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A REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DA BAHIA DIANTE DA REFORMA DO 

ENSINO MÉDIO 

 

 

RESUMO 

 

 

A Reforma do Ensino Médio, Lei 13.415/2017, apresenta alterações significativas nas 

políticas direcionadas aos currículos, aos sistemas de ensino, à formação do professor, aos 

processos de avaliação entre outros aspectos. Impacta de forma significativa o panorama da 

Educação Profissional Técnica, secundarizando o Ensino Médio e a Formação Profissional. A 

presente dissertação buscou analisar a reestruturação curricular da Educação Física Escolar na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do estado da Bahia diante do contexto 

da Reforma do Ensino Médio e instituição da BNCC do Ensino Médio e sua repercussão na 

legalidade e legitimidade desse componente curricular na formação dos discentes. A 

fundamentação teórico-metodológica utilizada foi o método dialético e a partir desse referencial 

buscou-se apreender o objeto de estudo em sua totalidade e contradições, em um movimento lógico 

e histórico. Os procedimentos metodológicos tiveram um caráter exploratório, com a utilização da 

pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo e uso do questionário como instrumento de 

coleta de dados. Os participantes da pesquisa foram 28 professores de Educação Física Escolar 

(EFE) que atuam nas redes federal e estadual da EPTNM na Bahia e 20 gestores dessas instituições 

que, em função dos cargos, estão envolvidos diretamente com a reestruturação. A análise dos dados 

foi realizada com o estudo das respostas aos questionários, utilizando para tanto a Análise de 

Conteúdo de Laurence Bardin. Os gestores e professores apontaram a verticalidade do processo de 

reestruturação curricular e a incipiente participação dos profissionais da educação como 

dificuldades na condução desse processo na Bahia. Como impactos negativos desses dispositivos 

legais, indicaram o esvaziamento de conteúdos com a flexibilização curricular, a precarização do 

trabalho docente, a institucionalização da dualidade social e educacional da sociedade brasileira 

(cultura geral versus cultura técnica) em sentido amplo e a redução significativa da carga horária 

da Educação Física Escolar, contribuindo para a sua deslegitimação, em sentido estrito. O período 

de isolamento social acarretado pela pandemia do Sars-Cov 2 impossibilitou a visita às instituições 

e as entrevistas.  A dificuldade de retorno dos questionários pelos professores e o indeferimento da 

licença para formação foram os principais limites deste estudo. Os resultados avançam no sentido 

de descortinar os meandros da reestruturação curricular da EFE e os embates nos planos político, 

social e econômico pela educação pública. A partir das discussões empreendidas, considerando 

aspectos destacados pelos professores, foi elaborado o produto educacional, conforme orientações 

das normas do PPGE, apresentando diretrizes para a organização da prática docente em Educação 

Física na EPTMN da Bahia. Conclui-se que esses impactos trazem significativos prejuízos para a 

prática pedagógica e para a formação dos discentes na EPTNM e se constituem em desafios e 

enfrentamentos que os docentes da EFE terão que assumir para garantir a legitimidade dos 

conhecimentos da área. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional Técnica. Reforma do Ensino Médio. Reestruturação 

Curricular da Educação Física Escolar. 

 



 

THE CURRICULAR RESTRUCTURING OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION IN 

PROFESSIONAL EDUCATION IN THE STATE OF BAHIA IN VIEW OF THE 

REFORM OF HIGH SCHOOL 

 

ABSTRACT  

 

The Secondary School Reform, Law 13.415 / 2017 presents significant changes to policies 

aimed at curricula, education systems, teacher training, assessment processes, among other aspects. 

Significantly affects the panorama of Technical Vocational Education secondary to High School 

and Vocational Training. This dissertation sought to analyze the curricular restructuring of School 

Physical Education in High School Technical Education (EPTNM) of the State of Bahia in the 

context of the High School Reform context and the institution of the High School BNCC and its 

impact on the legality and legitimacy of this component curriculum in the training of students. The 

theoretical-methodological foundation was the dialectical method and from this framework, we 

sought to apprehend the object of study in its entirety and contradictions, in a logical and historical 

movement. The methodological procedures had an exploratory character, using bibliographic, 

documentary and field research and the questionnaire was used as a data collection instrument. The 

research participants were 28 physical education teachers (EFE) who work in the federal and state 

networks of EPTNM in Bahia and 20 managers of these institutions who, due to their positions, 

are directly involved with the restructuring. Data analysis was performed by analyzing the 

responses to the questionnaires, using Laurence Bardin's content analysis. The managers and 

teachers pointed out the verticality of the curriculum restructuring process and the incipient 

participation of education professionals as difficulties in conducting this process here in Bahia and, 

as negative impacts of these legal devices, the emptying of contents with curricular flexibility, the 

precariousness of teaching work and the institutionalization of the social and educational duality 

of Brazilian society (general culture versus technical culture) in a broad sense and the significant 

reduction in the workload of School Physical Education contributing to its delegitimation, in the 

strict sense. The period of social isolation caused by the Sars-Cov 2 pandemic  making it impossible 

to visit institutes and interviews, the difficulty of returning questionnaires by teachers and the 

refusal of the training license were the main limits of this study. The results advance towards 

unveiling the intricacies of the Physical Education curriculum restructuring and the clashes in the 

political, social and economic levels by public education. From the discussions undertaken, 

considering aspects highlighted by the teachers, the educational product was prepared, according 

to the guidelines of the PPGE standards, presenting guidelines for the organization of teaching 

practice in Physical Education at EPTMN in Bahia. Finally, it is concluded that these impacts bring 

significant losses to the pedagogical practice and to the training of students at EPTNM and 

constitute challenges and confrontations that EFE teachers will have to assume to guarantee the 

legitimacy of the knowledge in the area. 

Keywords: Technical Professional Education. High School Reform. Curricular Restructuring of 

School Physical Education. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

A escola constitui-se, no seio da sociedade contemporânea, como uma instituição 

responsável pela formação das novas gerações, colocando-se, dessa forma, na dianteira dos 

embates atuais sobre como articular o desenvolvimento do psiquismo do discente às demandas da 

prática social, tendo em vista que a formação – acesso ao patrimônio histórico produzido pela 

humanidade – que atenda às demandas desse indivíduo na atualidade é carregada de 

especificidades, requerendo aportes teóricos que possibilitem a este descortinar a realidade 

(MARTINS, 2013; TAFFAREL, 2013). 

Nesse entendimento, as discussões em torno da educação escolar se aprofundam, 

contribuindo com subsídios para a implementação de propostas de ensino e de formação 

profissional (SAVIANI; DUARTE, 2012). Estas discussões, em sua maioria, demonstram a 

necessidade de uma reestruturação de conceitos e práticas educacionais – escola, currículos e 

programas, diretrizes educacionais entre outros fatores – como uma demanda das novas gerações 

para usufruir das dimensões ético-valorativas e questionam quais valores poderiam embasar a 

construção de práticas docentes e do processo de conhecimentos sociais e educativos (BUENO, 

2011; RAMOS, 2011). 

A construção de uma proposta curricular, neste contexto, que tenha como objeto trabalhar 

os conhecimentos filosóficos, científicos e artísticos em uma perspectiva histórica desse 

conhecimento, torna-se como um dos pontos essenciais para a constituição de uma escola para a 

emancipação humana (SAVIANI; DUARTE, 2012). O currículo pode ser entendido como 

expressão de uma realidade histórica, cultural e socialmente determinada que se reflete em 

procedimentos didáticos e administrativos, condicionando sua prática e teorização com ação direta 

e indireta na formação do aluno (MALANCHEN, 2014).  

Assim, é possível compreender que a ideologia, cultura e poder nele expressos são fatores 

determinantes nos resultados que serão produzidos, já que os desdobramentos do currículo como, 

por exemplo, seleção de conteúdos e instrumentos de avaliação, metodologias, expectativas diante 

dos discentes, entre outros aspectos, são carregados de significados para além de sua expressão 

(MOREIRA; SILVA, 1997). 
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No bojo da organização curricular da educação básica brasileira, a Educação Profissional 

se organiza por meio de cursos e programas de formação continuada de trabalhadores, educação 

profissional técnica de nível médio e educação tecnológica de graduação e pós-graduação 

(BRASIL, 2004). A Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) tem como escopo 

articular o prosseguimento dos estudos à preparação para o exercício das profissões técnicas e o 

aprimoramento da pessoa à compreensão dos processos produtivos visando à formação integral 

dos discentes (BRASIL, 2012). 

A Lei 11.741/2008 (BRASIL, 2008), marco das políticas públicas em Educação 

Profissional Técnica, traz um novo direcionamento ao Ensino Técnico: redimensiona, 

institucionaliza e integra a Educação Profissional, o Ensino Médio e a Educação de Jovens e 

Adultos, instituindo novos parâmetros de organização para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e introduzindo o ensino técnico integrado ao médio. A partir deste ordenamento, 

foram criados e/ou reorganizados os Institutos Federais na Bahia e a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, motivo pelo qual demarcamos o ano de 2008 para nosso estudo. 

