigatório da Educação Básica”. 

Os dois estados estariam mediados pela transformação (ou performance) de “matéria de 

ensino” em “componente curricular”, transformação esta, como vimos, permeada pela ação 

dos binômios corpo x intelecto e legalidade x legitimidade.172 

                                                 
170 Fundadas em uma relação de oposição recíproca a partir de um aspecto comum, que, no nosso caso, é a 
concepção de Educação Física no currículo escolar (idem, p.18). 

 
171 “Euforia e disforia não são valores determinados pelo sistema axiológico do autor, mas estão inscritos no 
texto.” (FIORIN, 1996, p.20). 
 
172 Segundo Fiorin (1996), a sintaxe narrativa compreende dois tipos de enunciados elementares: (a) enunciados 
de estado (que estabelecem relações de junção entre um sujeito e um objeto); e (b) enunciados de fazer (que 
expressam uma transformação de um enunciado de estado para outro). É precisamente neste caso que situamos 
nosso estudo. Nesse caso, a disciplina Educação Física passaria de um estado de disjunção para um estado de 
conjunção com o currículo escolar. 
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Do nível discursivo constam as “variações de conteúdos narrativos invariantes.” 

(FIORIN, 1996, p.29). É nesse nível, portanto, que são produzidas as transformações 

semânticas havidas na história da Educação Física como disciplina escolar como uma 

narrativa invariante. Os três níveis de percurso convergem para um quarto: o nível da 

manifestação. Nesse nível, o conteúdo discursivo descrito nos três níveis anteriores une-se a 

um plano de expressão para que possa manifestar-se. O texto torna-se, assim, a manifestação 

de um conteúdo por plano de expressão173. 

Nesse caso, o nível de manifestação de nosso estudo tem como centro os documentos 

legais e oficiais produzidos em referência às concepções de Educação Física e às relações 

estabelecidas entre esta e os currículos escolares entre os anos de 1971 e 2001 no CAp-UFPE. 

O quadro abaixo expressa o percurso gerativo de sentido ora descrito sob os termos da 

presente investigação: 

 

Categorias 

semânticas 

Nível 

Fundamental 

Nível Narrativo Nível 

Discursivo 

(Disciplina 

Escolar) 

Nível de 

Manifestação 

Educação Física 
como “Matéria 
de Ensino 
Obrigatória” 
(1971) 
 
Educação Física 
como 
“Componente 
Curricular 
Obrigatório” 
(1996-2001) 

 

Disforia 

 

   Versus 
 

 

Euforia 

 

Estado Inicial 

 

Transformação 

ou performance 

 

Estado Final 

 

Atividade 

curricular 

Currículo 

Escolar 

 

Componente 

Curricular 

Documentos 

Legais e Oficiais 

elaborados entre 

os anos de 1971 

e 2001 

Quadro I: Percurso Gerativo de Sentido em função da História da Educação Física como disciplina 
escolar no CAp-UFPE entre 1971 e 2001 

 

Uma aproximação realizada entre os documentos legais (interdiscurso) e oficiais 

(intradiscurso) aponta, em seu sentido histórico e específico à Educação Física no CAp-

UFPE, para a relação disciplinaridade-interdisciplinaridade e, assim, para as discussões e 

tentativas de construção de um conhecimento universalmente válido.174 Na primeira instância, 

                                                 
173 “Quando um discurso é manifestado por um plano de expressão qualquer, temos um texto.” (Idem, p.31). 
 
174 Ver Apêndice B. 
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essa  busca se caracteriza por uma inintecionalidade pedagógica e na segunda em uma (talvez 

primeira) tentativa de aproximação derivada de um processo de reorganização interna à 

referida disciplina, ambas atuando como etapas evolutivas a serem cumpridas para a 

consolidação desta como tal.175  

A perspectiva interdisciplinar norteadora da prática pedagógica priorizada no CAp-

UFPE, é destacada em vários documentos não direcionados à Educação Física, visto, no 

período estudado, a disciplina estar totalmente a parte das demais em seu princípio e em vias 

de integração a partir das construções dos professores. O Serviço de Orientação e 

Experimentação Pedagógica (SOEP) do Colégio, em seu Relatório das atividades de 1989 

afirma que 

 

Uma dimensão do trabalho interdisciplinar se expressa no espaço coletivo 
dos professores, quando, a partir do conteúdo específico de sua disciplina, 
cada conhecimento articula-se com os demais, resgatando a noção do todo 
no seu trabalho. A outra dimensão se coloca no cotidiano das experiências 
com o aluno e se expressa desde o momento em que os professores se 
dispõem a realizar uma proposta integrada a nível dos objetivos, conteúdos, 
metodologias, avaliações, na perspectiva da percepção da realidade social 
como um todo orgânico. (UFPE, 1989, p.02). 

 

No caso da Educação Física, essas dimensões não se fizeram suficientes para a 

inclusão da disciplina em suas propostas interdisciplinares, pois os “objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliações” que, naquele momento, se encontravam em processo de 

ressignificação desta, não foram consideradas pelo grupo de docentes da instituição. Com 

isso, as novas proposições emergentes da prática dos professores de Educação Física 

passaram despercebidas pelas atividades pedagógicas do Colégio, que, desse modo, 

segregaram a disciplina de uma participação efetiva nessa construção coletiva. Essa 

segregação pode ser verificada nos documentos que subsidiaram a construção do referido 

relatório, quais sejam: (a) o Projeto de Ampliação da Jornada Escolar176 e (b) o Projeto Artes 

Plásticas e Interdisciplinaridade. 

Com efeito, em 1989-90 foi iniciada uma experiência pedagógica desenvolvida nesse 

sentido, denominada Espaço Aberto, sendo chamada posteriormente de Momento 

Interdisciplinar. A experiência trazia em sua proposta o seguinte trecho referente à área de 

“Comunicação e Expressão”: 

                                                 
175 GOODSON, 2002. 

 
176 ANEXO IV. 
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O Momento Interdisciplinar substituiu as aulas de Comunicação e 
Expressão, as oficinas de Artes Plásticas e Música e o Clube de Leitura. Nos 
encontros de Comunicação e Expressão, os professores de Artes Plásticas, 
Língua Portuguesa e Música ministravam atividades integradas, geralmente 
seguindo um tema previamente estabelecido. Nas oficinas de Artes 
trabalhava-se projetos com diversos materiais plásticos, com propostas que 
viabilizassem o maior crescimento na idade gráfica. No Clube de Leitura 
trabalhava-se a expressão oral e escrita, partindo-se de leituras e debates 
sobre temas atuais. 

Na Oficina de Música foram trabalhadas manifestações culturais 
envolvendo cânticos, danças, jogos dramáticos; culminando com a formação 
de uma dança dramática do folclore nordestino, o FANDANGO. 
(UFPE.Colégio de Aplicação, 1990,  p.01, grifos nossos). 

 

A desconsideração supra no tocante a participação da Educação Física nas práticas 

interdisciplinares, mesmo diante da abordagem da dança, deixada aos cuidados da disciplina 

Artes, denota o entendimento daquela como uma prática à parte das discussões pedagógicas. 

Com efeito, vemos corroborada a mera formalidade com a qual a Educação Física “consta” na 

organização interna do Colégio como prática esportiva, sem caráter educativo/ disciplinar, 

portanto e na qual a noção mínima de integração (co-educação) se faz presente em suas 

vivências. A Educação Física assume, assim, uma função extracurricular, diletante e 

marcadamente burocrática.177 

O projeto ora discutido, no entanto, foi elaborado em 1990, ou seja, quatro anos após o 

início do trabalho de “reconceptualização” da Educação Física empreendido por seus 

professores. Nesse caso, vemos que apesar de passados quatro anos, o novo discurso da 

Educação Física – notadamente centrado na interdisciplinaridade - não teve ressonância, pelo 

menos não naquele momento, nos projetos coletivos da instituição. 

No Projeto, verificamos que foi com base em seu texto que se postulou, a ampliação 

da jornada escolar no Colégio178, fato que, aliado à completa desconsideração da Educação 

Física nas atividades interdisciplinares, resultou na proposição feita pelos professores da 

disciplina para a inclusão de suas aulas no turno ordinário de suas turmas. O documento 

                                                 
177 Diante do número excessivo de dispensas médicas encontrado pelos professores da disciplina e denunciado 
em suas produções, que, em virtude dos objetivos deste estudo, se encontram no período entre 1971 e 1985. 
178 Conforme sinaliza o título do projeto: Projeto de Ampliação da Jornada Escolar: espaço aberto – atividade 
interdisciplinar (Ver ANEXO IV). O SOEP do Colégio afirma,em seu Relatório das atividades de 1989, que o 
aumento da jornada escolar teve como objetivo criar um 

 

espaço para um atendimento mais ampliado às atividades curriculares, na medida em que o 
aluno, além das tarefas relacionadas diretamente ao conteúdo específico de cada disciplina, 
passou a participar de trabalhos que  contribuíssem para o redimensionamento da sua 
formação, na perspectiva individual e social. (p.01). 
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destaca o desenvolvimento de uma integração entre as disciplinas como fundamental para a 

concretização de uma “organização das disciplinas num programa de estudo” (ibid., p.02). 

É sob esse entendimento que o documento define o Espaço Aberto/ Momento 

Interdisciplinar como 

 

[...] um espaço que busca resgatar uma compreensão global do ser humano 
em suas relações no mundo em que vive, incentivando a curiosidade, as 
aberturas, o desenvolvimento dos sentidos, a observação, para que o 
indivíduo seja agente que descobre, cria e recria num processo contínuo. 
(p.03). 

 

Desse modo, o Projeto de Ampliação de Jornada Escolar reafirma a desconsideração 

das contribuições da Educação Física para a formação do humano em sua integralidade a qual 

se propõe que seja do conhecimento dos professores do Colégio a precariedade com que os 

estudantes se relacionam com os saberes do corpo em movimento como um elemento ou 

veículo de comunicação, no interior da escola. Segundo o projeto, é sabido 

 

que a escola convencional, fruto de uma herança positivista, valoriza por 
demais as disciplinas de caráter predominantemente cognitivo em detrimento 
da livre expressão, do sentir, do falar, do manifestar-se através do gesto, do 
corpo, das linguagens artísticas. Sendo o Colégio de Aplicação uma escola 
onde o ingresso do aluno efetiva-se a partir da 5ª série, o problema da 
inibição e, conseqüentemente da dificuldade de expressão é imediatamente 
detectado pelo corpo docente do referido colégio, principalmente pelos 
professores ligados às áreas do conhecimento artístico, fazendo-se, portanto, 
necessário aulas onde o educando possa praticar o exercício da comunicação 
através das várias linguagens e das diversas áreas do conhecimento, sem 
fragmentá-lo. (ibid., 1990, p.03, grifos nossos). 

 

Nesse trecho se evidencia a concepção de Educação Física até então reinante no 

Colégio - o qual considera suas aulas como mera exercitação física que tem a busca e a 

manutenção da saúde como fim – e a resistência dele resultante frente às proposições feitas 

pelos professores desta. Verificamos, assim, que não obstante os esforços dos professores de 

Educação Física rumo a uma mudança desse quadro, os saberes relacionados ao corpo 

humano em movimento, no que tange à dimensão expressiva de sua manifestação, eram ainda 

imediatamente vinculados aos conhecimentos artísticos. Com isso e sendo vistos como um 

“problema de inibição” eram, segundo o texto, “imediatamente detectados pelo corpo 

docente” da instituição, que com base em uma concepção de Educação Física fundada no 

pressuposto positivista negado na primeira frase, desconsideram sua participação na 

elaboração e realização do projeto. 
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Essa compreensão do corpo como instância de manifestação e comunicação 

sociocultural e do papel desempenhado pela disciplina Artes (Plásticas) no referido projeto179, 

nos mostra que era nessa disciplina que se encontrava o eixo central da proposta integradora, 

deixando de lado, mais uma vez, a Educação Física.180 

A centralidade nas atividades realizadas pela disciplina Artes (Plásticas) se deu em 

decorrência, de acordo com Beatriz Silva (s.d.), da constatação do coletivo de professores do 

CAp-UFPE acerca da compartimentação do ensino promovido pela instituição. Segundo a 

autora, com essa constatação, novas possibilidades de ensino passaram a ser discutidas pelos 

professores, no intuito de proporcionar aos estudantes “[um resgate do] conhecimento com 

uma totalidade, como um todo articulado.” (ibid., p.01). 

Com isso, a perspectiva interdisciplinar de abordagem do conhecimento emergiu como 

a postura metodológica na qual essa fragmentação do conhecimento seria suplantada, 

mediante integração entre os “professores de diferentes disciplinas no conjunto das 

experiências desenvolvidas no cotidiano escolar. Nesta prática temos vivenciado o confronto 

das diferentes concepções e práticas na construção de uma nova proposta curricular.” 

(SILVA, B. s.d., p.01, grifo nosso). Então, tendo o contexto específico do CAp-UFPE como 

referência comum, o grupo de professores da instituição envolvidos no projeto encontraram 

                                                 
179 De acordo com Beatriz Silva (s.d., p.02), a disciplina Artes Plásticas tem como “objetivos gerais [...] a 
formação do aluno como um todo, o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, o conhecimento dos 
Elementos Visuais, da História da Arte e do fazer artístico.” Essa delimitação teleológica nos sugere que, em 
virtude das condições de sua gênese inserção curricular nos moldes do ocorrido com a Educação Física, também 
a disciplina Artes buscou, no CAp-UFPE, sua legitimação escudada na interdisciplinaridade. Mais adiante, a 
autora nos oferece novos indícios da validade dessa afirmação: 

 

“Artes Plásticas não viverá só. Ela acontecerá na medida em que fizer relações com outras 
disciplinas e acrescentar novas dimensões/ ponte para auxiliar o aluno em sua síntese do 
conhecimento. [...] Não precisamos permanecer na integração de conteúdos. Não 
necessitamos mais só trabalhar com as linguagens afins – Teatro, Música,... Podemos ousar e 
partir para o inter-relacionamento com as outras disciplinas, sem ter medo ou perdermos o 
rumo e a identidade, pois hoje temos consciência da nossa importância no processo de ensino-
aprendizagem do aluno do 1º e 2º Graus. (SILVA, B., p.03-05).” 

 

 Para maiores esclarecimentos a respeito das semelhanças históricas entre as disciplinas Educação Física 
e Arte, sugerimos a leitura do texto de SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005. 

 
180 O Projeto aponta ainda a relevância de um projeto individual então desenvolvido pelo Prof. Marcelo Tavares 
(e não pela disciplina Educação Física, é importante que se diga) com exibição de filmes, que foi considerado 
interessante para a proposta por introduzir os estudantes na linguagem do cinema. Com isso verifica-se a 
consideração de um procedimento metodológico empregado pelo professor e, ao mesmo tempo, a 
desconsideração dos objetivos, conteúdos e avaliações da disciplina aos quais a exibição de filmes estava 
articulada. Segundo o texto, o trabalho do professor deveria estar anexado ao projeto, no entanto, o mesmo não 
foi encontrado. 
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na área de “Comunicação e Expressão” subsídios teórico-metodológicos resultante de uma 

prática pedagógica já voltada para a interdisciplinaridade. 

 

Atualmente estamos realizando a Atividade Interdisciplinar integrando num 
mesmo momento professores de diversas áreas do conhecimento. 
Trabalhamos partindo da seleção de uma temática relacionada com aspectos 
mais relevantes da sociedade atual, com o objetivo de levar o aluno a 
explorar diferentes abordagens, analisar e aprofundar as questões 
desencadeadas, e nesse processo transmitir as conclusões/ síntese utilizando 
as diversas formas de expressão. (SILVA, B.,s.d., p.02). 

 

Nesse caso, destacamos a discussão da pertinência teórico-metodológica da área de 

Comunicação e Expressão frente às proposições centrais a uma prática interdisciplinar, área 

da qual a disciplina Educação Física faz parte ao mesmo tempo em que sua participação como 

uma das “diferentes concepções e práticas” voltadas para a “construção de uma nova proposta 

curricular” é mais uma vez descartada. Nesse caso, a Educação Física, através de seus 

professores já buscava não só o confronto teórico-metodológico objetivado pelo projeto – e 

não só entre esta e as demais disciplinas, mas, principalmente entre seus diferentes 

procedimentos teórico-metodológicos ao longo de sua história – rumo a uma nova concepção 

de currículo na qual a prática interdisciplinar emergiria como eixo central. 