Em um cenário de implementação de reformas político-estruturais da educação brasileira, 

situamos a Medida Provisória n.º 746/2016, aprovada pela Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017a) – 

Reforma do Ensino Médio –, que estabelece novos princípios a serem implementados no decurso 

desta etapa de ensino. Essa reforma, em certos aspectos, contrariou o atual paradigma da Educação 

Técnica de nível Médio, que se assentava sobre as bases de integração entre trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura como eixos estruturantes, integrando o trabalho como contexto, ao 

proporcionar uma formação profissional específica (MOURA, 2010a). 

Essas modificações normativo-legais trazem reflexões sobre os contributos de cada 

componente curricular no conjunto da formação técnica, no campo da Educação Física Escolar 

(EFE) mais especificamente, de modo que a reestruturação curricular pode contribuir para a 

marginalização desta disciplina no processo de reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos. 

Embora as Instituições de Educação Profissional na Bahia tenham como documento base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (em processo de alteração) que norteiam os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Profissionalizantes, o componente curricular Educação 

Física, na época da reforma, não possuía uniformidade, diferenciava-se em carga horária, em 

propostas curriculares,  ementas  e planos de curso,  movimento que estava ocorrendo já em 
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decorrência do processo de adequação à Reforma do Ensino Médio e à Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, recém instituída. A BNCC é um documento normativo-legal da Educação 

Brasileira que pretende definir o conjunto de conhecimentos que são necessários ao 

desenvolvimento integral dos discentes ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 

assegurando o direito de aprender (BRASIL, 2017b). 

Exemplo disso é o processo de discussão, durante os anos de 2018 e 2019, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano, que culminou com a construção 

da Minuta de Orientação Pedagógica da Reformulação Curricular dos Cursos da EPTMN à Luz da 

Reforma do Ensino Médio, documento que normatiza uma Base Comum Curricular única para 

todos os Campi do IF Baiano. 

Esses dois documentos normativo-legais supracitados não refletem as discussões e 

encaminhamentos que estavam ocorrendo no contexto educacional sobre os caminhos do Ensino 

Médio, que buscavam uma formação mais ampla e aprofundada com a possibilidade da 

continuidade da formação atrelada à inserção no mundo do trabalho. A Reforma do Ensino Médio, 

imposta por meio de Medida Provisória, e a BNCC do Ensino Médio instituída, em relação ao texto 

que foi aprovado, refletem os desígnios do empresariado brasileiro, não são fruto das discussões 

empreendidas pelos educadores e, também, não atendem as demandas dos discentes. 

Diante deste contexto de reestruturação curricular do Ensino Médio (no nosso caso da 

EPTNM), de forma mais ampliada, e da Educação Física Escolar, especificamente, emergiu uma 

questão: de que forma está ocorrendo ou ocorreu a reestruturação curricular da Educação Física 

Escolar, nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do estado da Bahia, diante 

da Reforma do Ensino Médio em relação a sua legalidade e legitimidade? Em nosso entendimento, 

a análise dessa conjuntura pode possibilitar a discussão sobre a legitimidade e legalidade da 

Educação Física Escolar nessa modalidade de ensino, em sua contribuição para a formação dos 

discentes. 

 Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 649), “reestruturar significa estruturar 

mais uma vez, dar nova estrutura, reorganizar, reformular, reformar”. Nessa acepção, a 

reestruturação curricular proposta para o Ensino Médio pela Reforma e BNCC propõe uma 

reorganização desta etapa de ensino, atrelando seus objetivos aos índices dos organismos 
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internacionais dos quais o Brasil é signatário e aos interesses dos setores da iniciativa privada, o 

que pode submeter a educação da maioria dos jovens brasileiros aos princípios mercadológicos. 

Com o objetivo de explicitar a reestruturação curricular em si, partimos do pressuposto de 

que toda reformulação, reorganização curricular deve ser um processo democrático, discutido de 

forma ampla pelos diversos setores da sociedade, representando os anseios das classes populares 

em relação à educação de seus filhos. Para Saviani e Duarte (2012), é possível tomar outra direção 

do movimento produzido pela contradição que marca a educação escolar na sociedade capitalista 

– a luta pela efetivação da especificidade da escola que consiste na socialização do conhecimento 

em suas formas mais desenvolvidas deveria ser o mote para desencadear as políticas públicas 

curriculares. 

Ainda segundo Saviani e Duarte (2012), essa luta requer ações organizadas no plano dos 

embates políticos, no plano da formação de quadros altamente qualificados de profissionais da 

educação e no plano da construção teórica e prática de uma pedagogia que possibilite a cada aluno 

o pleno desenvolvimento como seres humanos. 

A partir dessas considerações, definiu-se como objetivo geral deste estudo: analisar a 

reestruturação curricular da Educação Física Escolar nos cursos de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio (EPTNM) do estado da Bahia diante da Reforma do Ensino Médio e sua 

repercussão na legalidade e legitimidade da Educação Física. E como objetivos específicos: 1) 

analisar o processo de construção das políticas públicas de implantação do Ensino Profissional 

Técnico de Nível Médio (EPTNM) – marcos político-legais no estado da Bahia em seus objetivos 

e metas e sua reestruturação diante dos novos ordenamentos legais; 2) descrever a participação 

dos(as) professores(as) no processo de reestruturação curricular da Educação Física Escolar 

enquanto Componente Curricular obrigatório no Ensino Médio na rede pública de ensino do estado 

da Bahia em seu ordenamento legal; 3) propor e elaborar diretrizes que indiquem a legalidade e 

legitimidade da Educação Física Escolar no Ensino Profissional Técnico de Nível Médio. 

Para tanto, propõe-se como unidade de análise a relação entre Educação Física e Educação 

Profissional Técnica de nível Médio. Essa unidade possibilitará o conhecimento do fenômeno 

educacional – contradições internas, elementos de ruptura e de continuidade – em sua totalidade e 

na relação com suas partes instituintes. E, como objeto de pesquisa a reestruturação da Educação 

Física Escolar nos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio no estado da Bahia. A escolha 
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desse objeto de pesquisa é fruto dos questionamentos surgidos nos debates e discussões acerca da 

reestruturação curricular do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio na Bahia, diante da 

adequação às normativas político-legais e da repercussão que essa adequação trará à legitimidade 

e legalidade da Educação Física Escolar. 

No plano pessoal, este estudo contribuirá para o aprofundamento teórico da pesquisadora, 

ampliação dos conhecimentos e sua implicação na prática pedagógica, que será teorizada e 

discutida nesse processo. Analisar e discutir as nuances da reestruturação curricular em Educação 

Física Escolar numa perspectiva política da realidade – de reflexão sobre essa própria realidade, 

discutindo possibilidades para sua transformação – propiciará à pesquisadora ampliar o olhar sobre 

sua prática, dentro de uma realidade constituída por determinações socioeconômicas e políticas, 

além de repensar seu papel enquanto professora dentro de uma perspectiva de formação para a 

emancipação humana. 

No caso da academia, um de seus papéis é investigar e produzir resultados que contribuam 

para os anseios sociais, perspectivando, assim, a resolução de problemáticas da prática social. 

Assim, no plano acadêmico, a relevância desta pesquisa ainda se mostra na possibilidade de 

instrumentalização dos profissionais da área. Em pesquisa no banco de dados do IF Baiano sobre 

essa temática, não foram encontrados trabalhos de pesquisa tratando do assunto, embora a revisão 

e a atualização curricular aconteçam em momentos pontuais na Instituição, como uma prerrogativa 

da Normatização do Trabalho Docente (NAD) do próprio IF Baiano (IF BAIANO, 2019). 

A reforma do Ensino Médio, Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017a), traz um novo paradigma 

educacional para a formação profissional, que reivindica uma reestruturação curricular que terá 

implicações para os componentes curriculares, em particular para a EFE, em sua relevância no 

percurso formativo dos discentes. Dessa forma, faz-se necessário estabelecer a relação entre os 

aspectos inerentes à Reforma do Ensino Médio e à BNCC, o que numa visão crítica pode contribuir 

para o sucateamento do Ensino Médio e para o esvaziamento desse ensino (SANTOS, 2013), 

somando-se a isso a necessidade de estabelecer a relação entre a legitimidade da EFE nesse cenário 

e as (im)possibilidades para a prática pedagógica dos professores a partir dessas reformas. 