O que queremos dizer com isso é que, mesmo com propostas teóricas sistematizadas e 

fundamentadas nas discussões mais recentes acerca de seu estatuto epistemológico que 

apontavam para uma mudança radical em sua prática pedagógica e estando integrada à área 

do conhecimento considerada visceral para a concretização da proposta, a Educação Física 

não conseguiu vencer a compreensão ainda enraizada na medicina higienista, que lhe conferia 

uma “legitimidade científica” gestada unicamente em aspectos anatomofisiológicos do corpo 

humano.181 Esse fato é evidenciado nos trechos abaixo, no qual a autora afirma que 

 

O fato de termos um momento privilegiado para a Atividade Interdisciplinar 
não tem garantido a articulação com as atividades específicas de cada 
disciplina, pois a questão principal a ser enfrentada foi, e ainda é, a relação 
conteúdo/ metodologia dentro do contexto interdisciplinar. (SILVA, B. s.d., 
p.02, grifo nosso). 

 
Há algo para deixar claro; cada profissional deve assumir a 
interdisciplinaridade como ATITUDE e, ao elaborar essa metodologia, deve 
estar envolvido com sua memória a ponto de observar as relações existentes 
entre a sua disciplina e as demais, sem negligenciar o terreno de sua 
especialidade. (SILVA, B. s.d., p.03, grifo nosso) 

                                                 
181 SOARES, C., 2007. 
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Fica evidente que, assim como no período anterior à instauração e reconhecimento da 

crise identitária da Educação Física, quando sua presença se manteve na escola escudada na 

via legal – fundamentalmente pela perspectiva médico-higienista-esportivista e no caráter 

científico e político-social que representava (BRACHT, 2005b e SOARES, C. 2007) -, a partir 

dos anos de 1980-90, a disciplina passa a buscar uma consolidação legitimadora de sua 

permanência e contribuição formativa nas propostas escolares. Nesse caso, em conseqüência 

das discussões havidas sobre o estatuto epistemológico é na interdisciplinaridade - e através 

do advento do conceito de cultura corporal, que desponta como uma alternativa ao viés 

positivista até então predominante (BRACHT, 2005a e SOARES, C., 2007) – que a Educação 

Física busca, no CAp-UFPE, se integrar ao projeto educativo e compartilhar com as demais 

disciplinas o compromisso com a qualidade de ensino. 

No tocante à contextualização dos elementos identitários da Educação Física, aludidos 

no Capítulo I e sua presença nos dois períodos em análise – 1971-1985 e 1986-2001 -, 

verificamos uma correlação desta com a confusão conceitual presente nos documentos oficiais 

(notadamente nos PCN). Essa correlação nos mostra um agrupamento de conceitos 

pertencentes ou resultantes das discussões havidas a partir da década de 1980 com 

procedimentos metodológicos e avaliativos fundamentados em uma perspectiva médico-

higienista-esportivista182. 

Sendo a identidade pedagógica da Educação Física composta por uma dimensão 

epistemológica (marcada por sua obrigatoriedade legal e pela definição do movimento 

corporal humano como objeto de ensino e aprendizagem) e por outra de caráter disciplinar 

(caracterizada pela ênfase na formação atitudinal dos educandos, em um primeiro momento e 

pela compreensão do movimento corporal humano como uma dimensão cultural da linguagem 

em um segundo), verificamos que a primeira dimensão - definida pelas particularidades da 

Educação Física, por aquilo que a identifica diferenciando-a das demais disciplinas escolares 

– cumpriu, no CAp-UFPE, o papel de eixo norteador a partir do qual seguindo as  normas 

legais, a disciplina se manteve presente no currículo da instituição como instância responsável 

pelos saberes relacionados ao movimento corporal humano, seja do ponto de vista da saúde e 

do esporte, seja do ponto de vista da cultura e da linguagem. No segundo momento, 

entretanto, surgem as nuances derivadas da relação estabelecida entre os aspectos 

componentes dessa identidade epistemológica, notadamente das concepções de Educação 
                                                 

182 CBCE, 1997. 
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Física constantes dos documentos legais que a inseriram e mantiveram nos currículos 

escolares. 

Isso significa dizer que no CAp-UFPE os conflitos oriundos das diferentes concepções 

de Educação Física e de seu papel no currículo escolar tendo como delimitação temática o 

movimento corporal humano redundaram, em nome dos discursos presentes nas duas LDB’s 

(interdiscursividade) na confusão conceitual presente nos PCN e, assim, em dois pólos 

(intra)discursivos183 identificáveis: o da instituição e o da disciplina. O primeiro pólo 

claramente influenciado pela “tradição” da Educação Física e na subvaloração do corpo frente 

ao intelecto, ainda que defendendo de forma recorrente a formação humana em sua 

integralidade, relegando à disciplina um papel meramente acessório, distinto das demais 

disciplinas (disforia). Já o segundo pólo, foi caracterizado, no primeiro momento, por uma 

completa exclusão da participação da disciplina da rotina e do cumprimento das exigências 

pedagógico-administrativas feitas às demais disciplinas, e por um segundo momento no qual, 

a partir da sistematização de conteúdos e de uma proposta pedagógica a disciplina se insere, 

ainda que timidamente, na organização interna o CAp-UFPE (euforia). 

Sendo ministrada fora das dependências do Colégio e por acadêmicos, a Educação 

Física, no período de 1971 a 1985, apresentava como único registro de suas atividades as 

dispensas médicas, em número excessivo. Essa ausência de registros aliada ao distanciamento 

“físico” das aulas e de seus ministrantes do cotidiano do Colégio denotam o descaso com o 

qual tanto o CAp-UFPE quanto os próprios acadêmicos de Educação Física e os professores 

responsáveis pelas disciplinas “Prática de Ensino de Educação Física I” e “Prática de Ensino 

de Educação Física II” encaravam as aulas. Essa condição acaba por ratificar a completa 

desarticulação destas em termos de conteúdos, objetivos e procedimentos teórico-

metodológicos diante do projeto educativo defendido pela instituição (estrutura). 

Seguindo a caracterização bipolar (intra)discursiva, percebemos, no segundo momento 

que em virtude das discussões realizadas quando da instauração da crise identitária da 

Educação Física e da conseqüente busca pela delimitação de seu estatuto epistemológico, 

surge no CAp-UFPE um movimento de ressignifcação da prática pedagógica da disciplina 

que, reforçada pela Lei nº 9.394/96184, busca, a partir do conceito de Cultura Corporal, superar 

                                                 
183 ORLANDI, 2007. 
 
184 Posteriormente reforçada pela Lei nº 10.328 de 2001, que retoma a obrigatoriedade legal característica à 
disciplina desde sua gênese, à revelia da busca pela legitimidade almejada pela disciplina de maneira geral e 
pelos professores do CAp-UFPE, mais especificamente. 
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o distanciamento até então “tradicional” às aulas de Educação Física, aproximando-a das 

discussões e dos objetivos pedagógicos do Colégio (sistema). 

Esse movimento de renovação fundado no “discurso superador”185 da prática corporal 

pela prática mediada por uma abordagem pedagógica dos conhecimentos da Cultura Corporal 

teve no coletivo de professores de Educação Física seu ponto central.186 Ao contrário do que 

foi identificado no período anterior, o compromisso constantemente ratificado pelos 

professores nos documentos e estudos por eles elaborados retratavam a busca constante pela 

inserção e reconhecimento da disciplina como tal e de suas contribuições rumo ao ensino de 

qualidade, tanto do ponto de vista específico do trato pedagógico de seus conteúdos – 

superação do modelo médico-higienista-esportivista187 pelo “cultural”188 –, quanto no da 

colaboração junto às demais disciplinas, em direção à qualidade do ensino ofertado pelo 

Colégio. 

Entretanto, não obstante a mudança de postura do grupo pedagógico responsável pela 

condução da disciplina, o CAp-UFPE mostrou em seus documentos que, mesmo 

compartilhando conceitos centrais ao trabalho pedagógico a ser desenvolvido – qualidade do 

ensino e interdisciplinaridade – a polarização axiológica responsável pela configuração dos 

currículos (corpo x intelecto) sempre se fez presente. Essa situação foi evidenciada já nas 

primeiras produções interdisciplinares – que precederam a construção do Projeto Político-

pedagógico do Colégio – quando, em nome da formação humana em sua integralidade, a 

dimensão corporal foi reconhecida como imprescindível, mas atribuída, em seu viés 

expressivo e cultural, à disciplina Artes189 (disciplina inserida nos currículos sob os mesmos 

auspícios da Educação Física, pela Lei nº 5.692/71). 

Na verdade, foi se escudando na interdisciplinaridade que a Educação Física obteve 

suas primeiras conquistas em relação à sua inserção na organização interna do CAp-UFPE.190 

Sua integração à área de “Comunicação e Expressão” e a construção da quadra poliesportiva 

(responsável pela realização das aulas na escola e, assim, pela participação dos professores da 

disciplina nas discussões e reuniões realizadas entre os docentes) garantiram, ao que parece, a 
                                                 

185 Cf. ALMEIDA, 1997. 
 

186 SANTOS, L., 1990. 
 
187 Cf. BRACHT, 2005a e SOARES, 2007. 

 
188 Cf. DAOLIO, 2004. 

 
189 UFPE, 1990. 

 
190 SANTOMÉ, 1998. 
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consideração das contribuições da Educação Física no aspecto interdisciplinar então 

emergente. Esse aparente reconhecimento possibilitou a inserção da disciplina na esfera 

sistêmica do Colégio. 

Contudo, quanto à qualidade do ensino, o discurso dos professores (discurso 

disciplinar) não granjeou avanços significativos, conforme dito anteriormente. Estando ainda 

desarticulada das discussões acerca do movimento corporal como manifestação da cultura, 

apesar das produções dos professores (aulas, propostas e projetos), o discurso da Educação 

Física, nesse aspecto, encontra-se ainda nos limites da estrutura. Essa permanência na 

dimensão estrutural resulta de uma resistência gerada a partir do binômio corpo x intelecto 

expresso, principalmente, na ausência de referências às atividades proporcionadas pela 

disciplina nos documentos elaborados pela instituição (discurso institucional). 

Os resquícios do binômio corpo x intelecto presentificados no discurso institucional se 

expressaram não só na ausência de referências ao trabalho desenvolvido pelos professores da 

disciplina a partir de 1985. Esse discurso se materializa também na disposição do material 

bibliográfico referente à Educação Física sob o título de “Esporte” (conteúdo dominante e 

característico à disciplina no primeiro período identificado) e em alguns outros indícios 

designativos da concepção de Educação Física mantida pela instituição, como por exemplo, a 

existência de um “Consultório Médico” no conjunto das dependências da quadra 

poliesportiva do Colégio191. Nesse caso, é igualmente digna de menção a criação de espaços 

específicos para as vivências dos conteúdos Dança, Ginástica e Lutas192, além da quadra de 

esportes propriamente dita e da “Sala dos Professores de Educação Física” constantes do 

mesmo prédio – mais uma vez evidenciando a verdadeira celeuma existente nos PCN193 e 

recaindo mais uma vez no debate inerente ao binômio legalidade x legitimidade. 

No Quadro II, apresentamos os indicadores considerados na análise discursiva 

realizada nos documentos oficiais em função da caracterização dos discursos institucional e 

disciplinar identificados: 

 

 

 

                                                 
191 Ver Imagem III. 

 
192 COLETIVO DE AUTORES, 1992 e UFPE, 1993. 

 
193 FOUCAULT, 2007 e ORLANDI, 2007. 
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HISTÓRIA DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAp-UFPE – 
1971-2001 

 
(Discurso Institucional X Discurso Disciplinar) 

Indicadores 

Analíticos 

1971-1985 

(Estrutura) 
1986-2001 

(Sistema) 
Prática Pedagógica 
(função e 
funcionamento194) 

Centrada no ensino de 
modalidades esportivas com 
turmas compostas em função 
do diletantismo e do sexo dos 
estudantes. Caracterizada pela 
ausência de registros referentes 
aos conteúdos programáticos 
abordados, aos procedimentos 
metodológicos utilizados, à 
freqüência dos estudantes nas 
aulas e por um número 
excessivo de dispensas 
médicas arquivadas no CAp-
UFPE (atuando, assim, de 
acordo com a concepção legal 
de “matéria de ensino 
obrigatória”). 

Fundada na sistematização de 
conteúdos pedagógicos voltada 
para a ressignificação da 
Educação Física na 
organização curricular do 
Colégio, tendo como escopo a 
superação do caráter “médico-
higienista-esportivista” até 
então característico à 
disciplina; por uma perspectiva 
“cultural” fomentadora de sua 
aproximação com as demais 
disciplinas através da 
interdisciplinaridade e na 
busca por um ensino de 
qualidade (mudança 
procedimental decorrente da 
condição de disciplina 
almejada pelo grupo de 
professores, ratificada 
legalmente em 1996 e 2001). 

Compromisso 
Docente 

Descaso caracterizado pela 
completa ausência de registros 
dos planos de ensino e das 
aulas realizadas 
(inintencionalidade da 
disciplina em relação aos 
objetivos da instituição). 

Busca por uma ressignificação 
da prática pedagógica da 
Educação Física fundada no 
conceito de Cultura Corporal 
em uma perspectiva Crítico-
Superadora (intencionalidade 
compartilhada em termos de 
objetivos pedagógicos com a 
instituição). 

Interdisciplinaridade Marcado, no Colégio, por 
iniciativas particulares de 
alguns professores em virtude 
de aproximações temáticas 
eventuais. A Educação Física, 
nesse período, encontrava-se 
completamente alheia a todos 
os acontecimentos do Colégio, 
ostentando um funcionamento 
totalmente diferenciado dos 
demais; desde o espaço de 

Início das primeiras 
sistematizações do CAp-UFPE 
acerca das proposições 
interdisciplinares em função 
do agrupamento das 
disciplinas em áreas do 
conhecimento. A Educação 
Física começa a enfrentar o 
conflito discursivo oriundo da 
relação interdiscurso-
intradiscurso como um 

                                                 
194 CHERVEL, 1990. 
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realização das aulas (NEFD-
UFPE) até a exigência 
profissional para a condução 
das aulas (acadêmicos do curso 
de Educação Física195). 

resultado do binômio 
legalidade x legitimidade. 
Surgem, então, dessa relação, 
o discurso da escola 
(caracterizado pela confusão 
conceitual na qual a Educação 
Física aborda os saberes do 
corpo na área de 
“Comunicação e 
Expressão”196, mas, ao mesmo 
tempo, é mantida à distância 
das proposições temáticas que 
se dão nesse sentido) e o 
discurso da disciplina (que 
busca insistentemente o 
reconhecimento dos saberes da 
Cultura Corporal como 
legitimadores de sua inserção 
na área e no currículo do 
Colégio, compartilhando, 
assim, das demandas deste em 
relação à melhoria da 
qualidade do ensino 
oferecido). 

Indicadores 

Analíticos 

1971-1985 
(Estrutura) 

1986-2001 
(Sistema) 

Qualidade do Ensino Diante da desarticulação da 
Educação Física frente às 
demandas institucionais e 
disciplinares do CAp-UFPE, as 
discussões acerca da qualidade 
do ensino oferecida pela 
disciplina eram completamente 
inexistentes. 

Objetivo compartilhado pelos 
pólos discursivos identificados 
nos quais a melhoria do 
ensino, da relevância das 
aprendizagens construídas 
tanto na instituição como 
escola-laboratório, quanto na 
Educação Física como 
disciplina recém-integrada à 
área de “Comunicação e 
Expressão” como o primeiro 
passo rumo à legitimidade de 
sua prática pedagógica, sob a 
égide da interdisciplinaridade. 

Quadro II: Indicadores analíticos da polarização (intra)discursiva identificada nos discursos (institucional 
e disciplinar) contidos nos documentos oficiais elaborados pelo CAp-UFPE entre os anos de 1971 e 2001. 
 