Com esse escopo, o presente estudo realizou um mapeamento das publicações sobre a 

Reforma do Ensino Médio no período de 2017 a 2019 nas bases de dados SciELO, Periódicos da 

CAPES, Google Acadêmico e em anais das Reuniões da ANPED. Para a seleção dos trabalhos, 
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entre os critérios estão os trabalhos derivados de pesquisas, artigos originais, ensaios teóricos, 

trabalhos publicados na língua portuguesa, artigos completos, entre outros critérios de inclusão e 

exclusão. Para a análise desses estudos, foram utilizados como referencial teórico os autores: Marx 

e Engels (1998), Saviani (2001; 2012; 2014), Duarte (2011a e b, 2013), Saviani e Duarte (2012) 

que embasam o método aqui perseguido e a concepção de conhecimento, sociedade e educação; 

Martins (2011; 2013) que fundamenta a concepção de desenvolvimento psíquico do indivíduo e a 

importância dos conhecimentos escolares para o desenvolvimento das capacidades superiores de 

pensamento, como memória, atenção, inteligência; Ciavatta (2004), Ramos (2011), Frigotto (2005; 

2016) que teorizam sobre a relação sociedade, trabalho, educação e educação profissional; Tadeu 

(2011), Lopes e Macedo (2011), Malanchen (2014) que fundamentam as concepções de currículo 

aqui apresentadas e Castellani Filho (2009), Kunz (2010; 2012), Darido (2006), Neira (2018a e b), 

entre outros autores que teorizam sobre Educação Física e têm uma contribuição valiosa para a 

Educação Física Escolar. 

A sociedade poderá ser beneficiada através deste estudo, pois o mesmo pode contribuir para 

o aprimoramento das análises acerca das políticas educacionais que justificam a reorganização da 

escola – objetivos e intencionalidades das propostas curriculares em EFE nas Instituições de 

Educação Profissional Técnica do estado da Bahia – produzindo orientações sobre a legalidade e 

legitimidade dessa área de conhecimento no percurso formativo da educação profissional, pautadas 

também em pesquisa empírica, caracterizando os modelos existentes. Além disso, a pesquisa 

poderá subsidiar a produção de diretrizes teórico pedagógicas, com o objetivo de contribuir para a 

organização da prática docente da Educação Física na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do estado da Bahia. 

Tendo em vista a consecução do objetivo proposto, este estudo está organizado em cinco 

capítulos. 

No Capítulo I, intitulado “Pressupostos metodológicos”, apresentamos o percurso 

metodológico da pesquisa: método, técnicas e procedimentos selecionados a partir da escolha do 

objeto de pesquisa, os objetivos específicos e as ações para sua consecução, além das dificuldades 

encontradas no decorrer da pesquisa. 

O Capítulo II, “As políticas públicas de educação: contradições entre os documentos 

normativo-legais da Educação Física Escolar e seu implemento na realidade objetiva das escolas”, 
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abarca os conceitos de política pública, currículo, educação física escolar e as contradições 

existentes entre o que está normatizado, suas repercussões na escola e a realidade nas salas de aula. 

No Capítulo III, “A Reforma do Ensino Médio e a BNCC: inflexões políticas, reflexões 

conceituais e repercussões pedagógicas”, apresentamos as discussões, reflexões, proposições de 

vários autores sobre os princípios gerais e repercussões da Reforma e da BNCC para o Ensino 

Médio. Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica de textos sobre a temática nos anos de 

2018 a 2020. 

No Capítulo IV, “Caminhos da reestruturação curricular da educação profissional na 

Bahia”, apresentamos os encaminhamentos da construção das propostas curriculares na rede 

federal da Bahia, representada pelo IF Baiano, e na rede estadual de ensino e seus resultados na 

configuração das matrizes dos cursos. 

O Capítulo V “Percurso, desafios e impossibilidades da reestruturação curricular da 

Educação Física Escolar no estado da Bahia pela ótica dos profissionais da educação” é destinado 

a uma análise da participação dos profissionais na reformulação dos currículos da Educação Física 

das redes estadual e federal da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio na Bahia – sob o 

olhar desses profissionais – e as implicações dessas reformulações para a prática do professor. 

Por fim, retomamos o objetivo deste estudo e a hipótese que orientou sua realização, tendo 

como escopo o apontamento de seus resultados, bem como a elaboração do produto educacional. 

No produto final, indicamos algumas diretrizes que podem nortear a prática pedagógica dos 

professores da Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
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2.  PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Nascimento (2002), a seleção de um método pelo pesquisador está ligada a uma 

concepção filosófica de ciência, de mundo e de verdade, quando os caminhos metodológicos não 

são apenas um receituário a ser seguido, mas expressam as determinações da sociedade em que o 

pesquisador está inserido.  

Nessa direção, destaca-se o movimento da dialética entre os processos de apropriação e 

objetivação que sintetizam a dinâmica do processo de produção e reprodução da cultura humana 

quando  o conhecimento, fruto do incessante diálogo entre esses dois processos, é essencial, tanto 

para o homem constituir-se enquanto ser humano, como para produzir os meios para sua 

sobrevivência, modificando a si e ao meio, produzindo a história e uma nova realidade, ou em 

outras palavras, produzindo conhecimentos (DUARTE, 2011). 

Outro fator importante a ser ressaltado quando falamos em pesquisa, é a relação imbricada 

entre o método e o objeto de estudo, pois a forma pela qual se quer compreender um objeto e o 

objetivo a se alcançar são condições primeiras na escolha do método (FACHIN, 2006). Ademais, 

o método selecionado confere coerência, validade e substância ao estudo como princípio 

organizador dos percursos a serem seguidos. 

 Para Minayo (2007), a metodologia pode ser entendida como um caminho racional quando 

se justifica a utilização de determinados métodos, técnicas e instrumentos operativos que devem 

ser utilizados para responder as questões apresentadas no projeto de pesquisa, o que torna a 

articulação entre teoria, contexto de investigação e instrumentos de coleta de dados, entre outros 

aspectos, a marca pessoal do investigador. Ademais, para além de ser um caminho e uma estratégia 

de pesquisa, a metodologia pode se configurar também como uma elaboração do pesquisador na 

interação com o objeto de investigação e seus dados (SOUZA JUNIOR; MELO; SANTIAGO, 

2010). 

 

2.1 Características da pesquisa  

 Optamos pela pesquisa exploratória aliada ao método dialético. A pesquisa exploratória tem 

como escopo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias dentro de uma perspectiva de 

propiciar uma visão geral do fato e/ou fenômeno estudado (GIL, 2012).  
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A dialética enquanto método de pesquisa objetiva entender os fenômenos em seu 

movimento lógico e histórico, em uma análise contraditória desse fenômeno, possibilitando a 

produção de conhecimento (RICHARDSON et al., 2012).  O método dialético, explicitado por 

Marx no texto “o método da economia política”,  é o processo que permite partir da síncrese à 

síntese pela mediação das análises, em outras palavras, ascender do conhecimento do 

imediatamente dado (empiria fenomênica – a aparência real do fenômeno) à essência dos objetos 

(concretude do real – essência – síntese das múltiplas relações) por meio das abstrações que são as 

análises do pensamento teórico, comparações, generalizações, explicações, conceituações, relações 

entre as partes, utilizando como categorias de análise a mediação, a contradição e a totalidade 

(SILVEIRA, 2014). 

Segundo Gil (2012), a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos sociais só podem ser entendidos a partir dos 

múltiplos condicionamentos políticos, econômicos, sociais, culturais entre outros. Corroborando 

com esse pensamento, Martins e Lavoura (2018) acrescentam outros elementos a essa concepção: 

a investigação sobre o social deve considerar o constante movimento dos objetos e dos fenômenos 

em seu devir, ou seja, considerar que ser é vir a ser e o conteúdo do fenômeno deve ser captado em 

seu processo dinâmico, expresso na relação dialética entre singular-particular-universal. Para 

Martins e Lavoura (2018): 

[...] em sua expressão singular, o fenômeno revela o que ele é em sua imediaticidade, 

sendo indiscutivelmente o ponto de partida da construção do conhecimento, em sua 

expressão universal revela sua complexidade, suas conexões internas, as leis de seu 

movimento e evolução [...] e, em sua particularidade, o fenômeno assume as 

especificidades pelas quais a singularidade se constitui em dada realidade de modo 

determinado, porém não completo, não universal.[...] O particular representa a expressão 

lógica da categoria de mediação entre o específico (singular) e o geral (universal), 

impossíveis de serem compreendidos de modo isolado e por si mesmos. (MARTINS; 

LAVOURA, 2018, p. 9-10) 
 

Dentro desta perspectiva, situamos contemporaneamente a EFE no interior da Educação 

Profissional Técnica Nível Médio (EPTNM) na Bahia, buscando compreender suas configurações 

atuais a partir da análise de seu movimento: a) lógico - estrutura e dinâmica da EFE em seus tempos 

e espaços na  EPTNM na Bahia em suas variadas conformações quanto a modalidade (integrada, 

concomitante, subsequente) e dependência administrativa (federal, estadual); b) histórico  - 
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percurso normativo legal da EFE, sua gênese e  desenvolvimento, para revelar mudanças em sua  

conceituação através do tempo e c) elementos para a superação do estágio atual. 