                                                                                                                                                         
195 Conforme discutido no Capítulo III, o primeiro concurso público realizado para o provimento de vagas 
destinadas à disciplina Educação Física se deu em 1985; e os (três) professores nele aprovados deram início às 
suas atividades no ano seguinte. 

 
196 Ver LEITE e NEVES, 1998. 
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Situando, diante do exposto, a trajetória da Educação Física no CAp-UFPE à luz dos 

estágios de consolidação disciplinar propostos por Ivor Goodson (2002), verificamos que esta 

disciplina, hoje definida como “Componente Curricular obrigatório” a partir do argumento 

legal que lhe caracteriza, cumpriu no Colégio, no primeiro momento identificado (1971-1985) 

os estágios da inferioridade e do utilitarismo curricular; ao passo que, no segundo momento 

(1986-2001), alcançou mediante sistematização de conhecimentos de ensino decorrente da 

crise identitária havida na década de 1980, o terceiro estágio, qual seja, o da configuração 

disciplinar197. Contudo, verificamos também que essa consolidação encontra no 

reconhecimento das outras disciplinas e instâncias do Colégio uma profunda resistência, 

refletindo as reminiscências da polarização axiológica fundadora dos currículos escolares 

ainda presentes na concepção de currículo por ele defendida198 – apesar da recorrência da 

formação integral do cidadão como objetivo primordial199. 

Ainda sobre o utilitarismo curricular acima apontado, observamos que no primeiro 

período identificado a formação de atitudes ocupa - em termos comparativos - na Educação 

Física, o lugar dos conteúdos a serem trabalhados pelas outras disciplinas. Essa pretensa 

“ausência de conteúdo”200 potencializou a configuração da Educação Física como “matéria de 

ensino”/ “disciplina escolar” normatizadora de condutas. Nesse momento o distanciamento 

apontado no quadro acima encontra na ausência de registros, tanto do Colégio quanto da 

disciplina, ou seja, no consenso entre as duas instâncias, pressuposto através do qual essa 

distância (teórico-metodológica, física e, como vimos, identitária) se justificasse 

(ideologia201). 

Já no segundo momento (1986 a 2001), a consolidação desse distanciamento se 

transformou no principal obstáculo enfrentado pelos professores no que se refere à 

legitimação da Educação Física como disciplina escolar (binômio legalidade x legitimidade). 

Nesse caso, rompendo com a desarticulação vigente em todo o primeiro período (1971 a 

1985) e até então característica à participação da Educação Física na formação (integral) dos 

estudantes almejada pelo CAp-UFPE, o “discurso superador” dos professores buscou no 

                                                 
197 Cf. ALMEIDA, SANTOS, T., TAVARES e BARRETO, 1993. 

 
198 Ver SACRISTÁN, 2000. 

 
199 UFPE, s.d. Sobre o papel da Educação Física nesse processo formativo, sugerimos também a leitura de 
BARBOSA, 2001, 2004 e 2005; e de SANTIN, 2003. 

 
200 SOUZA JÚNIOR, 1999. 

 
201 ORLANDI, 2007 e SAVIANI, 1996. 
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conceito de cultura sistematizar um conjunto de conteúdos que permitisse à disciplina se 

integrar ao trabalho interdisciplinar em vias de desenvolvimento pela instituição. 

Com efeito, nesse período a referida “ausência conteúdica” é confrontada/ superada 

pelo advento do conceito de Cultura Corporal e a sistematização de (novos) conteúdos e 

procedimentos teórico-metodológicos e avaliativos dele decorrentes. Considerando que o 

discurso da saúde (primeira instância de legitimação) perde muito de sua força frente às novas 

demandas sociais atinentes às práticas corporais - fato que resultou na crise identitária das 

décadas de 1980-90 e na conseqüente adoção da Cultura (Corporal, de Movimento e/ou 

Corporal de Movimento)202, isto é, na consideração de saberes relacionados à área das 

ciências humanas (segunda instância de legitimação) - , verificamos que o conceito de cultura 

surge como uma referência através da qual a Educação Física poderia se inteirar e interagir 

com as demais disciplinas/ componentes curriculares203 e, assim, com a instituição escolar 

como um todo. 

Isso nos remete, mais uma vez, à gênese e inserção da Educação Física nos currículos 

escolares brasileiros. É perceptível, em seu percurso legitimador que a disciplina buscou, ao 

longo de sua história, se consolidar através de duas instâncias que já gozavam de prestígio 

acadêmico204: a saúde e o conceito de cultura. Essas duas instâncias, por sua vez, tinham 

como referência áreas do conhecimento reconhecidas socialmente, quais sejam a área da 

Saúde e a área das Ciências Humanas respectivamente. 

Vemos assim que, no CAp-UFPE, a primeira instância legitimadora conferia à 

Educação Física o nível estrutural que, no processo evolutivo de uma disciplina escolar 

apontado por Ivor Goodson (2002) caracterizava – de forma consensual, do Colégio e da 

disciplina – os dois primeiros níveis, quais sejam, o da marginalização e o do utilitarismo. Já a 

segunda instância foi marcada pelo conflito entre as concepções da instituição (estrutural, 

tradicional) e da disciplina (sistêmica, inovadora). 

Desse modo, a consolidação disciplinar da Educação Física no CAp-UFPE, seguindo 

os estágios de desenvolvimento apontados por Goodson (2002) permaneceu, entre os anos de 

1971 e 2001, na esfera da estrutura, restando para sua completa concretização o cumprimento 

do terceiro estágio, ou melhor, a passagem do segundo para o terceiro estágio, na esfera do 

                                                 
202 DAOLIO, 2004 e 2005; BRACHT, 2005a. 

 
203 Nesse momento, já nos referindo à Lei nº 10.328 de 2001, ou seja, mais uma vez à tensão legalidade x 
legitimidade e sua influência sobre a história disciplinar da Educação Física. 

 
204 SANTOMÉ, 1998. 
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sistema205. Essa constatação nos remete, por sua vez, ao desequilíbrio entre os fatores 

intrínsecos e extrínsecos ao processo de construção histórica de uma disciplina escolar 

propostos por Elomar Tambara (2000) e Lucíola Santos (1990) e, assim, à incidência da 

relação existente entre esses fatores e a história da Educação Física no CAp-UFPE. 

Conforme discutido no Capítulo II, Lucíola Santos (1990) afirma que a história de 

uma disciplina escolar resulta de um desequilíbrio de influências exercidas sobre um desses 

fatores em relação ao outro, a partir da tradição histórica da disciplina, do nível de 

organização de seus professores e do contexto social, histórico e institucional no qual esta 

disciplina se insere. No caso da Educação Física no CAp-UFPE, podemos identificar como 

fatores extrínsecos, as concepções legais (integrantes de sua identidade epistemológica) 

ostentadas pela disciplina ao longo do período analisado e as repercussões destas sobre a 

visão institucional em relação à sua prática pedagógica (interdiscursividade). Como fatores 

intrínsecos, podemos apontar a diferenciação epistemológica da disciplina nos dois momentos 

identificados, à luz das concepções legais supracitadas e das discussões realizadas quando da 

instauração da crise identitária na década de 1980 e a organização do grupo de professores no 

sentido de sistematização de conteúdos em um programa de abordagem pedagógica 

(intradiscursividade). 

Os fatores extrínsecos outorgaram à Educação Física uma identidade disciplinar 

centrada na promoção e manutenção da saúde, atrelada à formação atitudinal dos estudantes. 

Essas impressões derivavam, respectivamente, das influências médica e militar então 

exercidas sobre a saúde e as práticas corporais, inclusive o esporte (BRACHT, 2005a e 2005b 

e SOARES, 2007206). Quanto aos fatores intrínsecos, radicados, portanto nas discussões 

específicas à área do conhecimento Educação Física, tinham como fundamento a superação da 

desarticulação imposta à disciplina pela tradição (legal) diferenciadora desta em relação às 

demais e da incidência do binômio corpo x intelecto sobre a sua inserção e o seu 

desenvolvimento na dimensão sistêmica do Colégio. 

É precisamente neste aspecto que reside o cerne da diferenciação epistemológica 

detectada na análise dos dois períodos. É na busca pela superação da “tradição histórica da 

disciplina” que “o grupo de profissionais da área” radica seus esforços, tendo como ponto de 

partida e de chegada o “o contexto sócio-político da estrutura educacional em questão”. Com 

                                                 
205 SAVIANI, 1996. 
 
206 Sobre esse assunto, sugerimos ainda BARBOSA, 2001. 
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outras palavras, é a partir da análise do contexto no qual se inseria a Educação Física na 

organização interna do Colégio até o ano de 1985 - notoriamente influenciada pela concepção 

“tradicional” da disciplina presente nos documentos legais reguladores da educação nacional - 

que o grupo (recém-chegado) de professores concentra seus esforços em busca de 

possibilidades de mudança desse contexto a partir dos novos referenciais surgidos dos debates 

acerca do estatuto epistemológico da disciplina Educação Física nas escolas.207 

Porém, como vimos, os fatores internos esbarraram nos bloqueios erigidos em nome 

da “tradição histórica” da Educação Física (“corpo x intelecto”) pelos fatores externos, 

fazendo com que, entre os anos de 1971 e 2001, a disciplina fosse reconhecida como tal, 

incluída na área de Comunicação e Expressão (sistema) em virtude de objetivos 

compartilhados e da compreensão (teórica) do movimento corporal como uma dimensão da 

linguagem radicada na cultura, mas ainda esquecida nas propostas interdisciplinares 

defendidas pelo CAp-UFPE. Propostas que, mesmo baseadas na formação integral de seus 

estudantes situaram a dimensão cultural dos movimentos corporais no grupo de conteúdos 

trabalhados (exclusivamente) pela disciplina Artes, sugerindo que a Educação Física deveria 

se ater – por força da tradição – à dimensão biológica desses movimentos.208 

Evidencia-se, assim, no processo (intra)discursivo ora empreendido que, no CAp-

UFPE, a noção institucional de que a Educação Física encerra, entre 1971 e 2001, no Esporte 

e nos benefícios para a saúde decorrentes de sua prática, seu único “conteúdo” de ensino. Essa 

noção, contudo, passa a ser questionada e confrontada com a chegada dos primeiros 

professores (graduados) de Educação Física aprovados em concurso público (em 1985), que, 

imbuídos da compreensão do Esporte como um dos conteúdos/saberes209, da Cultura 

Corporal, buscam melhorar a qualidade do ensino até então oferecido pela disciplina e, desse 

modo, também o da instituição. 

É de fácil verificação a relação estabelecida entre os dois pólos (intra)discursivos 

frente ao poder (curricular)210 exercido através do discurso e sobre o próprio discurso.211 O 

                                                 
207 Ver BRACHT, 2005a; DAOLIO, 2004 e 2005; OLIVEIRA, 2006 e SOUZA JÚNIOR, 1999. Sobre o assunto, 
ver também Barbosa (2004). Em “Educação Física Escolar: da alienação à libertação”, o autor faz uma análise 
dos conteúdos passíveis de abordagem pedagógica nas escolas em virtude dessas discussões. 

 
208 SILVA, B. s.d. Ver também o ANEXO IV. 
 
209 COLETIVO DE AUTORES, 1992 e SOUZA JÚNIOR, 1999. 

 
210 Conforme discutido no Capítulo II. 

 
211 Segundo Michel Foucault (2007), a interdição é um dos mais eficientes e presentes mecanismos de exclusão 
da sociedade atual. Para ele, o discurso, sob essas condições, torna-se um privilégio exclusivo do sujeito que 
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exercício desse poder, presentificado no discurso institucional, coibiu sobremaneira os 

intentos pedagógicos dos professores de Educação Física no período estudado, restringindo os 

limites das ações e transformações por eles almejadas (interdição). Esses professores, por sua 

vez, desejosos de exercerem o poder (discursivo) sobre a sua própria prática, buscaram 

através da interdisciplinaridade e da qualidade do ensino – elementos centrais ao discurso 

institucional – romper com as barreiras erigidas e, desse modo, se apropriar de forma legítima 

das discussões que lhe eram próprias (vontade de verdade212). 

Como exemplo dessa relação de “exercício-desejo” pelo poder (discursivo), 

apresentamos o depoimento da Profª Roseane Almeida em “Colégio de Aplicação – UFPE: 

40 anos (1958-1998): um auto-retrato”: 

 

Não foi fácil! Lembro-me de que a cada mudança proposta, passávamos por 
verdadeiras sabatinas no conjunto da escola. Uma das mais marcantes foi 
quando propusemos a extinção de turmas separadas por sexos. Fomos 
apresentados na sala do então coordenador do Colégio, prof. Sebastião 
Barbalho, ao prof. Baltar do Centro de Educação, e o mesmo expressava sua 
estranheza ao pensar as aulas de Educação Física com meninos e meninas 
juntos, pois os mesmos tinham diferentes características. Nosso argumento 
foi lembrar que as diferentes características entre meninos e meninas 
estavam presentes no trato do conhecimento de outras áreas de ensino, que o 
Colégio já tinha a prática de turmas mistas há muitos anos e que a Educação 
Física também deveria ser competente para tratar com estas diferenças na 
especificidade das suas aulas. (grifos nossos).213 

 

 

                                                                                                                                                         

fala, destacando, desse modo, sua relação com o desejo e o poder a partir do autor, então compreendido como 
um “princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua 
coerência (p.26)”. 

Ainda sobre a ligação existente entre a interdição e a relação desejo-poder, Foucault (2007) afirma que: 
 

“Por mais que o discurso seja bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 
rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto 
que o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo que manifesta 
(ou oculta) o desejo; é também aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto história não 
cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 
de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 
(p.10, grifos nossos).” 

 
212 Segundo Foucault (2007, p.17-18), “essa vontade verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se 
sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de 
práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades 
de sábios outrora, os laboratórios hoje. Mas ela é também reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo 
modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo 
atribuído. [...] Enfim, creio que essa vontade de verdade assim apoiada sobre um suporte e uma distribuição 
institucional tende a exercer sobre os outros discursos – estou sempre falando de nossa sociedade – uma espécie 
de pressão e como que um poder de coerção.” 

 
213 Op. cit, p.96-97. 
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Com isso, a tensão entre as perspectivas fica evidente não só na já aludida disposição 

de material bibliográfico do CAp-UFPE destinado à disciplina Educação Física sob a 

denominação “Esportes”214 (ver Imagem VI)- seção localizada nas proximidades das áreas de 

Medicina e Artes (uma referência clara às suas origens como “matéria de ensino” legitimada 

pela saúde) -, nas proposições contidas e no projeto de construção da quadra poliesportiva215 e 

no Programa de Educação Física apresentados pelos professores em 1990 e 1993, 

respectivamente.216 

 

 

                                                 

 
214 Aqui tratamos apenas da referência direta ao Esporte como único conteúdo da Educação Física, mas também 
à negação na proposta interdisciplinar que precedeu a elaboração do Projeto Político-pedagógico do Colégio, da 
abordagem pela disciplina de outros saberes relacionados ao corpo humano em movimento, que não as de 
natureza biológica. É digno de nota, porém que, o material bibliográfico disponibilizado para as aulas de 
Educação Física direcionado unicamente para o conteúdo Esporte é de pouca ou nenhuma utilidade para os 
professores, haja vista o relato feito pela Profª Roseane Almeida, em 18 de setembro de 2008, no qual ela 
afirmava não ter conhecimento dos livros constantes do acervo da biblioteca do Colégio, ao mesmo tempo em 
que se mostrou decepcionada, diante de nossas descobertas, com as limitações temáticas e com a quantidade de 
volumes deste. 
 