 Essa análise tem como objetivo compreender o conjunto das determinações históricas, 

sociais e políticas da reestruturação da EFE para, a partir de então, buscar possibilidades de 

transformação e/ou superação com o escopo de reafirmar a legalidade e legitimidade deste 

componente curricular no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A temática 

em questão é a reestruturação curricular em EFE e o recorte analítico é a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio no estado da Bahia. Dessa forma, o presente estudo também se configura 

como uma pesquisa de campo, quando nos debruçamos – para analisar, compreender e explicar – 

sobre o contexto da Educação Física Escolar na EPTNM e a totalidade das propostas curriculares 

em EFE do estado, segundo a dependência administrativa – redes federal e estadual de ensino. Para 

tanto, utilizamos também dados quantitativos para aclarar algum aspecto da questão investigada 

(GODOY, 1995).  

Para Fachin (2006), o estudo de campo aborda os fatos sociais como eles acontecem em 

determinada sociedade, referenciados em um determinado tempo e espaço e analisados em suas 

particularidades, sem nenhuma alteração imposta pelo pesquisador. Este tipo de pesquisa permite 

observar a constante relação entre as variáveis dependentes e as independentes em determinado 

acontecimento. Ainda segundo a autora, a sociedade e/ou o ser humano, as particularidades e o 

habitat social são três aspectos que devem ser observados a priori para a delimitação da área de 

estudo de campo. Segundo Minayo (1994, p. 53), a pesquisa de campo é “o recorte que o 

pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir 

das concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação”. 

 Assim, o primeiro objetivo específico – analisar o processo de construção das políticas 

públicas de implantação do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio (EPTNM) – marcos 

político-legais, no estado da Bahia em seus objetivos e metas e sua reestruturação diante dos novos 

ordenamentos legais – foi construído por meio de pesquisa bibliográfica, levantando o contexto 

histórico da construção e efetivação do ordenamento normativo legal que envolve a implantação 

dos cursos de ensino médio técnico profissionalizantes do estado da Bahia, destacando a EFE 

enquanto componente curricular obrigatório. Além disso, essa etapa envolveu a pesquisa 

documental dos PPCs dos cursos oferecidos pelas instituições educacionais, das diretrizes 
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curriculares nacionais e da Bahia, entre outros documentos, desde o ano de 2008 até os dias atuais. 

Esses documentos foram solicitados formalmente às instituições. 

As ações empreendidas pelos sistemas de educação – estadual e federal – para 

reestruturação de seus currículos com o objetivo de adequá-los aos dispositivos normativos legais 

fazem emergir discussões sobre as diversas facetas das políticas públicas em educação, bem como 

os interesses imbricados nela. Esse cenário justifica o desenvolvimento de uma revisão 

bibliográfica inicial para conhecer o estado da arte sobre a Reforma do Ensino Médio com o escopo 

de identificar quais as representações, repercussões e impactos dessa Reforma para a Educação 

Física na EPTNM, que prescreve uma reestruturação curricular para o Ensino Médio em todo o 

país (BRASIL, 2017a). 

Para tanto, acessamos os seguintes banco de dados: a) portal de periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); b) portal da SciELO; c) Google 

Acadêmico; d) anais das reuniões da ANPED. Realizamos a pesquisa em duas etapas. A primeira, 

no período de 6 de janeiro a 15 de fevereiro de 2020, tendo o alcance de 2017 – 2020. Essa 

periodicidade foi escolhida por alcançar o processo em que a Lei foi sancionada até o momento de 

sua implementação, segundo a exigência legal, ano letivo de 2020.  

Para ampliar as discussões e verificar a produção acadêmica sobre o tema ao longo do ano 

de 2020, realizamos uma segunda etapa de busca no período de 5 a 29/12/2020, no portal da 

SciELO, no Google Acadêmico e no portal de Periódicos da CAPES, quando observamos que a 

Reforma do Ensino Médio e a BNCC continuam na centralidade das discussões, suscitando um 

profícuo debate sobre seus desdobramentos. 

A pesquisa se deu de igual forma nas duas etapas e em todos os sites de busca seguindo as 

ações: 1) inserção dos termos de busca; 2) seleção dos textos pela leitura do título; 3) download 

dos textos; 4) seleção dos textos a partir da leitura do resumo; 5) leitura flutuante dos textos 

completos; 6) seleção dos textos pela abordagem do tema; 7) exclusão dos textos a partir dos 

critérios estabelecidos; 8) exclusão dos textos similares; 9) análise dos textos selecionados. A 

Figura 1 apresenta o resultado da pesquisa preliminar na primeira e segunda etapas. 
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Para a seleção dos trabalhos, foram utilizados os critérios de inclusão: a) trabalhos derivados 

de pesquisas, artigos originais, ensaios teóricos; b) trabalhos publicados no período de 2017 a 2020; 

c) trabalhos publicados na língua portuguesa; d) artigos completos.  

Figura 1 – Resultado da pesquisa preliminar 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Como critérios de exclusão, foram utilizados: a) trabalhos derivados de relatos de 

experiência; b) trabalhos em formato resumo expandido; c) trabalhos publicados em revistas não 

indexadas; d) trabalhos publicados em anais de eventos sem identificadores de texto (ISSN, DOI). 

A busca dos trabalhos para a pesquisa primária foi realizada em duas etapas: a primeira 

ocorreu entre os dias 6 de janeiro a 15 de fevereiro do ano 2020 e a segunda entre os dias 5 a 20 de 

dezembro, também em 2020. Definimos uma estratégia simples para a busca de dados: no primeiro 

momento, a inserção do termo de busca mais importante, seguido do acréscimo e combinação dos 

outros termos de busca. Os termos de busca utilizados foram “Reforma do Ensino Médio” e “Lei 

13.415/17”, combinados com os termos “BNCC do Ensino Médio” e “Educação Física”. 

Na primeira etapa, após a inserção dos termos de busca isolados ou combinados, a partir 

dos resultados que apareceram, foram selecionados 49 textos pelo tema e destes, 22 pelo resumo 

no portal de Periódicos CAPES. No portal SciELO, 30 foram selecionados pelo tema e destes, 17 

textos selecionados pelo resumo. No Google Acadêmico, 25 foram selecionados pelo tema e destes, 

13 pelo resumo. Nos anais da ANPED, 45 textos foram selecionados pelo tema e 21 pelo resumo.  

 Na segunda etapa, com o objetivo de ampliar a discussão, foi realizada uma busca no portal 

de periódicos da CAPES, no portal SciELO e no Google Acadêmico para verificar a produção 

sobre o tema no ano de 2020. A busca dos trabalhos foi realizada entre os dias 5 a 29 de dezembro. 

Foram encontrados 21 textos no Google Acadêmico, 15 textos no portal de Periódicos da CAPES 

e 10 textos na SciELO.  

A partir da seleção dos textos pelo resumo, foi realizada uma leitura flutuante dos textos 

completos, no intuito de excluir a duplicidade de artigos, descartar aqueles que não se aplicavam 

ao objetivo e determinar os artigos de interesse. Ao final do processo, foram selecionados 20 textos 

na primeira etapa e 10 textos na segunda que apresentam discussões sobre nosso objeto de estudo, 

para a realização da análise sistemática. 

As categorias de análise eleitas para empreender discussões sobre a Reforma do Ensino 

Médio no decorrer do texto, relacionadas com a BNCC do Ensino Médio e sua repercussão para a 

Educação Física na EPTMN na educação brasileira, foram: o contexto político e econômico da 

edição da Reforma, a dualidade educacional e social, a relação entre educação e trabalho, o 

esvaziamento e flexibilização Curricular, a precarização da docência. 
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  Para responder ao segundo objetivo do estudo – descrever a participação dos(as) 

professores(as) no processo de reestruturação curricular da Educação Física Escolar enquanto 

componente curricular obrigatório no Ensino Médio na Rede Pública de Ensino do estado da Bahia 

em seu ordenamento legal –, foi realizada uma pesquisa de campo em que foi aplicado questionário 

com os gestores das instituições da EPTNM na Bahia e com os professores de Educação Física. As 

informações obtidas a partir dos questionários foram complementadas por uma pesquisa 

documental. As categorias selecionadas para analisar os questionários foram a concepção de 

currículo, participação dos profissionais no processo e repercussão para a legalidade e legitimidade 

da Educação Física. 

 Com relação ao terceiro objetivo – propor e elaborar diretrizes que indiquem a legalidade e 

legitimidade da Educação Física Escolar no Ensino Profissional Técnico de Nível Médio –, ele foi 

concretizado com a elaboração de Diretrizes Teórico-pedagógicas da Educação Física Escolar na 

EPTNM, com o objetivo de subsidiar a organização do trabalho docente, proposições estas 

referenciadas na realidade estudada, mediante a análise e discussão dos dados obtidos na pesquisa, 

em contraposição com a literatura pesquisada. Nessa ótica, respalda-se em Mercado (1999) quando 

afirma que as soluções devem se pautar na realidade de cada contexto, mas tendo como referência 

um mundo cada vez mais globalizado e interdependente, no qual os desafios devem ser enfrentados 

a partir dos anseios da coletividade. 