215 ALMEIDA e MELO, 1990. 
 
216 ANEXO III. 
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Imagem VI: acervo bibliográfico referente à disciplina Educação Física217 

Vale salientar, ainda, que o segundo estágio de desenvolvimento disciplinar de 

Goodson (2002), o estágio utilitário, no qual a disciplina Educação Física e suas produções 

servem de suporte às demais disciplinas, se mantém, por conta dessa resistência cada vez mais 

presente. Essa presença pode ser verificada na centralidade com a qual a noção de 

interdisciplinaridade se presentifica nos discursos institucional e disciplinar, e nos sentidos 

que ela assume em cada um deles. A Educação Física, através das produções de seus 

professores tenta, no segundo período identificado, se inserir na organização interna do 

Colégio, compartilhando também a noção de qualidade do ensino. No entanto, o aspecto 

interdisciplinar alcança maior reconhecimento, fato notável no argumento utilizado para a 

construção da quadra poliesportiva (“espaço polivalente”) e a utilidade que dela decorre 

também para as outras disciplinas, associada à consideração da relevância do trabalho 

individual realizado por um dos professores como possibilidade (metodológica) de abordagem 

de um dos conteúdos da disciplina Artes.218 

A relevância da construção e manutenção da Quadra Poliesportiva tendo em vista 

motivos interdisciplinares poder ser verificada na Imagem VII: 

 

                                                 
217 Registro fotográfico feito pelo autor em 26 de setembro de 2008. 
218 UFPE, 1990, p.05. 

 



153 
 

  
Imagem VII: Utilização da Quadra como Espaço Interdisciplinar – culminância da Feira Científica e 

Cultural do CAp-UFPE219 

 

Portanto, diante do exposto e considerando a influência dos binômios corpo x intelecto 

e legalidade x legitimidade sobre as construções curriculares do CAp-UFPE entre 1971 e 

2001, vemos que, no pólo disciplinar dos discursos identificados nos documentos oficiais, a 

Educação Física conseguiu suplantar o nível estrutural de sua gênese, função e funcionamento 

iniciais, alcançando o nível sistêmico. Entretanto, no pólo institucional, apesar de sua inserção 

(utilitária) como disciplina integrante da área de “Comunicação e Expressão”, a resistência 

erigida pelo Colégio de maneira geral frente às proposições feitas pelos professores de 

Educação Física – representada pela desatenção para com os registros e direcionamentos 

pedagógicos adotados, pelo esquecimento e conseqüente negação das contribuições da 

Educação Física diante dos descritores de qualidade do ensino apontados nas propostas 

interdisciplinares do Colégio -, denota que, neste pólo (intra)discursivo, a disciplina, ainda 

que legalmente reconhecida como tal, permanece no nível estrutural, pairando entre a 

marginalidade e o utilitarismo curriculares220 (interdição). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Registro fotográfico feito pelo autor em 27 de novembro de 2008. 
220 GOODSON, 2002. 
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4.2. Conclusões: 

 

 

“E nossa história não estará pelo avesso. 
Assim, sem final feliz. 

Teremos coisas bonitas pra contar. 
E até lá vamos viver, temos muito ainda por fazer. 

Não olhe para trás, apenas começamos. 
O mundo começa agora. 

Apenas começamos.” 
 

(Dado Villa-Lobos, Renato Russo, Marcelo Bonfá) 
 

 

No processo de constituição/ consolidação da Educação Física como disciplina 

escolar, verificamos que a forte incidência dos binômios “corpo x intelecto” e “legalidade x 

legitimidade” exerceu papel fundamental em sua gênese e inserção nos currículos escolares. 

No CAp-UFPE, essa incidência foi marcadamente importante entre os anos de 1971 e 2001, 

período em que a disciplina passou por vários processos (auto)definidores extrínsecos 

(interdiscursividade) e intrínsecos (intradiscursividade), resultantes das influências 

(recíprocas, inclusive) exercidas por esses binômios. 

Essas influências, no caso da Educação Física, se cristalizaram nos currículos 

escolares de maneira a, “por força da tradição” principalmente do primeiro binômio, separar o 

corpo do intelecto e, assim, a Educação Física das demais disciplinas. Essa desarticulação 

também pôde ser verificada nas conseqüências dessa “concepção tradicional” de Educação 

Física, centrada fundamentalmente na Saúde e nas práticas esportivas sobre as proposições 

feitas por seus professores (discurso disciplinar) frente às (pre)concepções da instituição 

(discurso institucional). 

A análise discursiva empreendida aponta, mediante consideração das relações 

interdiscurso-intradiscurso que, no primeiro período histórico identificado - de 1971 a 1985 - 

a Educação Física cumpria uma função estanque e distante das proposições pedagógicas da 

instituição. Tendo sua prática fundada prioritariamente no positivismo, a então matéria de 

ensino cumpria o papel de abordagem do corpo, mediante exercitação física no sentido de 

busca e manutenção da saúde biológica. Esse aspecto se integrou à identidade da Educação 

Física de forma que, mesmo com discursos totalmente diversos, a dimensão 

anatomofisiológica da disciplina não se desligou de sua concepção como prática pedagógica. 
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Com efeito, a promulgação da LDB de 1996 demonstra a confusão causada por essa 

integração derivada de sua gênese. Essa confusão, manifesta no próprio texto da Lei e 

principalmente nos PCN dele derivados, repercutiu grandemente no cotidiano do CAp-UFPE 

e, assim, na construção histórica da Educação Física como disciplina (conforme essa mesma 

Lei) em seu interior. A confusão a qual aludimos nesse momento se materializa nos 

procedimentos teórico-metodológicos propostos para o - a partir de então – componente 

curricular, nos quais, concorrentemente são trazidos conceitos referentes ao modelo médico-

higienista-esportivista e ao modelo que podemos chamar de cultural (centrado no conceito de 

Cultura Corporal). 

Desse modo, as considerações desenvolvidas a partir deste ponto levam em conta os 

seguintes aspectos: (a) os elementos identitários da Educação Física; (b) os estágios de 

desenvolvimento de uma disciplina escolar apontados por Ivor Goodson (2002); (c) as noções 

de estrutura e sistema apontadas por Saviani (1996); (d) a repercussão desses aspectos sobre 

as concepções de Educação Física presentes no CAp-UFPE entre os anos de 1971 e 2001; e 

(e) suas repercussões sobre o processo de construção histórica da Educação Física nesta 

instituição. 

Partiremos assim, de uma retomada das discussões travadas ao longo do texto acerca 

da história da Educação Física nos currículos escolares para em seguida abordarmos os 

desdobramentos dessa história ocorridos no contexto específico do CAp-UFPE. A partir desse 

momento, realizaremos uma análise dos discursos contidos nos documentos elaborados pelo 

Colégio em referência aos documentos legais promulgados no período, para assim 

determinarmos os efeitos de sentido deles resultantes no que tange à história disciplinar da 

Educação Física nesta instituição. 

Em outros termos, nesse momento promoveremos, à luz dos elementos identitários da 

Educação Física – e, obviamente, dos binômios que os geraram - e dos estágios de 

desenvolvimento de uma disciplina escolar, uma confrontação entre os discursos legal e 

oficial, destacando os elementos indicadores do processo de produção de sentidos dos quais 

emerge a história da Educação Física como disciplina escolar no CAp-UFPE. 

Nesse sentido, é de fácil verificação que no primeiro período analisado (1971-1985), 

estando voltada unicamente para busca e manutenção da saúde e, nesse caso, sendo previstas 

situações passíveis de dispensa das aulas/ sessões e condições peculiares para a realização 

destas – como a disposição no horário de aulas e a formação de turmas baseada no sexo, na 

idade, no gosto pessoal e no rendimento esportivo dos estudantes -, a Educação Física se 

encontra totalmente a parte das intenções e realizações pedagógicas do Colégio. Essa 
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condição também se verifica no fato de as aulas não serem ministradas nas dependências do 

Colégio, no caráter estanque e diletante atribuído às mesmas – nas quais os alunos optavam 

pela prática de uma modalidade esportiva durante todo o ano letivo - e, principalmente, no 

fato de não ser exigida do professor a conclusão no curso de Licenciatura em Educação Física 

para a condução das mesmas. 

Uma análise mais aprofundada nos documentos oficiais nos mostra que as 

repercussões da compreensão da Educação Física como “matéria de ensino” legalmente 

imposta baseada na dicotomia “corpo x intelecto” existente desde as primeiras organizações 

curriculares, destitui o professor responsável de maiores exigências em termos de erudição em 

nome de uma justificação de sua prática baseada e supervisionada pela instituição médica. O 

contexto político também se faz presente nesse sentido, visto que a busca e a manutenção da 

saúde biológica dos estudantes tinha como escopo o serviço à pátria, seja no mercado de 

trabalho, seja nas representações esportivas, seja na integração às forças armadas 

(CASTELLANI FILHO, 2006 e SOARES, C., 2007). 

Isso se verifica na completa inexistência de registros, com exceção dos atestados de 

dispensa médica em número exagerado, das aulas ministradas nesse período, quer por parte da 

escola, quer por parte dos professores/ acadêmicos por elas responsáveis, atestada pelo grupo 

de professores empossados no primeiro concurso público realizado para o provimento de 

(três) vagas para a disciplina Educação Física (vinte e sete anos após a fundação do Colégio). 

O que queremos dizer é que, o fato de não existirem registros acerca da prática pedagógica da 

Educação Física nos arquivos do Colégio denota a não consideração de suas contribuições 

para a concepção de ensino defendida pela instituição, em virtude da subvaloração do corpo 

(biológico) como contributo formativo do cidadão. 

Evidencia-se, assim, a compreensão do corpo como um suporte (estanque) do intelecto 

e uma compreensão fragmentada do homem. Como suporte do intelecto, o corpo tem na 

escola uma participação desarticulada, distanciada inclusive fisicamente (daí a realização das 

aulas de Educação Física em outro ambiente nunca ter sido questionada pela instituição) do 

trabalho formativo desenvolvido pelas demais disciplinas no espaço do Colégio. 

A Educação Física assumia, então, um papel coadjuvante na organização interna do 

CAp-UFPE, desprovido de uma intencionalidade que lhe fosse exterior e, principalmente 

compartilhada com as outras disciplinas. Atuando, desse modo, de forma estruturada, a 

Educação Física se mantinha distante de todas as discussões havidas no e sobre o Colégio, 

fortalecendo o círculo vicioso no qual seu distanciamento em relação às outras disciplinas era 

proporcional à aproximação destas entre si. 
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No segundo momento, entre os anos de 1986 e 2001, verificamos um movimento de 

ressignificação e reconceptualização da Educação Física, por parte de seus professores, 

surgido em decorrência da crise identitária instaurada na década de 1980 e confirmando a 

afirmação de Lucíola Santos (1990) no tocante ao envolvimento do grupo profissional com o 

trabalho pedagógico como o principal responsável pelo desenvolvimento de sua disciplina 

escolar. Os professores de Educação Física do CAp-UFPE tomaram para si a 

responsabilidade, após investigação do contexto histórico no qual se inseria a disciplina até 

sua chegada, de legitimar através das mudanças surgidas com o advento do conceito de 

cultura e a superação do modelo médico-higienista-esportivista, os saberes da Cultura 

Corporal (Jogo, Esporte, Dança, Lutas e Ginásticas) como o conjunto de conhecimentos 

trabalhados pela Educação Física na instituição. 

Prosseguindo com o confronto entre as fontes e dessa vez relacionando os documentos 

oficiais elaborados respectivamente pela escola e pelo grupo de professores de Educação 

Física - que, por sua vez, materializavam o discurso presente nos documentos legais 

promulgados nesse período. Percebemos, de início, que algumas incongruências presentes nos 

documentos legais se expressavam em uma cristalização do modelo teórico biológico ao qual 

a Educação Física se vinculava originalmente, confundindo-os com alguns conceitos e idéias 

surgidos das discussões últimas referentes à recém-definida Cultura Corporal, conforme 

destacado ainda no Capítulo I. 

No CAp-UFPE, essas incongruências se expressaram sobejamente nos documentos 

confrontados. Por um lado - o da escola -, vimos que nas proposições interdisciplinares, ainda 

que a importância do corpo e dos conhecimentos a ele referentes fosse destacada em relação à 

formação integral do cidadão almejada pelo Colégio, por outro, o da disciplina Educação 

Física, ficou evidente a persistente desconsideração das (novas) contribuições e atribuições 

pedagógicas que lhes eram negadas pela escola, por mais que os professores as buscassem. 

Nos documentos ora discutidos, elaborados tanto pela escola quanto pelos professores 

de Educação Física, destacamos a recorrência dos conceitos de qualidade do ensino e de 

interdisciplinaridade. Nas duas situações, esses conceitos se tornaram centrais às elaborações 

de documentos e ao desenvolvimento de projetos que, conforme apontado no Projeto Político-

pedagógico, tinham como escopo a formação integral do cidadão. No entanto, enquanto a 

escola manifestava uma compreensão da Educação Física, digamos, anterior à crise 

identitária, e, assim, centrada na busca pela saúde biológica, os professores, centrados no 

conceito de Cultura Corporal e no referencial teórico-metodológico baseado nas ciências 

humanas, buscavam se inserir de forma sistêmica nas discussões da instituição. 
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Esse período foi marcado pela incidência do binômio legalidade x legitimidade, que se 

punha entre os dois pólos “geradores de sentido”: o Colégio e a disciplina Educação Física; 

que tinham, como foi dito, a qualidade do ensino e a interdisciplinaridade como discurso 

comum. 

Desse modo, percebemos que no primeiro período a Educação Física encontrava-se 

completamente desprovida de uma intencionalidade que a aproximasse do CAp-UFPE, 

estando, assim, na condição de estrutura apontada por Dermeval Saviani (1996). Essa situação 

encontra no aparente consenso existente entre o Colégio e os professores (acadêmicos) de 

Educação Física, seu principal reforço, haja vista que a inexistência de registros documentais 

outros que não (o excessivo número de) dispensas médicas sinaliza que para ambos as 

atividades desenvolvidas pela então matéria de ensino assumiam um caráter meramente 

administrativo-burocrático. No primeiro caso, os atestados médicos serviam como documento 

comprobatório do oferecimento (obrigatório) da “atividade”, enquanto que, no segundo, a 

inexistência de planejamentos, bem como de diários de classe, denota um completo 

distanciamento da disciplina em virtude do não envolvimento dos “professores” para com a 

proposta pedagógica do Colégio. 

No segundo período, verifica-se um duplo movimento no qual a Educação Física, 

através da ação efetiva de seus professores (graduados e concursados) reconhece e aponta 

indicadores de uma intencionalidade que a situa no conjunto das disciplinas componentes do 

currículo da instituição (notadamente as disciplinas da área de Comunicação e Expressão), 

inaugurando sua inserção no contexto de sistema de Saviani (1996). No entanto, não obstante 

o trabalho dos professores da disciplina, as demais instâncias do Colégio parecem ter se 

negado a reconhecer a pertinência dessa intencionalidade, mantendo a Educação Física numa 

espécie de limbo entre a estrutura (do ponto de vista institucional) e o sistema (do ponto de 

vista da organização interna da disciplina) e sugerindo que, ao menos até aquele momento, “a 

concepção ainda é a de que Educação Física na escola se resume a correr, jogar bola, fazer 

ginástica e brincar.” (CONFEF, 2002, p.06). 

Sendo assim, percebemos que no decorrer dos trinta anos ora investigados, ocorreu, no 

CAp-UFPE, uma tensão entre os elementos identitários da disciplina Educação Física, que 

convergem para a construção de dois discursos oficiais: (a) o da escola e (b) o (dos 

professores) da disciplina. 

O primeiro, mais “tradicional” e afeito às origens biológicas da Educação Física, 

insistindo em mantê-la alijada dos processos decisórios e de uma participação mais efetiva na 

formação dos estudantes. Com isso, o discurso “institucional” limita sua ação ao âmbito 
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estrutural que a originou, negando-lhe a possibilidade de se desenvolver como disciplina 

(SANTOS, L.,1990)221. Por outro lado, o segundo discurso, o “disciplinar”, que tem nos 

professores de Educação Física, em suas crenças e ações pedagógicas o resultado das 

discussões havidas na área acerca de seu estatuto epistemológico, busca uma mudança no 

panorama até então predominante. Escudado nos conceitos de qualidade do ensino e 

interdisciplinaridade compartilhados pela instituição, os professores buscaram a superação do 

caráter estrutural historicamente atribuído à Educação Física mediante sua inserção sistêmica 

na organização interna do Colégio. 

Com isso, buscavam o cumprimento dos últimos estágios de desenvolvimento da 

disciplina escolar apontados por Ivor Goodson (2002). Isso significa dizer que essa 

convergência emergiu da tensão histórica representada pela incidência dos binômios corpo x 

intelecto e legalidade x legitimidade sobre as perspectivas e tentativas de consolidação da 

Educação Física como disciplina escolar no CAp-UFPE. 