 

2.2 Contexto de investigação 

A pesquisa foi realizada no estado da Bahia, nas instituições de ensino que possuem a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Na Bahia, a EPTNM se organiza em escolas da 

rede federal nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano), nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA e em Centros Territoriais 

e Estaduais de Educação Profissional – CETEP/CEEP.  

A Bahia está localizada na Região Nordeste do Brasil, sua extensão territorial é de 

564.760,427 Km2, é o maior estado nordestino e o quinto maior estado do Brasil. Limita-se com 

os seguintes estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Sergipe 

e Alagoas, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico. Possui 417 municípios (IBGE, 2010). 
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A vegetação do estado é caracterizada por floresta tropical, mangues litorâneos, caatinga e 

cerrado. O relevo é constituído por planície no litoral, depressão a norte e a oeste, e planície no 

centro. O ponto mais elevado é a serra do Barbado com 2.033,30 metros de altitude. O clima da 

Bahia é tropical. Os principais rios são: Carinhanha, de Contas, Grande, Itapecuru, Jequitinhonha, 

Pardo, Paraguaçu, São Francisco. Tem como principais atividades econômicas a indústria 

petroquímica, o turismo, a agricultura e a pecuária (FURLAN, 2014). 

Tem a população estimada (IBGE)1 de 14.873.064 pessoas, tendo a capital do estado                          

(Salvador) a maior concentração populacional com 2.675.656 habitantes, seguida pelas cidades de 

Feira de Santana (556.642), Vitória da Conquista (306.866), Camaçari (242.970), Itabuna 

(204.667), Juazeiro (197.965), Ilhéus (184.236). A densidade demográfica é de 24,8 

habitantes/km², o crescimento demográfico é de 0,7% ao ano. Tem o IDH de 0,660 e a taxa de 

analfabetismo da população é de 16,7% entre os habitantes com 15 anos ou mais (IBGE, 2010). 

Com essas características geográficas e populacionais, a organização do Sistema da 

Educação Básica no estado é realizada através dos 27 Núcleos Territoriais de Educação – NTEs, 

que acompanham os Territórios de Identidade da Bahia, representando a Secretaria de Educação 

na administração regional. Recebem apoio técnico e organizacional da sede para desenvolver 

programas que têm como escopo fortalecer a ação da Secretaria junto aos municípios. Os NTEs 

foram institucionalizados pelo Decreto n.º 15.806, de 30 de dezembro de 2014, substituindo as 

antigas Diretorias Regionais de Educação e Cultura – DIREC2. 

O Programa Territórios de Identidade foi instituído pelo Decreto n.º 12.354, de 25 de agosto 

de 2010, com a finalidade de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local 

e promover o desenvolvimento econômico e social do território de forma equilibrada e sustentável 

entre as regiões do estado. Atualmente, a Bahia tem 27 Territórios de Identidade que segundo o 

Art. 1º, parágrafo 1º, do Decreto n.º 12.354: 

Art. 1º, §- [...] é o agrupamento identitário municipal, formado de acordo com critérios 

sociais, culturais, econômicos e geográficos, e reconhecido pela sua população como 

espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade que amplia as 

possibilidades de coesão social e territorial (BAHIA, 2010). 

 

                                                           
1 Estimativa do site oficial https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba.html. Acesso em: 13 jun. 2019. 
2 Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/gestaoregional. Acesso em: 25 jun. 2020. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba.html
http://escolas.educacao.ba.gov.br/gestaoregional
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Fonte: Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/centroseunidadesep  

NTE O1 – IRECÊ   NTE 13 – CAETITE     NTE 25 – SR DO BOMFIM 
NTE 02 – BOM JESUS DA LAPA NTE 14 – ITABERABA    NTE 26 - SALVADOR 
NTE 03 – SEABRA   NTE 15 – IPIRÁ     NTE 27 - EUNÁPOLIS 
NTE 04 – SERRINHA  NTE 16 - JACOBINA 
NTE 05 – ITABUNA   NTE 17 – RIBEIRA DO POMBAL 
NTE 06 – VALENÇA  NTE 18 - ALAGOINHAS 
NTE 07 - TEIXEIRA DE FREITAS NTE 19 – FEIRA DE SANTANA 
NTE 08 – ITAPETINGA  NTE 20 – VITÓRIA DA CONQUISTA 
NTE 09 – AMARGOSA  NTE 21 – SANTO ANT. DE JESUS 
NTE 10 – JUAZEIRO  NTE 22 - JEQUIÉ 
NTE 11 – BARREIRAS  NTE 23 – SANTA MARIA DA VITÓRIA 
NTE 12 – MACAÚBAS  NTE 24 – PAULO AFONSO 

Figura 2 - Núcleos Territoriais de Educação do estado 

da Bahia 

Ampliando esse conceito, a Secretaria de Planejamento do estado da Bahia define o 

Território de Identidade como 

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por 

critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a 

política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que 

se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e 

territorial (SEPLAN, 2020, p. 1). 

Nesse sentido, os NTEs estão localizados em cada Território de Identidade, visando 

contribuir com o desenvolvimento regional, através da organização do sistema estadual de ensino, 

bem como incentivando e promovendo a formação intelectual e profissional. A Figura 2 apresenta 

a localização dos NTEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/centroseunidadesep
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Como incentivo aos sentimentos de pertencimento e de destino, a Rede Estadual de 

Educação Profissional da Bahia organiza os Cursos da EPTMN nos Centros Estaduais e Territoriais 

de Educação Profissional – CEEP e CETEP – a partir das demandas do desenvolvimento social, 

econômico e ambiental das cadeias produtivas e arranjos socioprodutivos locais de cada Território 

de Identidade. Como exemplo, podemos citar o curso Técnico em Agroecologia no CEEP Milton 

Santos no município de Arataca, localizado no Assentamento do Movimento dos Sem Terra – 

MST, e o curso de Técnico de Informática no CEEP em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro 

Melo Vieira, em Ilhéus. 

A rede estadual é composta atualmente por 33 Centros Territoriais de Educação 

Profissional, 38 Centros Estaduais de Educação Profissional, 22 anexos de Centros de Educação 

Profissional e 92 unidades escolares de Ensino Médio que também ofertam cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica, abrangendo 121 municípios dos 27 Territórios de Identidade (BAHIA, 

2019).  

 Os cursos oferecidos na modalidade Técnico Profissional Nível Médio estão organizados 

nos eixos tecnológicos ambiente e saúde; segurança; desenvolvimento educacional e social; 

controle e processos industriais; gestão e negócios; turismo, hospitalidade e lazer; informação e 

comunicação; infraestrutura; produção alimentícia; produção cultural e design; produção industrial 

e recursos naturais. 

No Quadro 1, destacamos as instituições que fazem parte do universo de nossa pesquisa: 

 

 

TERRITÓRIO DE 

IDENTIDADE 

NTE CIDADE ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

LITORAL SUL 
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Arataca 
Anexo do Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton 

Santos 

Arataca Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton Santos 

Buerarema Escola Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro 

Canavieiras Escola Estadual 15 de Outubro 

Ilhéus 
Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da 

Informação Álvaro Melo Vieira 

Ilhéus 
Centro Estadual de Educação Profissional em Logística Transporte e 

Produção Industrial 

Itabuna Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde  

Quadro 1 – Lista dos CEEPs e CETEPs do universo da pesquisa 
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Itabuna Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Sul ll 

Maraú Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Sul 

Una Colégio Estadual de Uma 

Una Colégio Estadual Menandro Minahim 

 

 

MÉDIO SUDOESTE DA 

BAHIA 
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Itambé Colégio Estadual Polivalente de Itambé 

Itapetinga Colégio Estadual Alfredo Dutra 

Itapetinga Colégio Polivalente de Itapetinga 

Itororó Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste da Bahia 

Potiraguá Colégio Democrático Estadual Anísio Teixeira 

 

 

 

VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

 

 

 

 

20 

Barra do 

Choça 

Anexo do Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da 

Conquista (Colégio Estadual do Campo Lucia Rocha Macêdo) 

Cândido Sales Colégio Estadual Presidente Médici 

Vitória da 

Conquista 

Anexo do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Adélia 

Teixeira 

Vitória da 

Conquista 
Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista 

 

  

 A rede federal de EPTMN, representada neste trabalho pelo IF Baiano, forma-se por meio 

da Lei n.º 11.892/2008 mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia com os 

Campi de Catu, Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim. E em uma segunda etapa de expansão, 

por meio da Portaria n.º 04/2009 (Ministério da Educação), foram integradas a esse conjunto as 

antigas Escolas Médias de Agropecuária Regional da Comissão Estadual do Plano da Lavoura 

Cacaueira (EMARCs) com os Campi de Itapetinga, Uruçuca, Valença e Teixeira de Freitas. 