Com isso, percebemos que a, digamos, “tradição curricular” gerada a partir do 

binômio “corpo x intelecto”, isto é, a partir de uma compreensão fragmentada do ser humano, 

impeliu, mediante influência do segundo binômio - “legalidade x legitimidade” - a Educação 

Física a buscar uma legitimação de sua presença nos currículos escolares que superasse as 

imposições legais, fundadas na busca e manutenção da saúde biológica e na disciplinarização 

das condutas (decorrente da segunda grande influência externa sofrida pela disciplina: a 

militar). 

Diante desse cenário, a Educação Física enfrentou no CAp-UFPE, ao longo dos trinta 

anos estudados, dois momentos distintos de sua história disciplinar. No primeiro (1971-1985), 

caracterizada pela total desarticulação frente ao Colégio, desarticulação esta fortalecida pelo 

consenso existente entre a instituição e a disciplina. Nesse período a Educação Física se 

mostrava completamente distanciada das propostas e objetivos da escola (estrutura). No 

segundo momento (1986-2001), o consenso se desfez e o discurso disciplinar passou a se 

contrapor ao institucional – haja vista as discussões promovidas nas décadas de 1980-90, 

caracterizadoras da então chamada “crise identitária da Educação Física”. Esse movimento de 

oposição teve como destaque as tentativas constantes dos professores de, através das noções 

de interdisciplinaridade e de qualidade do ensino defendidas/ almejadas pelo Colégio, 

                                                 
221 Nesse caso, verificamos que, no CAp-UFPE, existem duas concepções de corpo: uma voltada para o 

aspecto biológico, que tem sua abordagem atribuída à Educação Física (sendo desse modo o corpo visto como o 
suporte das atividades intelectivas) e uma segunda, como sede das manifestações culturais como a dança, que o 
discurso institucional atribui à disciplina Artes (UFPE, 1990). 
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inserirem a disciplina (e a eles próprios) na organização curricular interna do CAp-UFPE 

(vontade de verdade). 

Porém, mesmo estando inserida na área de “Comunicação e Expressão” e desse modo 

partilhando com as demais disciplinas dela integrantes objetivos, procedimentos e 

responsabilidades didático-pedagógicas (sistema), a Educação Física não granjeou maiores 

avanços no que se refere à concepção de abordagem pedagógica do corpo (e dos saberes a ele 

associados). 

O discurso institucional, detentor do poder (curricular), resistiu aos argumentos 

apresentados pelos professores em seu “discurso superador”, tendo como base, segundo nos 

parece, a “tradição curricular” ostentada pela disciplina; restringindo, notadamente nas 

propostas e projetos interdisciplinares, a Educação Física à abordagem da dimensão 

anatomofisiológica do corpo. Esses documentos delegavam a abordagem da dimensão das 

manifestações culturais sob a responsabilidade de outro componente curricular, deixando os 

professores de Educação Física desejosos da conquista de uma maior autonomia acerca dos 

saberes que lhes são específicos (interdição). 

Diante das implicações decorrentes do poder exercido pelo discurso institucional sobre 

a inserção da Educação Física na organização curricular interna do Colégio e, assim, sobre o 

cumprimento por parte desta de seu desenvolvimento como disciplina escolar; e também 

diante das inquietações que geraram a realização deste estudo, verificamos ainda que a 

incidência dos dois binômios resultou, inequivocamente, ou no consenso ou no dissenso entre 

os dois pólos (intra)discursivos identificados. No primeiro caso, a Educação Física 

permaneceu no nível da estrutura, marginalizada frente às demais disciplinas e, quando 

lembrada em nível sistêmico, o era unicamente com intentos utilitaristas, emergentes da 

crença “tradicional” na “ausência de conteúdos” responsável por sua presença legalizada nas 

escolas. 

No segundo caso, a existência de uma tensão fundada na delimitação e sistematização 

de conhecimentos/ conteúdos inerentes e específicos à disciplina se opôs àquela visão 

“tradicional”, potencializando a discussão da Educação Física em nível sistêmico (discurso 

disciplinar) e, ao mesmo tempo, gerando conflitos (pelo poder de se legitimar) com o discurso 

institucional que, sempre fundado na “tradição” a mantém, ainda que contraditoriamente, no 

nível estrutural. 

Com isso acreditamos que o presente estudo como uma reflexão radical, rigorosa e de 

conjunto, tenha evidenciado a relevância do compromisso e da atuação do professor de 

Educação Física na construção da história da disciplina que leciona e, assim, de sua própria 
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história. Nesse ponto destacamos mais uma vez a dimensão identitária, nos remetendo, 

entretanto, não mais à disciplina, mas sim ao professor como responsável pelo seu 

desenvolvimento como tal, por sua inserção no sistema e, principalmente, pela qualidade do 

ensino oferecido. 

Destacamos, portanto, a responsabilidade e o compromisso profissional deste 

professor que ao assumir um dos pólos (intra)discursivos apontados, assume um 

posicionamento ideológico, uma identidade profissional. Destacamos, por fim, a participação 

deste professor como sujeito dessa história que ainda está muito longe de seu final. 
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APÊNDICE A: 

Sobre a construção do conceito de Interdisciplinaridade Escolar  

 

  

Sendo interpretado por alguns estudiosos como a busca por uma nova etapa do 

desenvolvimento da ciência e por outros como o caminho demarcatório de domínios do 

conhecimento, o conceito de interdisciplinaridade é ainda bastante discutido e controverso. 

Cunhado aproximadamente na década de 1970, esse conceito emerge de discussões havidas 

ainda na Antigüidade e, principalmente, na Idade Média, com o advento da ciência 

(FAZENDA, 2006 e SANTOMÉ, 1998). 

Para Santomé (1998), o conceito de interdisciplinaridade provém da concepção 

positivista de ciência, na qual o conhecimento válido, significativo, seria aquele que resulta de 

uma submissão aos critérios do cálculo e/ ou da utilidade imediata. Dessa maneira, a 

constituição de uma disciplina derivaria da delimitação de um campo de atuação centrado em 

estudos e experiências voltados para uma determinada parcela da realidade. 

Segundo o autor: 

 

Desenvolveram-se numerosas propostas das condições que um corpo de 
conhecimentos deve reunir para ser conceitualizado como disciplina ou 
ciência. Geralmente, devido ao forte peso do paradigma positivista, as 
condições eram impostas a partir da lógica deste paradigma. [...] Estas 
condições tão rígidas e limitadas farão com que muitos corpos de 
conhecimentos não obtenham o rótulo de ciência (entre outros, os discursos 
religiosos, metafísicos ou muitas das práticas e tradições das diversas 
ciências sociais), por não se submeterem aos níveis de formalização ditados 
pelo positivismo (p.56). 

 

Ainda segundo Santomé (1998, p.58), essa visão de disciplina é asseverada por 

Toulmin (1977), que defende que, para ser compreendida como tal, uma disciplina deve 

cumprir as seguintes condições: 

 

1. Suas atividades devem estar organizadas em torno de, e dirigidas para, 
um conjunto específico e realista de ideais coletivos acordados. 

2. Estes ideais coletivos impõem determinadas exigências a todas as 
pessoas que se dedicam ao acompanhamento profissional das atividades 
envolvidas. 

3. As discussões resultantes oferecem ocasiões disciplinares para a 
elaboração de “razões” no contexto dos argumentos justificativos, cuja 
função é mostrar em que medida as inovações nos procedimentos estão à 
altura dessas exigências coletivas. 
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4. Para tal fim, desenvolvem-se os foros profissionais nos quais são 
utilizados procedimentos reconhecidos para “elaborar razões”, para 
justificar a aceitação coletiva dos novos procedimentos. 

5. Os mesmos ideais coletivos determinam os critérios de adequação pelos 
quais são julgados os argumentos que apóiam essas inovações. 

 

 O autor prossegue afirmando que: 

 

De toda forma, convém não esquecer que, para que haja 
interdisciplinariedade, é preciso que haja disciplinas. As propostas 
interdisciplinares surgem e desenvolvem-se apoiando-se nas disciplinas; a 
própria riqueza da interdisciplinariedade depende do grau de 
desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão 
afetadas positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares. 
(SANTOMÉ, 1998, p.61). 

 

Então, é com base na compreensão de um resultado da disciplinaridade que o conceito 

de interdisciplinaridade é forjado, como foi dito, na década de 1970, como a busca ou a 

possibilidade de busca de superação de uma exagerada especialização científica então 

caracterizada por uma produção de conhecimento cada vez mais compartimentada e, assim, 

desprovida de qualquer comunicação com outras produções (FAZENDA, 2006 e SANTOMÉ, 

1998)222. Desse modo, Jurjo Santomé (1998, p.65-66) conclui que a relação disciplinaridade - 

interdisciplinaridade resulta no predomínio desta última em função de uma das seguintes 

variáveis: (1) Espaciais (compartilhamento de espaços físicos); (2) Temporais (confluência, 

em um determinado momento, de estudos realizados em caráter [multi]disciplinar); (3) 

Econômicas (baseadas em restrições orçamentárias necessárias à realização de um estudo); (4) 

Demográficas (número insuficiente de especialistas de uma determinada área de estudo em 

uma instituição); (5) Demandas sociais (necessidade de solução a novos problemas 

emergentes da dinâmica social); (6) Epistemológicas (instauração de uma crise na lógica 

interna de uma área do conhecimento que, para cumprimento de seu compromisso social 

                                                 
222 Para o autor: 

 
“As transformações nas disciplinas são causadas, fundamentalmente, por dois tipos de 
situações: uma maior delimitação e concretização dentro dos conteúdos tradicionais de um 
campo disciplinar já estabelecido, ou uma integração ou fusão entre parcelas de disciplinas 
diferentes, mas que compartilham um mesmo objeto de estudo. Esta segunda forma envolve a 
tomada de contato, ou pelo menos uma interação mínima entre disciplinas diferentes. 
(SANTOMÉ, 1998, p.62).” 

 
 As duas situações marcaram presença na história da Educação Física e de seu desenvolvimento tanto 
como área do conhecimento, quanto como disciplina escolar. Nos dois casos, a incorporação do conceito de 
Cultura (Corporal, de Movimento e Corporal de Movimento) se fez fundamental à concretização desse processo 
interativo (BRACHT, 2005; DAOLIO, 2004 e 2005; SOUZA JÚNIOR, 1999). 
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diante da solução do problema referente ao seu recorte epistêmico, se utiliza de marcos 

teóricos alóctones); (7) Disputas entre disciplinas pela autoridade científica diante de um 

determinado objeto do conhecimento; (8) Necessidade de prestígio (verificação por parte dos 

estudiosos de uma dada área de investigação da queda de seu status em relação às respostas 

que oferece aos problemas afetos ao seu objeto de estudo); e (9) Desenvolvimento da ciência 

(evolução de uma área de estudo atrelada à incorporação de novos olhares sobre o objeto de 

investigação). 

É com base no estabelecimento dessas variáveis que ao autor destaca o caráter 

processual (e utópico) da interdisciplinaridade, declarando que: 

 

A interdisciplinariedade é um objetivo nunca completamente alcançado e por 
isso deve ser permanentemente buscado. Não é apenas uma proposta teórica, 
mas sobretudo uma prática. Sua perfectibilidade é realizada na prática; na 
medida em que são feitas experiências reais de trabalho em equipe, 
exercitam-se suas possibilidades, problemas e limitações. É uma condição 
necessária para a pesquisa e a criação de modelos mais explicativos dessa 
realidade tão complexa e difícil de abranger. (SANTOMÉ, 1998, p.66-67). 

 

Sendo a interdisciplinaridade escolar o centro das discussões aqui empreendidas, e, 

ainda, neste âmbito, as repercussões deste conceito sobre a constituição histórica da área do 

conhecimento e da disciplina escolar Educação Física, destacamos a relevância das variáveis 

5, 6 e 9 para a realização do presente estudo. 

A consideração dessas variáveis se verifica nas novas demandas sociais voltadas para 

o estudo das práticas corporais, à crise identitária gerada a partir desta na área do 

conhecimento Educação Física; e, daí, na busca desta por legitimidade através do 

desenvolvimento de seus estudos, notadamente na dimensão escolar, mediante incorporação 

de conhecimentos derivados das ciências humanas, em contraposição a até então hegemônica 

perspectiva médico-higienista223. 

Para Ivani Fazenda (1991), o diálogo é um dos fundamentos da interdisciplinaridade 

que permite a extração de indicadores até então impensados do ponto de vista da coletividade, 

mediante confronto entre as produções individuais e seus autores224. A autora destaca, nessa 

dimensão dialógica a relevância do segundo fundamento: a memória; que, de acordo com seus 

estudos pode ser memória-registro (escrita, documentada) e memória vivida (refeita no cerne 
                                                 

223 Ver Capítulo I. 
 
224 Ivani Fazenda (1991) destaca a importância da consciência coletiva de que “o avanço interdisciplinar 
depende do progresso das próprias disciplinas.” ( p.10). 
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do processo dialógico): “o recurso da memória [atua] como possibilidade de releitura crítica e 

multi-perspectival de fatos ocorridos nas práticas docentes.” (FAZENDA, 1991, p.03). 

A parceria surge como o terceiro fundamento de uma prática pedagógica 

interdisciplinar. Esse fundamento consiste, segunda Fazenda (1991, p.04) no fomento do 

diálogo a partir de formas de conhecimento derivadas das possibilidades de interpenetração 

dos agentes envolvidos. Para autora a parceria emerge da necessidade de troca e da solidão 

sentidas pelos profissionais de uma instituição, que se lhes impõe como uma “condição de 

sobrevivência do conhecimento educacional”225. 

 

A produção em parceria, quando revestida do rigor, da autenticidade e do 
compromisso, amplia a possibilidade de execução de um projeto 
interdisciplinar. Ela consolida, alimenta, registra e enaltece as boas 
produções na área da Educação. [...] O sentido de um trabalho 
interdisciplinar estaria na compreensão e na intencionalidade da efetivação 
de novas e melhores parcerias.” (idem, p.05-06). 

 

A realização de um trabalho pedagógico desse porte demanda um local específico para 

suas práticas, um espaço no qual a interdisciplinaridade se dê plenamente. Ivani Fazenda 

(1991) aponta esse espaço, a sala de aula interdisciplinar, como o quarto fundamento desse 

trabalho, na medida em que nele “a obrigação é alternada pela satisfação, a arrogância pela 

humildade, a solidão pela cooperação, a especialização pela generalidade, o grupo homogêneo 

pelo heterogêneo, a reprodução pela produção do conhecimento.” (idem, p.06, grifo nosso). 

O quinto fundamento apontado pela autora é, na verdade, a reunião de um grupo de 

aspectos essenciais à compreensão da interdisciplinaridade como uma atitude e não como uma 

mera formalidade pedagógica. O primeiro desses aspectos é o respeito ao modo de ser de 

cada um e a crença de que sua compreensão consiste no primeiro passo rumo à autonomia. O 

surgimento dessa atitude interdisciplinar, seguido de uma “contaminação” dentro de um 

grupo determinado é o segundo aspecto. Segundo Fazenda (1991, p.07), “para a realização de 

um projeto interdisciplinar existe a necessidade de um projeto inicial que seja suficientemente 

claro, coerente e detalhado, a fim de que as pessoas nele envolvidas sintam o desejo de fazer 

parte dele.” (grifo nosso). 

A consideração desse aspecto, por seu turno, nos leva à crença na presença de projetos 

pessoais de vida em sua elaboração. Esses projetos individuais, sendo comuns aos membros 

do grupo, atuam de forma determinante na concretização de uma proposta interdsiciplinar. 

                                                 
225 Op. cit., p.04. 
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Como último aspecto pertinente a este fundamento, a autora aponta a consciência da 

provisoriedade do conhecimento em todo o processo de elaboração projetiva. Fazenda (1991) 

ratifica que esse entendimento é essencial para que “um projeto interdisciplinar, não de nome, 

mas de intenção, alicerça-se [possa alicerçar-se] em pressupostos epistemológicos e 

metodológicos que são periodicamente revisitados.” (p.08); tornando viável a consideração do 

sexto e último fundamento que é a possibilidade de efetivação de pesquisas interdisciplinares. 