Os Institutos oferecem cursos profissionalizantes técnicos integrados ao ensino médio; 

cursos profissionalizantes subsequentes ao ensino médio; cursos de pós-graduação, cursos de 

educação a distância, além de cursos de curta duração. Disponibilizam a seus discentes serviços de 

atendimento para pessoas com necessidades específicas (NAPNE) com intérpretes de Libras; 

intérpretes em Braile; psicopedagogas; serviço de atendimento ao aluno (CAE) com assistentes de 

alunos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas; além do serviço da coordenação 

de ensino com técnicos em assuntos educacionais e pedagogos. A Figura 3 ilustra a organização 

administrativa do IF Baiano: 

 

Fonte: http://escolas.educacao.ba.gov.br/centroseunidadesep  

http://escolas.educacao.ba.gov.br/centroseunidadesep
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Em seus 14 Campi, o IF Baiano ofereceu, no ano de 2020, 27 cursos técnicos integrados ao 

ensino médio nos mais diversos eixos tecnológicos, sendo eles: sete em agropecuária, quatro em 

agroecologia, três em agroindústria, três em informática, dois em alimentos, um em administração, 

um em agricultura, um em florestas, um em guia de turismo, um em informática para Internet, um 

em meio ambiente, um em química e um em zootecnia (IF BAIANO, 2019). 

 

2.3 Participantes do estudo 

Os participantes do estudo, definidos a priori, seriam 24 professores de Educação Física do 

IF Baiano, 19 professores dos CEEPs e CETEPS da rede estadual de educação que fazem parte do 

Núcleo Territorial de Educação 05, 07 e 08 (NTE 05, 07 e 08) situados nos Territórios de Identidade 

do Médio Sudoeste e Litoral Sul do estado da Bahia. Para tanto, foram utilizados os seguintes 

Fonte: https://ifbaiano.edu.br/portal/ 

Figura 3 – Unidades do IF Baiano no Território 

https://ifbaiano.edu.br/portal/
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critérios de inclusão: professores licenciados em Educação Física, em exercício da docência nas 

instituições supracitadas, professores que aceitassem participar da pesquisa, mediante assinatura 

do TCLE. 

Além dos docentes, foram incluídos os profissionais da educação exercendo cargos 

administrativos e que, em decorrência das atribuições dos cargos que ocupassem, estivessem 

participando das comissões de reformulações curriculares nas Instituições de EPTNM no estado da 

Bahia, a saber: 1) O Pró-Reitor de Ensino do IF Baiano, contato realizado através do e-mail 

institucional; 2) O Superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia, contato realizado pessoalmente; 3) Diretores Gerais e/ou diretores  

Acadêmicos dos 14 Campi do IF Baiano, que entramos em contato através do e-mail institucional; 

4) Diretores e/ou coordenadores da rede estadual, que também entramos em contato por e-mail 

pessoal cedido pelos NTE 05, 07 e 08. Outros critérios de inclusão foram utilizados: a) gestores 

que em decorrência do cargo estivessem participando das comissões de reformulações curriculares 

e b) profissionais efetivos das instituições pesquisadas. O Quadro 2 apresenta o quantitativo dos 

profissionais que participaram do estudo. 

 

 

Rede Estadual 

Território de 

Identidade 

NTE 

Qt escolas Professores Gestores 

Nº total Não participaram da pesquisa Responderam 

ao questionário 

Participantes da 

pesquisa 

 

Litoral Sul 

NTE 05 

 

 

11 

 

 

11 

1 sem formação específica na 

área. 

2 se aposentaram no início do ano 

de 2020. 

1 se recusou a participar da 

pesquisa. 

 

 

07 

 

 

06 

Médio 

Sudoeste da 

Bahia 

NTE 08 

 

05 

 

05 

 

2 se recusaram a participar da 

pesquisa 

 

03 

 

03 

Vitória da 

Conquista 

NTE 20 

 

04 

 

04 

 

1 se recusou a participar da 

pesquisa 

  

 

03 

 

02 

Rede Federal 

 Campi Professores Gestores 

  Nº total Não participaram da pesquisa Participaram da 

pesquisa 

Participaram da 

pesquisa 

Quadro 2 – Quantidade dos profissionais que participaram do estudo 
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14 

 

 

 

 

24 

1 professor redistribuído para o 

IFRJ. 

2 professores contratados, não 

fazem parte do universo da 

pesquisa. 

3 professores se recusaram a 

participar da pesquisa por 

considerarem falta de 

propriedade sobre o assunto. 

3 professores ainda não 

responderam. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

09 

 

 

2.4 Instrumentos de coleta de dados 

Inicialmente a coleta de dados foi efetuada por meio de levantamento bibliográfico (livros, 

teses, dissertações, monografias e artigos) e documental (PPCs, planos de trabalho, ementas de 

Educação Física) com o intuito de construir o referencial teórico que fundamentasse a pesquisa e 

desse suporte informacional aos objetivos. Segundo Fachin (2006), o levantamento bibliográfico é 

um procedimento metodológico que busca pesquisar o conjunto de conhecimentos científicos já 

teorizados por diversos autores a respeito do tema que se deseja pesquisar e que possam ser 

utilizados pelo pesquisador durante estudo e/ou pesquisa, adequando-se às suas necessidades e que 

estejam de acordo com os objetivos do estudo.    

  Adicionada à pesquisa bibliográfica, utilizamos a pesquisa documental. Para Silva (et al., 

2009), a pesquisa documental permite a investigação de determinada problemática não em sua 

interação imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo dos documentos que são produzidos 

pelo homem e por isso revelam o seu modo de ser, viver e compreender um fato social. Ao buscar 

informações nos documentos produzidos pelos atores da EFE na Educação Profissional na Bahia 

–  planos de curso e ementas –, busca-se estudar os  documentos  a partir do ponto de vista de quem 

os produziu, dentro de um contexto de representações e embates teóricos.   

No segundo momento, para alcançarmos o segundo objetivo – descrever a participação 

dos(das) professores(as) no processo de reestruturação curricular da Educação Física Escolar 

enquanto Componente Curricular obrigatório no Ensino Médio na Rede Pública de Ensino do 

estado da Bahia em seu ordenamento legal –, foram utilizados os questionários.  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Com os questionários (Apêndice 1), espera-se destacar a concentração de ocorrências e 

percepções gerais dos professores de Educação Física do IF Baiano e da Rede Estadual de Ensino 

(escolas selecionadas). O questionário pode ser definido como uma técnica de investigação que ao 

ser submetido a pessoas pode revelar informações sobre conhecimentos, crenças, interesses, 

expectativas, comportamentos entre outros, situados no tempo e espaço. Os questionários ainda 

permitem descrever as características e dimensionar determinadas variáveis de um grupo social, 

nesse sentido, foi possível constatar como os professores percebem os processos de reformulação 

curricular nas instituições supracitadas, bem como sua participação nesse processo (GIL, 2012; 

RICHARDSON et al., 2012).  

Além disso, espera-se apreender os conhecimentos e experiências dos profissionais, além 

de captar suas percepções e opiniões mais pessoais, evidenciando questões subjetivas essenciais 

para o conhecimento da organização e estruturação da reformulação curricular da EPTNM na 

Bahia. Busca-se não só a obtenção das concepções dos profissionais envolvidos sobre currículo, 

educação, educação profissional, formação de sujeitos, mas como eles estão vivenciando – de 

forma particular e na coletividade – esse processo de reestruturação curricular, dentro de um 

contexto de reorganização da educação profissional em sua totalidade. A participação singular de 

cada profissional, como percebe os problemas da realidade e a contribuição do grupo para 

resolução destes problemas serão o foco dos pesquisa 

A priori, estava previsto realizar entrevistas com gestores das instituições que oferecem a 

EPTNM, visando compor um quadro de representações sobre a participação dos profissionais que 

compõem comissões para a reformulação dos PPCs dos cursos técnicos da Bahia, adequando-os à 

reforma do ensino médio e à BNCC. No entanto, por causa do isolamento social provocado pela 

pandemia do SARS-Cov 2 (Covid-19), reformulamos o instrumento para o modelo de questionário, 

aplicando a todos – professores e gestores – os participantes da pesquisa.  Ademais, para aplicação 

dos questionários, além do instrumento físico, utilizamos o arquivo digital, enviando-os por e-mail 

institucional e pessoal e, posteriormente, enviando o link do questionário na plataforma Google 

docs. para os profissionais.  