Essas considerações reiteram os comentários feitos por Julie Klein (2006) acerca da 

reverberação da interdisciplinaridade sobre a prática pedagógica efetivada na Escola Básica. 

Segundo a autora: 

 

O aumento de interesse pelo ensino interdisciplinar ocorreu juntamente com 
uma mudança na maneira de pensar o ensino e a aprendizagem. As 
metáforas do ensino-aprendizagem mudaram de prescrição, produto, 
controle, perfomance, domínio e especialização para diálogo, processo, 
transformação, questionamento e interação. A teoria da pedagogia mudou, 
por sua vez, de estratégias universais para estratégias situacionais e para as 
necessidades de cada tipo específico de aluno. No processo, o papel do 
professor também está sendo redefinido, mudando de bedel226 e fonte de 
sentido para guia e facilitador, comparável à noção usual no ensino superior 
de professores como aprendizes. (KLEIN, 2006, p.129-130). 

 

 Concordando com as constatações de Jurjo Santomé (1998) e Julie Klein (2006), Yves 

Lenoir (2006) declara ser o conceito de interdisciplinaridade inextrincavelmente articulado a 

uma dimensão de disciplinaridade; uma vez que pressupõe, para sua concretização, a 

existência de uma reciprocidade, de uma interação entre pelo menos duas disciplinas.227 

Destacando as diferenças, no tocante à interdisciplinaridade, entre as disciplinas científicas e 

as disciplinas escolares, o autor afirma que 

 

É importante entender o termo “disciplina”. Com efeito, sem entrar no 
debate, não se pode confundir disciplina científica e disciplina escolar. 
Inúmeros autores, em seguida à análise das disciplinas escolares do primário 
e do secundário, constatam que seus elementos de conteúdos são bem 
diferentes daqueles das disciplinas científicas, que respondem a uma outra 
lógica de estruturação interna, e que possuem outras finalidades. [...] A não-
diferenciação entre esses dois tipos de disciplinas, científica e escolar, tem 

                                                 
226 Visão do professor como disciplinador, em virude da concepção de disciplina escolar como controle das 
condutas na instituição escola (século XIX) (ver Capítulo II). 

 
227 Para Lenoir (2006, p.46), é nessa relação de disciplinaridade – interdisciplinaridade que reside os 
fundamentos de uma segunda relação, qual seja, a relação existente entre a interdisciplinaridade e a didática. 
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conduzido a uma simples transposição do campo científico para o campo 
escolar. (LENOIR, 2006, p.47). 

 

 Com outras palavras, é no compartilhamento de uma dimensão epistemológica que, 

segundo o autor, se encontra o coeficiente de aproximação das relações de reciprocidade entre 

as distintas áreas do conhecimento. Para Lenoir (2006) essa distinção é resultado de uma 

duplicidade teleológica na qual os objetivos imediatos das instituições acadêmico/científicas 

de um lado e escolar de outro, que têm em comum, como vimos, a elaboração de 

conhecimentos. 

 A primeira está voltada para a construção de um quadro conceitual global e unificador 

do saber científico228; e a segunda, objeto deste estudo, com uma perspectiva mais 

instrumental, volta-se para a resolução de problemas cotidianos, a partir de experiências 

particulares229. 

 

Essas duas tendências exprimem uma tensão que percorre a questão 
interdisciplinar desde o seu nascimento com o desenvolvimento da ciência 
durante o século XVII. [...] Falando de interdisciplinaridade escolar, é 
conveniente manter intimamente ligada essa dupla visão de 
interdisciplinaridade, epistemológica e prática, de maneira a evitar 
divagações tanto do tipo idealista, que negligencia toda ancoragem na 
realidade escolar, como do tipo técnico-intrumentalista, em que a finalidade, 
a pertinência e o valor serão medidos pelo sucesso imediato. (LENOIR, 
2006, p.49). 

 

 Desse modo, o autor considera ser a interdisciplinaridade escolar um dos campos de 

operacionalização da interdisciplinaridade. Os outros campos são a interdisciplinaridade 

científica, (eminentemente voltada para a pesquisa acadêmica); a interdisciplinaridade 

profissional e a interdisciplinaridade prática (ambas voltadas para a aplicação de novos 

saberes elaborados). 

 Sendo, então, a interdisciplinaridade escolar, grosso modo, o campo interdisciplinar 

passível de ser pesquisado, ensinado e aplicado, Lenoir (2006) denuncia que a transposição 

linear da dimensão científica desconsidera as especificidades da dimensão escolar. As 

diferenças teleológicas existentes entre os dois campos são apontadas no quadro a seguir: 

 

                                                 
228 “Busca da unidade do saber; pesquisa de uma superciência; preocupações fundamentalmente de ordem 
filosófica e epistemológica” (Idem, p.49). 
 
229 “Recurso a um saber diretamente útil (funcional) e utilizável para responder às questões e aos problemas 
sociais contemporâneos, aos anseios da sociedade.” (Idem, p.49). 
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Interdisplinaridade Científica Interdisciplinaridade Escolar 
FINALIDADES 

Tem por finalidade a produção de novos 
conhecimentos e a resposta às 
necessidades sociais: 

• Pelo estabelecimento de ligações 
entre as ramificações da ciência; 

• Pela hierarquização (organização 
das disciplinas científicas); 

• Pela estrutura epistemológica; 
• Pela compreensão de diferentes 

perspectivas disciplinares, 
restabelecendo as conexões sobre 
o plano comunicacional entre os 
discursos disciplinares. 

Tem por finalidade a difusão do 
conhecimento (favorecer a integração de 
aprendizagens e conhecimentos) e a 
formação de atores sociais: 

• Colocando-se em prática as 
condições mais apropriadas para 
suscitar e sustentar o 
desenvolvimento dos processos 
integradores e a apropriação dos 
conhecimentos como produtos 
cognitivos com os alunos; isso 
requer uma organização dos 
conhecimentos didáticos e 
pedagógicos; 

• Pelo estabelecimento de ligações 
entre teoria e prática; 

• Pelo estabelecimento de ligações 
entre os distintos trabalhos de um 
segmento real de estudo. 

Quadro III: Diferenças teleológicas existentes entre a Interdisciplinaridade Científica e a 
Interdisciplinaridade Escolar (segundo Lenoir, 2006, p.52). 

 
 

 Vemos assim que, para Lenoir (2006), a transposição da lógica interna da 

interdisciplinaridade científica para a dimensão escolar redunda em tentativas de 

universalização dos conhecimentos a serem transmitidos, mediante perda da identidade e da 

especificidade, nos termos de um currículo escolar, das disciplinas envolvidas.230 O autor 

aponta como caminho para a eliminação dessa transposição, a compreensão da 

interdisciplinaridade como a integração de três planos complementares: (a) a 

interdisciplinaridade curricular; (b) a interdisciplinaridade didática; e (c) a 

interdisciplinaridade pedagógica. 

 A interdisciplinaridade curricular seria o primeiro passo da constituição da 

interdisciplinaridade escolar; tendo por isso, como atribuição o estabelecimento das relações 

entre as disciplinas escolares em termos de interdependência, convergência e 

complementaridade. A interdisciplinaridade didática trataria, com base no estabelecimento 

relacional já instaurado entre as disciplinas, do planejamento e da avaliação das intervenções 

educativas. À interdisciplinaridade pedagógica caberia a garantia da aplicação de 

                                                 
230 Ibidem, p.56-59. 
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procedimentos interdisciplinares coerentes e adequados às situações didáticas promovidas 

(atualização da interdisciplinaridade). 

 

A atualização da interdisciplinaridade no plano pedagógico requer, portanto, 
que se leve em conta um conjunto de dimensões próprias à dinâmica real da 
sala de aula, não somente uma teorização da prática interdisciplinar sobre o 
plano didático no seio de modelos ricos e coerentes; ela também necessita 
esclarecer que pode proporcionar uma análise curricular das possibilidades 
interdisciplinares oferecidas pelos programas em vigor. (LENOIR, 2006, 
p.59). 

 

 Os três planos constitutivos da interdisciplinaridade escolar apontados por Lenoir 

(2006), bem como a relação existente entre eles estão sintetizados no esquema abaixo: 

 

 
Esquema 13: Taxionomia integrada dos Planos de Interdisciplinaridade Escolar proposta por Tochon (1990) 

e citada por Lenoir (2006). 
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APÊNDICE B: 

Informações adicionais sobre a perspectiva Crítico-Superadora 

 

Imbuído de uma concepção ampliada de currículo231 e assente às novas concepções de 

Educação, de Educação Física e de Projeto Político-pedagógico surgidas com a nova LDB, o 

grupo de professores autodenominado Coletivo de Autores232 publica, em 1992, o livro 

“Metodologia do Ensino de Educação Física”, pela Editora Cortez. 

Esta publicação discute as possibilidades de uma abordagem pedagógica fundada no 

materialismo histórico-dialético denominada pelos autores de Crítico-superadora. Em seu 

texto a reflexão pedagógica se caracteriza por ser diagnóstica, por envolver uma constatação 

da realidade; judicativa, por realizar um julgamento a partir dos interesses de uma 

determinada classe social, qual seja, a classe trabalhadora; e teleológica, por possuir um 

objetivo claro e determinado, que seria suscitar reflexões acerca do papel exercido pela luta de 

classes no desenvolvimento e tematização das práticas corporais na instituição escolar 

(expressão corporal como linguagem). 

Segundo os autores, o currículo assim compreendido aponta como requisitos para a 

seleção de conteúdos e a elaboração de um programa de Educação Física os seguintes 

princípios: (a) a relevância social dos conteúdos; (b) a contemporaneidade dos conteúdos; (c) 

a adequação às possibilidades sócio-cognitivas do aluno; (d) a simultaneidade dos conteúdos 

enquanto dados da realidade; (e) a espiralidade da incorporação das referências do 

pensamento; e (f) a provisoriedade do conhecimento. 

O primeiro princípio se refere à significação atribuída ao conteúdo em suas 

possibilidades de reflexão pedagógica e se articula ao segundo, que envolve o oferecimento 

atualizado de informações aos alunos, em uma perspectiva de associação entre conhecimento 

clássico e contemporâneo. O terceiro princípio se refere à adequação dos conteúdos às 

capacidades intelectivas e à prática social do aluno, no sentido de viabilizar o salto qualitativo 

pretendido. 

O quarto princípio, por sua vez, objetiva superar o etapismo conteúdico, 

perspectivando sua abordagem de forma simultânea; sendo este primordial para a organização 

cíclica do tempo pedagógico. O quinto princípio, que trata da compreensão da organização do 

                                                 
231 Voltada para o desenvolvimento da reflexão do aluno sobre a realidade social que o cerca. 

 
232 Carmem Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega 
Escobar e Valter Bracht. 
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pensamento em perspectiva de ampliação. Por último, o sexto princípio que, em articulação 

com o segundo, refere-se à ruptura com a noção de terminalidade do conhecimento, isto é, 

compreende a organização do pensamento em uma perspectiva histórica. 

Diante disso, a referida perspectiva pedagógica aponta o sistema de ciclos como o 

mais viável para, em respeito aos princípios citados acima, alcançar o almejado salto 

qualitativo na aprendizagem do aluno. Nesse caso, a estruturação cíclica proposta busca a 

superação paulatina do etapismo representado pelo sistema seriado, em acordo, insistimos, 

com a nova concepção de Educação apontada quatro anos depois, pela atual LDB. 

Voltando ao sistema de ciclos e sua relevância e viabilidade frente às propostas feitas 

pela perspectiva Crítico-superadora, em seu texto, o Coletivo de Autores distingue quatro 

ciclos como o caminho – curriculum – previsto para a conclusão da Educação básica. No 

primeiro ciclo, que vai da pré-escola (atual 1º Ano do Ensino Fundamental233) até a 3ª série 

(atual 4º Ano do Ensino Fundamental) é trabalhada a identificação sincrética dos dados da 

realidade em suas semelhanças e diferenças, sendo por isso definido como ciclo da 

organização da identidade dos dados da realidade. 

O período correspondente à 4ª, 5ª e 6ª séries (atuais 5º, 6º e 7º Anos do Ensino 

Fundamental) refere-se ao ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento. É nesse 

período que o aluno começa a confrontar a realidade com o pensamento abstrato e suas 

representações sobre ela. O período seguinte, que compreende a 7ª e a 8ª séries (atuais 8º e 9º 

Anos do Ensino Fundamental), refere-se ao terceiro ciclo, ou seja, ao ciclo da ampliação da 

sistematização do conhecimento. É neste ciclo que o aluno passa a reorganizar os dados da 

realidade mediante ampliação de suas referências conceituais então promovidas pela 

consideração da atividade teórica. 

Por último, as três séries do Ensino Médio, que correspondem ao quarto ciclo de 

escolarização; qual seja, o ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. É 

nesse ciclo, portanto, que o aluno começa a perceber e refletir sobre as relações estabelecidas 

pelos dados da realidade entre si e destes com suas conceituações. 

Com isso, os autores afirmam que 

 

Essa compreensão é básica para a concretude do currículo. A nosso ver, ele 
se materializa quando penetra no pensamento do aluno dando uma qualidade 
a esse pensamento. Tal qualidade vai sendo construída através de 
aproximações sucessivas do sujeito que pensa com o objeto pensado, 

                                                 
233 De acordo com os termos da Lei nº 11.274/2006, que institui o Ensino Fundamental em nove anos, 
promovendo, assim, a inclusão nesse segmento de crianças com seis anos de idade. (BRASIL, 2006). 
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mediado pelo conhecimento. Por essa razão se afirma o entendimento de que 
o conhecimento é uma representação do real no pensamento. (COLETIVO 
DE AUTORES, 1992, p.33). 

 

Embora os autores não sejam todos pernambucanos, consideramos essa produção uma 

contribuição de Pernambuco ao debate nacional ora estabelecido por embasar sua construção 

nos resultados de um estudo realizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes entre 

os anos de 1987 e 1991234, durante o governo de Miguel Arraes de Alencar (1987-1990).235 

Esse estudo tratava de uma proposta de tematização de algumas práticas corporais, levando-se 

em conta a realidade dos alunos e das escolas - bem como todo o contexto sócio-político – em 

virtude de uma construção espiralada236 do conhecimento (PERNAMBUCO, 1989)237. 

A partir da discussão estabelecida por este documento, o “Coletivo de Autores” 

(conforme ficou nacionalmente conhecido o livro) se apresenta como uma contribuição ao 

debate nacional, afirmando que 

 

Uma pedagogia entra em crise quando suas explicações sobre a prática social 
já não mais convencem aos sujeitos das diferentes classes e não mais 
correspondem aos seus interesses. Nessa crise, outras explicações 
pedagógicas vão sendo elaboradas para lograr o consenso (convencimento) 
dos sujeitos, configurando as pedagogias emergentes, aquelas em processo 
de desenvolvimento, cuja reflexão vincula-se à construção ou manutenção de 
uma hegemonia. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.25). 

  

Sendo assim, ao conferir uma dimensão de luta de classes à já estabelecida relação/ 

problemática entre a legalidade e a legitimidade da prática pedagógica da Educação Física, o 

“Coletivo de Autores” afirma que seu texto “trata de uma pedagogia emergente, que busca 

responder a determinados interesses de classe, denominada (...) de crítico-superadora.” (Ibid., 

1992, p.25). 

Vemos assim que os textos em questão contribuem grandemente ao debate nacional 

sobre a crise identitária da Educação Física ao oferecer à prática pedagógica um cariz voltado 

                                                 
234 PERNAMBUCO, 1989. 

 
235 Exilado político anistiado em 1979. 

 
236 Os autores definem essa construção espiralada do conhecimento como a busca pelo “salto qualitativo” das 
elaborações dos alunos em função da sistematização do conhecimento resultante de todo o processo de ensino e 
aprendizagem então empreendido. (Cf. COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.91). 

 
237 “Algumas considerações dessa proposta foram incorporadas neste [Capítulo 1] e no próximo capítulo, pela 
relevância com que foram tratadas em face do objetivo deste livro: facilitar a reflexão e a prática pedagógica 
dos professores do magistério, do ensino médio e das séries iniciais do ensino fundamental.” (COLETIVO DE 
AUTORES, 1991, p.26). 
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para a luta de classes; e, do ponto de vista teórico-metodológico, ao apresentar como 

conteúdos de ensino o Jogo, o Esporte, a Dança, a Capoeira, a Ginástica e demais práticas 

corporais contextualmente relevantes - em oposição apenas ao Esporte e/ ou à Ginástica que, 

muitas vezes serviam como sinônimos da disciplina – como elementos/ saberes da Cultura 

Corporal. 