 

2.5 Procedimentos de coleta de dados e questões éticas 



 

37 

 

Para dar início à presente pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, sendo aprovado pelo CEP/UESC com número 

CAAE 25047719.8.0000.5526. A pesquisa também foi aprovada pela Pró-Reitoria de Ensino do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano e pela Superintendência 

da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 

Mediante aprovação do CEP, entramos em contato com o Pró-Reitor de Ensino, os 

Diretores Acadêmicos do IF Baiano, por meio do e-mail institucional, para o agendamento do 

primeiro encontro para assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem 

como para prestar informações e esclarecimentos sobre a pesquisa. Esse primeiro encontro foi 

adiado para um momento oportuno, assim que fosse possível o deslocamento para a cidade de 

Salvador e outras cidades onde estão localizados os IFs Baianos.  

Em relação ao Superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia, foi feito um agendamento por telefone para o encontro presencial, 

objetivando a assinatura do TCLE e aplicação da entrevista quando fosse possível o deslocamento. 

Em razão das limitações impostas pela pandemia, os encontros não foram possíveis e realizamos a 

aplicação dos questionários com os dirigentes. 

Para dar continuidade à pesquisa, enviamos pelo e-mail institucional, no caso dos gestores 

da rede federal, e por e-mail pessoal, no caso dos gestores da rede estadual, o questionário para que 

eles respondessem. De um total de 20 gestores, 7 deles responderam ao questionário, no primeiro 

momento. Continuamos a enviar os e-mails, aguardando a devolutiva dos gestores. Ao final, os 20 

profissionais responderam ao questionário. 

Em relação aos professores da Educação Física da rede estadual, solicitamos aos respectivos 

gestores dos NTEs uma lista com os nomes e contatos. Mediante contato prévio, por e-mail e 

WhatsApp, solicitamos aos docentes a participação na pesquisa, a assinatura do TCLE e sua 

devolução por e-mail. Os e-mails foram cedidos pelos Núcleos Regionais de Educação – NTE 

05/Itabuna, NTE 08/Itapetinga e NTE 20/Vitória da Conquista. Esses NTEs foram escolhidos por 

serem a área de abrangência da pesquisadora, que atua profissionalmente e reside em uma cidade 

do entorno deles.    

 Após a devolução do TCLE, enviamos os questionários para serem respondidos e 

devolvidos. Do total dos professores participantes da pesquisa, entramos em contato com 20 deles 
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por e-mail, 7 devolveram os questionários respondidos. Como o índice de devolutivas foi inferior 

a 50%, continuamos enviando os e-mails e, posteriormente como o índice de devolutivas ainda 

continuou baixo, atendendo a uma sugestão de um dos profissionais participantes da pesquisa, 

passamos a utilizar a plataforma Google docs., enviando o link para os participantes responderem 

aos questionários diretamente na plataforma. Ao final, 13 professores participaram da pesquisa. 

Entramos em contato com os 24 professores do IF Baiano através do e-mail institucional, enviando 

o TCLE e posteriormente o questionário. Desses, 15 responderam ao questionário.  

O segundo objetivo foi construído  com duas ações que se complementam e interpenetram: 

a) pesquisa nos documentos produzidos pelos Campi do Instituto Federal Baiano, pesquisa nos 

documentos produzidos pelos CEEPs e CETEPs com o objetivo de construir os princípios 

norteadores da reestruturação curricular dentro do conjunto de estratégias para a implementação da 

Lei 13.415/2017 no estado da Bahia; b) por meio de questionários à Direção Geral e/ou 

Coordenação de Ensino das instituições e professores de Educação Física, a fim de sistematizar 

variáveis e compor um quadro analítico sobre os saberes a serem construídos e a perspectiva de 

trabalho dos professores, bem como verificar de que forma está ocorrendo (ou ocorreu) a 

participação dos professores de Educação Física no processo de reestruturação curricular, tendo 

como base um quadro de referências em relação à legitimidade e legalidade da EFE na EPTNM. 

  Por fim, em posse dos dados coletados em fontes secundárias, das informações referentes 

aos objetivos um e dois e das análises de documentos oficiais, foi estabelecido um parâmetro entre 

os preceitos normativos e legais do Ensino Médio Profissionalizante, os PPCs e as possibilidades 

de efetivação dos programas de ensino nas aulas de Educação Física Escolar na EPTNM. 

 

2.6 Análise dos dados 

Com o escopo de compreender as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica e 

documental e da aplicação dos questionários aos profissionais, foi utilizada como estratégia a 

análise dos conteúdos. Segundo Richardson et al. (2012 p. 230), a análise dos conteúdos é um 

“conjunto de instrumentos metodológicos cada dia mais aperfeiçoados que se aplicam a discursos 

diversos”. Assim, perseguimos a metodologia da análise dos dados composta por: pré-análise, 

codificação, categorização e quantificação da informação (BARDIN, 2011).  
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A pesquisa bibliográfica e documental deu suporte informacional e conceitual ao estudo. As 

categorias de análise “contexto e política da reforma do Ensino Médio e BNCC”, “dualidade 

educacional e social”, “Currículo, legitimidade da Educação Física” e “prática profissional” 

contribuíram para a delimitação do problema, orientando os estudos e a pesquisa de campo. 

De posse dos questionários respondidos, realizamos uma leitura flutuante para, a partir de 

então, definir a organização do material, as unidades de significação e organizá-los segundo as 

categorias de análise: os questionários foram divididos em 2 grupos – gestores e professores – que 

foram subdivididos em 4 grupos: 1º gestores da rede federal; 2º gestores da rede estadual; 3º 

professores da rede federal; 4º professores da rede estadual. Como os questionários eram 

compostos de questões abertas e fechadas, separamos esses dois grupos de questões:  realizamos a 

tabulação das respostas às questões fechadas, elaborando com esses dados os gráficos e, com as 

respostas às questões abertas, realizamos análises da presença e/ou recorrência dos indicadores. 

Em seguida, definimos o tema reestruturação curricular da Educação Física na EPTNM como 

unidade de registro para a análise das respostas às questões abertas. Para Bardin (2011), o tema 

como unidade de registro é unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado e, ao fazer uma análise temática, descobrem-se os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação cuja presença ou recorrência podem significar algo para a pesquisa. Desta forma, a 

unidade de significação nesta pesquisa é a relação entre educação física e educação profissional e 

como esta se caracterizou durante a reestruturação. 

 Assim, iniciamos a análise do material a partir das categorias dos questionários, a saber: 

“concepção de currículo”, “participação no processo de reestruturação curricular” e “repercussão 

para a legalidade e legitimidade da educação física escolar”. Essas categorias foram definidas a 

partir da revisão bibliográfica e documental e a partir dos questionamentos contidos no 

questionário. Desta forma, as respostas aos questionários foram analisadas a partir da relação das 

categorias supra citadas com a unidade de significação, conforme sua presença nas respostas e 

relacionadas ao contexto de produção da mensagem (quem fala, em que circunstâncias, de que 

lugar). 
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3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO: CONTRADIÇÕES ENTRE OS 

DOCUMENTOS NORMATIVOS-LEGAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E 

SEU IMPLEMENTO NA REALIDADE OBJETIVA DAS ESCOLAS 

 

Para explicitar uma das razões que motivam os embates pelo currículo e pela educação 

pública, recorremos a Vigotsky (2001 apud MARTINS, 2013) quando afirma que existe uma 

relação de condicionalidade entre o ensino e o desenvolvimento, quando o ensino propicia o 

desenvolvimento a partir de um movimento contraditório que entrelaça os movimentos biológicos 

e culturais, movimento esse que é produzido e provocado pela vida social a partir da aquisição dos 

signos da cultura. Esse movimento contraditório possibilita ao indivíduo ascender de estruturas 

mentais simples e/ou elementares para estruturas mais complexas, instrumentalizando-o para 

conhecer a realidade para além da aparência. 

Para Martins (2013), cabe à educação escolar contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento teórico, quando o indivíduo passa a entender não só aquilo que experiencia, mas o que 

ultrapassa essa compreensão. Ainda segundo a autora, “uma educação escolar que vise à formação 

de indivíduos livres carece de primar pelo desenvolvimento do pensamento complexo e/ou superior 

na ausência do qual resultam comprometidos o ato volitivo e, igualmente, o autocontrole da 

conduta” (MARTINS, 2013 p. 304).  

 A Educação Física Escolar para além do trabalho com os conhecimentos específicos da área 

- os elementos da cultura corporal, a partir da concepção de ensino Crítico Superadora - deve 

considerar a reflexão sobre a expressão destes elementos no decorrer da história da humanidade e 

as relações sociais, de trabalho, econômicas, pessoais que estes estabelecem na sociedade. Ressalta-

se que a relação entre educação e trabalho deve nortear todo o trabalho pedagógico das variadas 

disciplinas nos cursos profissionais técnicos para que os discentes possam adquirir ferramentas 

para entender o mundo do trabalho superando o paradigma da mera adaptação. 