A Cultura Corporal, sob tais termos, se referiria ao objeto do conhecimento 

configurado por atividades corporais expressivas tematizadas da instituição escolar (SILVA, 

V., 1996). 

 

Por essas considerações podemos dizer que os temas da cultura corporal, 
tratados na escola, expressam um sentido/ significado onde se interpenetram, 
dialeticamente, a intencionalidade/ objetivos do homem e as intenções/ 
objetivos da sociedade. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.62). 

 

A delimitação desses conteúdos, como foi dito, levou em conta o contexto sócio-

político e a realidade dos alunos e da escola, em oposição à universalização dos conteúdos 

esportivos e de suas regras, conforme praticado na perspectiva até então predominante. Nesse 

sentido, os autores destacam a importância de se relacionar os conteúdos da Cultura Corporal 

aos grandes problemas sociais, políticos e econômicos da realidade, de maneira que 

possibilite aos alunos das escolas públicas uma leitura mais rica e reflexiva da realidade na 

qual se insere. 

Ao centralizar a problemática educacional vivida pela disciplina Educação Física na 

instituição escolar na luta de classes, defendendo, assim, uma proposta pedagógica 

especificamente voltada para a classe trabalhadora, o Coletivo de Autores (1992), a nosso ver, 

acaba por reconhecer e, de certa forma até legitimar a dualidade do sistema nacional de 

ensino238. Isso fica evidente quando, sob tais termos, defende e proclama sua aplicabilidade 

para os alunos de escolas públicas, enquanto nega, tacitamente, sua função formativa, no que 

se refere à disciplina escolar, para as então chamadas classes dominantes. 

 

 

 

 

 
                                                 

238 Embora seja, inegavelmente, um avanço teórico-metodológico produzido na área, cuja relevância se verifica 
no número de vezes em que seu texto é citado neste e em muitos outros trabalhos e, principalmente, no fato de 
ser a abordagem Crítico-Superadora a atual proposta oficial do estado de Pernambuco. 
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 APÊNDICE C: 

Notas sobre a Qualidade do Ensino no Brasil 

 

 Com a promulgação da Constituição de 1988, a Educação passa a ser um direito 

inalienável do cidadão brasileiro; direito este que tem no ensino de qualidade seu princípio 

fundante (OLIVEIRA e ARAUJO, 2005). A palavra qualidade é definida por Ferreira (1985, 

p.394) como “propriedade, atributo o condição das coisas ou das pessoas que as distingue das 

outras e lhes determina a natureza”. Para Fernandes, Luft e Guimarães (2006, p.510), 

qualidade é “aquilo que caracteriza uma coisa; propriedade, modo de ser; disposição moral; 

caráter, índole; predicado (...).” 

 Qualidade é, então, um termo que expressa uma relação eminentemente distintiva. 

Assume, por isso, várias interpretações em virtude de circunstâncias valorativas inerentes aos 

contextos nos quais se aplica. O conceito de qualidade vem sendo utilizado, sobretudo em 

referência ao processo produtivo. Nesse sentido, Romulado de Oliveira e Gilda de Araujo 

(2005) nos alertam, em “Qualidade do Ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à 

educação” para os sentidos que o conceito de qualidade assume nas duas principais instâncias 

as quais se refere: (a) a dos negócios e (b) a da administração em geral. 

Para os autores, na primeira instância, o conceito se refere à busca pela melhor 

qualidade do produto, sem se levar em conta os custos que lhe são inerentes. Na segunda 

instância, por sua vez, destaca-se a qualidade do processo, isto é, a consideração dos custos 

envolvidos nessa busca pela qualidade. 

Sendo o conceito de qualidade do ensino derivado de uma transposição do processo 

produtivo (OLIVEIRA e ARAUJO, 2005; PARO, 1998), suas discussões têm se caracterizado 

pela tensão entre as noções de qualidade e quantidade. Nesse sentido, Oliveira e Araujo 

(2005) e Romanelli (1998) afirmam que, no Brasil, sua discussão se deu a partir de três 

formas distintas: (a) a qualidade discutida a partir da oferta insuficiente; (b) a qualidade 

discutida a partir das disfunções de fluxo no desenvolvimento do ensino fundamental; e (c) 

generalização de sistemas de avaliação baseados em testes padronizados.239 

 

Para a educação, esse contexto representou o acirramento das tensões entre 
as expectativas de melhoria da qualidade dos sistemas de ensino e a 
disponibilidade de recursos orçamentários para a consecução desse fim. Isso 

                                                 
239 Op. cit., p.06. 
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favoreceu uma perspectiva de qualidade cuja lógica tinha por base as idéias 
de eficiência e produtividade, com uma clara matriz empresarial, em 
contraposição à idéia de democratização da educação e do conhecimento 
como estratégia de construção e consolidação de uma esfera pública 
democrática. [...] Com efeito, se até a década de 1980 podemos perceber 
certa identidade entre a idéia de qualidade e a ampliação das oportunidades 
de acesso aos serviços educacionais, a partir do princípio de justiça 
redistributiva dos bens sociais e econômicos, na década seguinte, esses 
princípios serão preteridos por aqueles ligados a uma lógica eminentemente 
empresarial, que enfatizam as idéias de maior produtividade, com menor 
custo e controle do produto. (OLIVEIRA e ARAUJO, 2005, p.06-07). 
 

 

 Segundo os autores, as demandas sociais voltadas à educação como um direito legal 

voltavam-se, até a década de 1980 à ampliação quantitativa das oportunidades de ensino, 

surgida em decorrência da obrigatoriedade do ensino fundamental. Isso significa dizer que, 

nesse período as discussões acerca da democratização do ensino concentravam-se unicamente 

no aumento do número de vagas disponíveis à população nas redes de ensino; preterindo, 

assim, àquelas voltadas para o estabelecimento de critérios de otimização qualitativa dos 

processos e condições de ensino de qualidade (OLIVEIRA e ARAUJO, 2005; ROMANELLI, 

1998 e SAVIANI, 2007).240 

 

Numa perspectiva social, a educação escolar pode ser considerada uma 
necessidade que gera uma demanda capaz de determinar uma oferta. Mas, 
nessa mesma perspectiva, fatores como a herança cultural, a ordem política e 

                                                 
240 Nesse sentido, Vitor Paro (1998, p.302), discute a relação qualidade-produtividade a partir do entendimento 
de que a educação como “a apropriação do saber historicamente produzido é prática social que consiste na 
própria atualização cultural e histórica do homem.” Para o autor o homem, 
 

“na produção material de sua existência, na construção de sua história, produz conhecimentos, 
técnicas, valores, comportamentos, atitudes, tudo enfim que configura o saber historicamente 
produzido. Para que isso não se perca, para que a humanidade não tenha que reinventar tudo a 
cada nova geração, fato que a condenaria a permanecer na mais primitiva situação, é preciso 
que o saber esteja sendo permanentemente passado para as gerações subseqüentes. Essa 
mediação é realizada pela educação, do que decorre sua centralidade enquanto condição 
imprescindível da própria realização histórica do homem. (Ibidem, p.302).” 

 
 Com isso, é situando a importância da escola na construção do homem como ser histórico que Paro 
(1998) afirma, tendo em vista sua origem no paradigma produtivo e as discussões acerca da polissemia do termo 
qualidade acima aludidos, que “a escola é uma das únicas instituições para cujo produto não existem padrões de 
qualidade”. O autor declara, assim, ser o aluno educado e não a aula ou o processo pedagógico escolar, o produto 
da escola. 
 Para o autor, 
 

“A produtividade da escola mede-se, portanto, pela realização de seu produto, ou seja, pela 
proporção de seus alunos que ela consegue levar a se apropriar do saber produzido 
historicamente. Isto supõe dizer que a boa escola envolve ensino e aprendizagem ou, melhor 
ainda, supõe considerar que só há ensino quando há aprendizagem. (PARO, 1998, p.303).” 
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o próprio sistema econômico podem atuar de forma que orientem a demanda 
social de educação e controlem a oferta de escolas. Nesse sentido, não 
apenas a quantidade de bens traduzidos em educação escolar, mas também o 
próprio conteúdo desses bens podem ser adaptados pelos fatos acima citados. 
(ROMANELLI, 1998, p.26). 

 

 Então, é com base em uma concepção de escola como privilégio na qual o simples 

acesso ao seu atendimento limitado às classes dominantes e a partir de seus critérios 

axiológicos então traduzidos nessa qualidade, que, no Brasil, se começa a discutir a presença 

desse conceito (produtivo) nas instituições de ensino.241 Tendo a política de expansão da 

oferta da rede escolar ampliado o número de vagas disponíveis à população, o problema 

educacional brasileiro passou desta para a permanência dos matriculados na escola ao longo 

do período de escolarização (ROMANELLI, 1998). 

 De acordo com Saviani (2007), essa política de ampliação gerou um desequilíbrio 

interno ao processo educativo, na medida em que, estando os conteúdos baseados nos valores 

da cultura dominante – sendo por isso “desinteressantes” aos membros das classes 

dominadas242 -, garantiam aos primeiros uma continuidade em relação às oportunidades de 

ensino vivenciadas anteriormente, distanciando-os ainda mais dos últimos que não 

conseguiam acompanhá-los nesse sentido. 

 É dessa problemática que, segundo Oliveira e Araujo (2005) emerge a segunda forma 

de discussão do conceito de qualidade da educação no Brasil, qual seja, a que se volta para a 

correção das disfunções de fluxo no desenvolvimento do ensino fundamental. Para os autores, 

foi somente na década de 1990 que, mediante criação dos ciclos de escolarização, da 

promoção continuada e dos programas de aceleração de aprendizagem, se enfatizou o 

processo de regularização desse fluxo. 

 A aplicação dessas medidas resultou em uma queda expressiva nos índices de 

reprovação e um correspondente aumento no número de estudantes concluintes do ensino 

fundamental.243 No entanto, os autores destacam, atuaram exclusivamente sobre os 

                                                 
241 Apesar de as discussões em nível mundial terem se iniciado na década de 1940, de acordo com Oliveira e 
Araujo (2005, p.08), “só recentemente o Brasil atingiu os índices de escolarização obrigatória alcançados por 
muitos países europeus desde o início da segunda metade do século passado.” 

 
242 “Uma vez que esse conteúdo sirva apenas à mera ilustração, como só ocorre nas sociedades tradicionalistas 
e aristocráticas, cujas bases estão implantadas na hipertrofia do poder local, ele ajuda a definir um papel 
também político para a escola: esta deve concorrer para que somente as camadas dominantes, as únicas em 
condições de consumir o referido conteúdo, mantenham a sua posição dominante pela natural distância entre 
essas camadas e os demais estratos sociais assegurada pelo monopólio da cultura letrada.” (ROMANELLI, 
1998, p.29-30). 
243 Op. cit.,p.11. 

 



178 
 

indicadores desempenho utilizados até então, não repercutindo, assim, sobre as causas do 

problema. 

 Isso significa dizer que, os mecanismos de regularização do fluxo, sob tais termos 

geraram um novo problema e, assim, uma nova forma de se discutir a qualidade do ensino no 

Brasil: a generalização de sistemas de avaliação baseados em testes padronizados. 

 

Se o combate à reprovação com políticas de aprovação automática, ciclos e 
progressão continuada incide sobre os índices de “produtividade” dos 
sistemas, gera-se um novo problema, uma vez que esses mesmos índices 
deixam de ser uma medida adequada para aferir a qualidade (OLIVEIRA e 
ARAUJO, 2005, p.12). 

 

 Diante dessa nova dificuldade, nos deparamos com mais uma tentativa e, assim, com 

uma terceira concepção de qualidade do ensino; dessa vez, fundada nas capacidades 

cognitivas dos estudantes. Nesse caso e a exemplo dos Estados Unidos, o Brasil recorreu a 

aplicação de testes padronizados especificamente destinadas à aferição periódica do 

desenvolvimento dessas capacidades.244 

 Desse modo, verificamos que a dificuldade de formulação de um conceito de 

qualidade de ensino resulta da própria história na qual se fundam as origens desse conceito 

diante sua transposição para o âmbito educativo. Nesse sentido, Dermeval Saviani (2007) 

considera, em acordo com as idéias discutidas até o momento, que a noção de qualidade do 

ensino se caracteriza, ao mesmo tempo, por uma não-neutralidade teleológica e por uma 

inexistência de critérios permanentes para sua determinação. 

 Segundo o autor, os critérios definidores da qualidade do ensino resultam dos 

elementos e dos valores da classe dominante, que em busca da hegemonia os cria como 

mecanismo de coerção em relação às classes dominadas. Ele entende que a não existência de 

critérios permanentes de validação da qualidade do ensino é fundamental à sua discussão nos 

diferentes períodos e contextos histórico-sociais, pois a qualidade da educação, para ser 

verdadeiramente alcançada, deve acompanhar as mudanças sociais.245 

                                                 
244 São eles o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), para a Educação Básica; e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), para o Ensino 
Superior (www.inep.gov.br/enc/ . Acesso em: 04 de janeiro de 2009). 

 
245 “É preciso deixar claro, desde logo, que os problemas educacionais não podem ser compreendidos a não ser 
na medida em que são referidos ao contexto em que se situam. [...] Tem-se, pois, como premissa básica, que a 
educação está sempre referida a uma sociedade concreta, historicamente situada. [...] A fim de determinar o 
tipo de ação exercida pela educação sobre diferentes setores da sociedade, bem como o tipo de ação que sofre 
das demais forças sociais, é preciso, para cada sociedade, examinar as manifestações fundamentais e derivadas, 
as contradições principais e secundárias.” (Ibidem., p.157). 
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Saviani (2007, p.242) afirma que 

 

aqueles que defendem a qualidade do ensino tendem a raciocinar (...) com 
critérios permanentes, como se a qualidade do ensino não variasse. Então a 
quebra da qualidade significa a quebra daqueles padrões que deveriam ter 
persistido. Mas, se a sociedade se alterou, como manter aqueles padrões? Na 
verdade ela varia de época para época, de lugar para lugar. 

Nesse caso, no contexto específico da constituição histórica da Educação Física como 

disciplina escolar integrada ao projeto pedagógico do CAp-UFPE entre os anos de 1971 e 

2001, verificamos estar a aplicação do termo qualidade de ensino por parte dos professores da 

disciplina dirigida a uma mudança significativa em sua organização interna; dirigida, 

portanto, à sistematização de conteúdos pedagógicos fundada no conceito de cultura corporal 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992), que, até o ano de 1985 inexistia (MELO, 1994 e 

SANTOS, T. 1995). 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 

Serviço de Orientação e Experimentação Pedagógica 

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

Orientações para a elaboração do diagnóstico 

 

O diagnóstico é um juízo sobre a realidade (sobre a 
prática), à luz do Marco Pedagógico (diretamente) e 
do marco Político (em última instância). (GANDIN, 
1998, p. 90) 

 

 

MARCO POLÍTICO 

Capítulo 2 PESSOA E SOCIEDADE 

A sociedade que desejamos construir e a pessoa que queremos ser estão pautadas 

em princípios e valores éticos, na relação de igualdade, de solidariedade e de 

cooperação, no respeito à diversidade cultural, política e ideológica. Uma sociedade que 

encontra na democracia a forma mais adequada de gerir seus conflitos, seu 

funcionamento e de definir seus rumos. Uma pessoa que exercite a tolerância, a 

permanente disposição de ouvir e ser ouvida, dialogar, questionar, discutir, 

criticar/propor, ser criticada, auto-criticar-se, responsabilizar-se, aprender e ensinar e 

trocar experiências. Uma pessoa que não se reconheça apenas como sujeito de direito, 

mas que assuma também o compromisso com seus deveres. Conduza-se de forma a fazer 

prevalecer os interesses coletivos em relação aos individuais. Que seja ativa na vida em 

sociedade, consciente de que é por meio de sua atuação que a vida é construída e pode 

ser transformada. 
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Nesse sentido, a superação de quaisquer preconceitos, a busca do bem estar de 

todos, da integração interpessoal, da garantia de direito para todos, da igualdade de 

acesso e condições aos bens materiais e simbólicos, da efetiva participação na discussão 

dos principais problemas que afetam o planeta, da convivência pacífica entre os povos e 

da exploração dos recursos naturais disponíveis, sem que se comprometa a vida e o 

conforto das gerações futuras, devem, também, demarcar o perfil de sociedade e de 

pessoa aqui assumidas. 

 

MARCO PEDAGÓGICO 

   

1. A educação que queremos assumir 

Nossa visão de educação se inicia no educare, ou seja, no fazer brotar do próprio 

sujeito, portanto um aprender a autonomia que nos ensina a não trazer algo de fora como 

verdade imposta.  Mas a educação também pressupõe, necessariamente, a relação com os 

outros, consigo mesmo e com a natureza e, isso quer dizer que ninguém se educa sozinho, 

mas na relação com os outros mediatizada pela realidade local, estadual, nacional, 

mundial e planetária Essa concepção de educação que relaciona autonomia e mediação é, 

então, um processo de humanização, absolutamente peculiar e necessário à pessoa 

humana.(Cf Freire, 1987, 1997). 

Doutra parte, a educação é um fenômeno no espaço e no tempo, matizado por 

visões de mundo e respectivas perspectivas ideológicas; por lógicas hegemônicas de 

culturas particulares ou por contextos progressivamente transculturais; por condições 

infra-estruturais que materializam a medida de sua prioridade.  

Ainda, a educação escolar, seu projeto político-pedagógico institucional, deve ser 

uma experiência democrática, isto é, um fenômeno que se diz no plural, seja porque há 

projetos, seja porque houve projetos, que buscam/buscaram responder às demandas 

históricas - sócio-políticas-econômicas e técnico-científicas -, de uma dada sociedade ou 

de um dado povo.  
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Assim, a educação e a educação escolar stricto-sensu retratam uma experiência 

primeira e constitucionalmente sobredeterminada por projetos não declarados que a 

supõem. Partindo desse pressuposto constitutivo, O PROJETO EDUCATIVO ESCOLAR, 

então relativamente autônomo e consciente, reflexo de uma vivência e lançado a 

projeções de futuro, precisa explicitar: 

i. as escolhas culturais que o informam; 

ii. as demandas históricas que o justificam e, 

iii. as orientações epistemológicas, éticas e estéticas que necessariamente 

subjazem e orientam qualquer prática educativa escolar. 

 

Relativamente a este último quesito, deve-se dizer que é necessário a clarificação 

dos processos cognitivos e das conseqüentes transposições didáticas que o currículo 

escolar toma como base. As transposições didáticas, que são o modo como o 

conhecimento historicamente adquirido pela humanidade é re-vivido ou re-significado na 

escola, precisam estar embasadas no conhecimento dos processos cognitivos, sociais e 

afetivos que norteiam a capacidade humana de aprender. Precisamos conhecer os 

princípios epistemológicos da aprendizagem, porque sem eles não é possível promover 

aprendizagem; entretanto, também precisamos conhecer os processos sócio-afetivos da 

aprendizagem por que o ser humano é mais que o sujeito do conhecimento. A 

subjetividade, nossa subjetividade, aliás, envolve dimensões existenciais, éticas e 

estéticas que extrapolam o sujeito do conhecimento e, isto precisa estar refletido no 

projeto e no currículo escolar, na forma dos processos de aprendizagem e na forma das 

vivências curriculares. As escolhas e demandas existenciais implicam em uma educação 

para a existência e a ética. Não compete à educação escolar substituir ou suprir as 

exigências vitais e civis do educando, mas a instituição de ensino tem assumido 

características culturais, epistemológicas e sociais de um espaço comprometido e 

também setorial do mundo da vida. 

Ora, se a escola re-significa o horizonte epistemológico do processo histórico da 

ciência, suas intenções, no que tange à formação para a cidadania, conforme aqui já 

anunciado, precisa ir mais adiante da forma sujeito-objeto e re-significar a experiência 
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estética em seu duplo foco de formação e deleite e também a experiência ética, seja no 

sentido de formar um ethos, seja no sentido da moralidade pública, isto é, laica e 

secular. 

Desse modo, se o foco da educação escolar visa aos princípios éticos, estéticos e 

epistemológicos basilares do sujeito criativo e ativo, será necessário em todos os 

aspectos um compromisso com o fazer e com o agir; um compromisso formativo com a 

cidadania aprendida numa práxis inclusiva, participativa, solidária e responsável. 

A escola em seu modus operandi, em seu contrato escolar, em suas 

representações materializadas em seu sentimento do mundo, realiza uma práxis que 

pode descobrir e investir na cidadania emancipatória e responsável. 

Diante disso, assumimos uma educação que possibilite: 

• a formação do indivíduo voltado para o compromisso com uma sociedade justa, 
expressa, dentre outros elementos, com garantia de direitos e, portanto, com 
a igualdade de oportunidades para todos e na valorização da dignidade 
humana; 

• uma qualidade do processo de ensino–aprendizagem, na medida em que 
reconhece: 

a) o ensino de qualidade como aquele que propicia a aprendizagem não só de 
conteúdos, mas também o desenvolvimento do raciocínio lógico, a capacidade 
de estabelecer inter-relações, de argumentação, crítica, e acima de tudo, de 
propor intervenções diante da realidade existente; 

b) os conhecimentos prévios do aluno, o contexto no qual este se insere e 
também seus interesses; 

c) as pessoas como sujeitos de relações intersubjetivas, capazes de criar 
hipóteses sobre o conhecimento, respeitando o ritmo de cada uma de 
aprendizagem de modo a contribuir na construção da autonomia das mesmas; 

d) o ensinar no sentido de aprender a aprender; 
e) uma prática pedagógica fundamentada em princípios éticos, estéticos, 

epistemológicos, sócios-políticos-culturais; 
f) a possibilidade de construção do conhecimento por parte de todos os 

segmentos envolvidos no processo; 
 

g) a relação escola-família como condição indispensável à consecução do projeto 
educativo escolar, construído conjuntamente na busca de alternativas para as 
questões que o cotidiano da escola apresenta; 

h) o protagonismo juvenil, compreendendo o jovem em suas especificidades 
físicas, biológicas, psíquicas e sociais. 

 

2. O Colégio de Aplicação que queremos ser. 
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 O Colégio de Aplicação, enquanto instância da UFPE, mediante a oferta do Ensino 
Fundamental e Médio, tem como razão precípua à formação inicial e continuada de 
professores da educação básica. Para isto, deve ter como eixo estruturador de suas 
ações, o ensino, a pesquisa e a extensão, desenvolvendo e propondo reflexões, 
metodologias e projetos voltados à qualificação da educação básica. Assim, assume como 
principais eixos sustentadores de sua prática: 

• fomentar atividades educativas voltadas para a construção do indivíduo 
crítico, autônomo, solidário, ético e responsável; 

• desenvolver experimentações pedagógicas, diretamente associadas ao Projeto 
Institucional da UFPE relativo à formação inicial e continuada de professores; 

• ter a pesquisa como fonte de conhecimento, princípio da prática docente, 
segundo critérios epistemológicos e de compromisso social; 

• promover projetos sociais, enquanto compromisso público que a Universidade 
deve ter com a sociedade. 

A expressão desses eixos ganha visibilidade pedagógica à medida que propicia ao 

aluno, através da construção e reconstrução de conhecimentos: 

• o desenvolvimento das múltiplas e simultâneas dimensões: cognitivas, afetivas, 
sociais, físicas; éticas, estéticas e religiosas; 

• a apropriação do conhecimento como instrumento fundamental para a 
compreensão do mundo e para o exercício pleno da cidadania; 

• o desenvolvimento de uma postura crítica, responsável e construtiva face às 
diversas situações sociais; 

• o domínio das diferentes linguagens verbais e não-verbais, concebidas, 
principalmente, como forma de interação; 

• a inserção crítica no ambiente natural e sociocultural; 
• o exercício de uma prática coletiva; 
• o reconhecimento como sujeito capaz de negociar os significados que vai 

construindo no seu processo de aprendizagem na interação com o outro. 
No entanto, o Colégio de Aplicação além de instância da UFPE é também uma 

unidade escolar com identidade e autonomia próprias. Uma escola inclusiva, democrática 

e participativa, com instâncias de participação e decisão, com representação legítima e 

formal de cada segmento da comunidade educativa, que garanta o acesso e a 

permanência do aluno e as competências básicas para o exercício da cidadania. Por isso, 

queremos um Colégio de Aplicação com uma gestão escolar que: 

a) zele pelo Projeto Político-Pedagógico Institucional; 
b) seja constituída de forma democrática; 
c) se expresse na transparência das ações, do reconhecimento das diversidades 

e da garantia de execução das decisões coletivas; 
d) preserve a dimensão pedagógica das ações administrativas; 
e) inclua a todos os integrantes da comunidade educativa no processo pedagógico 

da escola; 
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f) estabeleça interação entre escola e comunidade e com os demais segmentos 
da sociedade.
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Elaboração do diagnóstico 

 

Áreas temáticas 

 

� 1. Autonomia (Educar para a autonomia/ protagonismo juvenil); 
 

� 2. Democracia (Experiência democrática); 
 

� 3. Participação (Vivência de processos participativos) 
 

� 4. Currículo (Currículo nas dimensões sócio-política-afetiva-cognitiva); 
 

� 5. Inclusão (Educação numa perspectiva de inclusão); 
 

� 6. Ensino e Aprendizagem (Conhecimento dos processos sócio-cognitivos e 
afetivos que norteiam a capacidade humana de aprender); 
 

� 7. Formação de professores (Ensino, pesquisa e extensão como princípios da 
formação inicial e continuada de professores da educação básica); 
 

� 8. Formação do indivíduo (Compromisso formativo com a cidadania emancipatória 
e responsável); 
 

� 9. Relação escola-família (Relação escola-família como condição indispensável à 
consecução do projeto escolar); 
 

� 10.Gestão Escolar (Gestão escolar democrática e participativa).
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Indicadores 
 

1. Educação favorece a construção da autonomia do educando 

(Até que ponto a educação no CAp-UFPE favorece a autonomia do educando?) 

 

� Metodologia de ensino considerando as potencialidades, interesses e 
necessidades apresentadas pelo aluno; 

� Prática pedagógica valoriza e propicia a escuta e expressão de opiniões; 
� Aprendizagem como processo de construção coletiva; 
� Avaliação favorece a iniciativa do aluno; 
� Participação dos alunos no planejamento/programas das disciplinas (negociação de 

contratos pedagógicos). 
 

2. Colégio de Aplicação como instância democrática 

(Até que ponto o CAp tem garantido a efetivação de práticas democráticas?) 

 

� Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar (professores, 
alunos, técnico-administrativos, estagiários e pais) em instâncias pedagógicas e 
administrativas do Colégio (conselhos de classe, conselho técnico-administrativo, 
pleno, reuniões de área, reunião de pais e mestres); 

� Forma de ingresso dos alunos; 
� Existência de decisões descentralizadas; 
� Utilização do espaço público pela comunidade; 
� Presença e participação ativa dos pais no desenvolvimento da escola; 
� Participação ativa dos alunos nas discussões e elaboração do currículo da escola; 

 

3. Colégio de Aplicação como instancia participativa 

(Até que ponto o CAp tem garantido a efetivação de práticas participativas?) 

 

� Participação da comunidade escolar em instancias pedagógicas e administrativas 
do CAp; 

� Interação do CAp com outras instituições educativas; 
� Propicia e valoriza a participação dos alunos em instâncias de formação política; 
� Integração entre alunos, técnicos e administrativos, professores e pais; 

 

4. Currículo nas dimensões sócio-afetiva-cognitiva 
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(Até que ponto o currículo da escola contempla a dimensão sócio-afetiva- 

cognitiva?) 

 

� Currículo considera as necessidades e potencialidades dos alunos; 
� Existência de projetos de experimentação pedagógica voltados para a qualidade 

do ensino-aprendizagem; 
� Currículo favorece a formação do educando no que diz respeito às dimensão 

sócio-afetiva-cognitiva; 
� Currículo favorece a formação de indivíduo ético, crítico, responsável e o 

exercício da cidadania; 
� Currículo atende as diretrizes curriculares nacionais; 
� Avaliação favorece a iniciativa dos alunos; 
� Conteúdo programático contextualizado (a realidade do educando); 
� Currículo comprometido com a formação ética do educando. 

 

 

 

5. Colégio de Aplicação comprometido com uma educação inclusiva 

(Até que ponto o CAp tem garantido a efetivação de processos de inclusão?) 

 

� Acesso da comunidade escolar aos bens culturais e materiais produzidos; 
� Forma de ingresso (acesso) dos alunos; 
� Construção e efetivação de projetos didáticos pedagógicos interdisciplinares; 
� Respeita e acolhe características e ritmos diferentes da comunidade escolar; 
� Prática educativa respeita e valoriza o saber e a cultura do estudante, da 

comunidade local e da cultura escolar. 
 

6. Aspectos sócio-cognitivos e afetivos presentes no processo ensino-

aprendizagem  

(Até que ponto o ensino e a aprendizagem no CAp expressam uma educação de 

qualidade?) 

 

� Ensino e a aprendizagem estão voltados para o “aprender a aprender”; 
� Ensino considera e valoriza os conhecimentos prévios do aluno; 
� Aluno como sujeito de relações intersubjetivas e capaz de levantar hipóteses 

sobre o conhecimento; 
� Programas de ensino evidenciam a pesquisa como elemento importante na 

construção do fazer docente; 
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� Pesquisa como fonte de conhecimento e princípio da prática docente; 
� Práticas avaliativas promovem a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 
� Conhecimento entendido como processo de construção; 
� Processo de avaliação favorece a iniciativa do aluno; 
 

7. Ensino, pesquisa e extensão como princípios da formação inicial e 

continuada de professores da Educação Básica 

(Até que ponto o ensino, pesquisa e extensão são assumidas pelo CAp na formação 

inicial e continuada de professores?) 

 

� Programas de ensino evidenciam a pesquisa como elemento importante na 
construção do fazer docente; 

� Pesquisa como fonte de conhecimento e princípio da prática docente; 
� Projetos atendem as necessidades da comunidade local; 
� Existência de projetos de pesquisa e extensão; 
�   Ensino pesquisa extensão desenvolvidos no CAp contribuem para a formação 

continuada dos professores; 
� Acompanhamento a estagiários e licenciandos favorece a formação inicial e 

continuada de professores; 
� Práticas avaliativas promovem a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 
� Conhecimento entendido como processo de construção; 

 

 

8. Formação do indivíduo comprometida com princípios éticos e com o 

exercício da cidadania 

(Até que ponto o compromisso com a formação do indivíduo está voltada para a 

construção da cidadania?) 

 

� Sujeito tratado como protagonista na construção de sua identidade; 
� Conhecimento contribui como processo de construção da cidadania; 
 

 

� Conteúdos programáticos contextualizados a realidade do educando e 
comprometidos com a formação ética do mesmo; 

� Processos que envolvem a formação do indivíduo valorizam e respeitam suas 
características pessoais; 
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9. Relação escola/família como condição indispensável à consecução do 

projeto escolar 

(Até que ponto a família tem participado do PPP?) 

 

� Família participa significativamente da construção do projeto pedagógico do CAp; 
� Presença e participação ativa dos pais no desenvolvimento escolar dos alunos; 
� Pais são responsáveis em acompanhar o desenvolvimento dos escolar dos filhos 
�  Valorização e compromisso da família com a concepção de educação, de educando 

e de escola que se pretende construir; 
� Estabelecimento do respeito mútuo entre família e CAp; 

 

10. Gestão escolar democrática e participativa 

(Até que ponto a gestão escolar favorece o estabelecimento de processos 

democráticos e participativos?) 

 

� Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar (professores, 
alunos, técnico-administrativos, estagiários e pais) em instâncias pedagógicas e 
administrativas do Colégio; 

� Gestão favorece a capacidade de auto-gestão da comunidade escolar; 
� Gestão favorece a tomada de decisões descentralizadas; 
� Gestão favorece a divulgação/circulação de informações de natureza pedagógica 

e administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