 

3.1 Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica: história de descontinuidades 

 Atualmente, a Educação Física Escolar é componente curricular obrigatório da Educação 

Básica, segundo a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), que estuda o corpo em movimento dentro de 

referenciais teóricos, entre eles o da cultura corporal (BRASIL, 1999), com o objetivo de explicar 
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criticamente a especificidade histórica e cultural dessas práticas. A partir desse referencial, cabe à 

Educação Física Escolar problematizar, interpretar e compreender as amplas manifestações da 

cultural corporal – os jogos, as danças, as lutas, as ginásticas, os esportes e outros – que são meios 

pelos quais os discentes devem analisar e abordar a realidade (DARIDO et al., 2006). 

 O Art. 26 da Lei supracitada, em seu 3º parágrafo, estabelece que a “Educação Física, 

integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, 

ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos 

noturnos” (BRASIL, 1996). Atendendo à prerrogativa legal, a Educação Física deve ser integrada 

à matriz curricular das escolas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio e pode ser oferecida 

no mesmo horário das demais disciplinas ou separadamente.  

Na EPTNM3, a Educação Física Escolar, até o ano letivo de 2019, na rede federal de ensino, 

era ofertada no mesmo horário das demais disciplinas em todo o Ensino Médio, distribuindo sua 

carga horária – 80 horas anuais – entre atividades teórico-práticas, abordando os elementos da 

cultura corporal (IF BAIANO, 2019). Na rede estadual, como adequação aos parâmetros instituídos 

pela SUPROF4, era ofertada apenas no 1º ano do Ensino Médio. 

A Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017a) em seu Art. 38 condiciona os currículos do 

Ensino Médio à Base Nacional Comum Curricular e retira a obrigatoriedade da Educação Física 

em todo o seu percurso, garantindo essa obrigatoriedade somente ao ensino da Língua Portuguesa 

e Matemática (BRASIL, 2017a). Isso pode se configurar um retrocesso para a Educação Física 

Escolar, que ao longo dos anos busca pela legalidade e legitimidade de seus conhecimentos na 

escola e o reconhecimento da importância destes para a formação dos discentes. 

Para Neira (2018a), a implantação da BNCC sem uma discussão mais ampla e sem uma 

postura crítica pode significar um retrocesso para a área, posto que a proposta não dialoga com o 

atual estágio dos conhecimentos sobre o ensino do componente, pois está fundamentada em teorias 

tradicionais que afastam os conhecimentos das questões político-econômicas e sociais do país, 

priorizando o desenvolvimento de competências e habilidades corporificando um caráter 

funcionalista da área, entre outros aspectos que representam um retrocesso político e pedagógico 

para a Educação Física Escolar. 

                                                           
3 Dados oriundos da pesquisa documental dos PPCs dos cursos Integrados ao Ensino Médio das Redes Federal e 

Estadual de Ensino na Bahia. 
4 Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
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Falar sobre o lugar da Educação Física Escolar, em sua trajetória histórica, se faz necessário 

para a compreensão do status atual da área, de como ao longo dos anos foi se configurando 

enquanto área de conhecimento que contribui de forma significativa para a formação das novas 

gerações e, também, para a compreensão de que as formas de educação – que por sua vez se 

explicitam em teorias educacionais e pedagógicas – decorrem do modo como se produz a existência 

(modo de produção) da luta de classes e do papel da educação na manutenção (ou modificação) da 

realidade social (SAVIANI, 2007).  

A partir das influências recebidas de outras áreas, como a médica e a militar por exemplo, 

diversos foram os papéis atribuídos à Educação Física Escolar: preparação do corpo para o mundo 

do trabalho, eugenização e assepsia do corpo, buscando-se uma raça mais forte e saudável, 

formação de atletas, instrumento de disciplinarização e interdição do corpo (BRASIL, 2008). 

A Educação Física foi inserida na educação escolar no final do século XIX, a partir de 

demandas da sociedade vindas de indivíduos aptos a viver em uma sociedade urbana e 

industrializada, posto que o Brasil estava modificando sua organização social, de forma gradativa, 

de uma sociedade eminentemente rural para uma sociedade que se quer urbana, comercial e 

industrializada (GONDRA, 2004). Com a vida urbana, devido à falta de higiene, às aglomerações 

e à falta de atividade física comum na vida rural, há uma intervenção dos médicos sobre as 

instituições de ensino, com a inclusão da ginástica e atividades físicas, intensificando o 

investimento na escolarização de uma educação física inserida no próprio processo de 

escolarização da sociedade (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2008). 

 Em 1851, tem início a legislação referente à Educação Física Escolar, obrigando a prática 

da ginástica nas escolas primárias do Rio de Janeiro. Ressalta-se, nesse processo, a contribuição de 

Rui Barbosa que em seus pareceres sobre a Reforma Leôncio de Carvalho recomendou a inserção 

obrigatória da ginástica no ensino primário para ambos os sexos (OLIVEIRA, 1983; BAHIA, 

NASCIMENTO; FARIAS, 2016). 

 O projeto de educação física, intelectual e moral defendido pelos médicos se assenta na 

racionalidade médica, quando as intervenções propostas de regeneração da sociedade são baseadas 

nas dimensões preventiva, corretiva e curativa. “A higiene passa a submeter a educação escolar a 

seus princípios, reclamando para si o poder de orientar as reformas educacionais julgadas urgentes 

e inadiáveis para assegurar o país na ordem civilizada” (GONDRA, 2004 p. 155). Ainda segundo 
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o autor, esse projeto tinha como objetivo a constituição de um homem novo, por meio de uma 

educação renovada que se materializava através da disciplinarização do corpo, da inteligência e 

das vontades, quando as práticas corporais suscitariam o desenvolvimento simultâneo do corpo e 

do espírito e a regulação física e moral. 

Até esse momento a relação entre Educação Física Escolar e Educação profissional realizava-

se de forma indireta. Como o acesso da maioria da população a educação escolarizada ainda era 

prioritariamente ao ensino primário (hoje ensino fundamental), a concepção da disciplina ainda 

estava voltada para o desenvolvimento da aptidão física relacionada as ideias higienistas e da 

eugenia Nesse período a EFE servia aos propósitos políticos e econômicos de conformar a 

população a uma sociedade em um processo ainda incipiente de urbanização e industrialização. 

Cabia a disciplina desenvolver cidadãos fortes, saudáveis, disciplinados, para melhor adequar-se 

as longas jornadas de trabalho nas fábricas e preparados para o trabalho através da educação 

escolar.  

Em 1921, um decreto aprova o “Regulamento de Instrução Física Militar”, destinado a todas 

as armas e inspirado na ginástica natural francesa. Em 1933, foi fundada a Escola de Educação 

Física do Exército, permitindo a matrícula de professores civis. Ao final dos anos 30, surge a Escola 

Nacional da Educação Física e Desportos, integrada à Universidade do Brasil – hoje UFRJ 

(OLIVEIRA, 1983). 

Ainda segundo Oliveira (1983), a Educação Física no Estado Novo (1937 a 1945) passa a 

servir como instrumento ideológico e, pela primeira vez, é incluída no sistema educacional na 

Constituição de 1937, Art. 131: “a educação física, o ensino cívico e o de trabalho manual serão 

obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola 

de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência”. Nesse 

contexto, a prática de exercícios físicos, a participação em comemorações e desfiles cívicos eram 

importantes para a consolidação da ditadura instalada e ao projeto de segurança nacional. 

Segundo Paiva (2004), os anos 1930 foram importantes para a institucionalização da 

Educação Física no Brasil, em um contexto de política de fortalecimento da indústria interna, do 

nacionalismo e da implantação de um sistema educacional que atendesse as demandas dessa 

sociedade; desta forma, cresce o movimento eugenista, sob influência do nazismo e fascismo, que 
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destacava o aspecto da melhoria da raça e das gerações, conformando a elas o desenvolvimento 

econômico, político e social do país. 

Até a década de 1950, o método francês de ginástica preponderava na Educação Física 

Escolar. A partir dessa década, a Educação Física Escolar sofreu influência do método denominado 

Educação Física Generalizada, criado pelo Instituto Nacional de Esportes da França, quando foi 

incorporado o conteúdo esportivo aos métodos ginásticos predominantes no Brasil (FINCK, 2011) 

O Método Francês estava caracterizado pelo comando e a formalidade do conteúdo, enquanto 

o Método Desportivo Generalizado possibilitava aos alunos a iniciação nos diferentes esportes, 

desenvolvendo o gosto pelo belo, levando-os a adquirir ótima performance física e técnica de forma 

lúdica. Já o Método Esportivo tinha o esporte formal e a concepção de técnica esportiva rígida 

como seu conteúdo (FINCK, 2011). Esses métodos prevaleceram em determinados períodos ao 

longo do percurso histórico da Educação Física Escolar, e suas características foram sendo 

associadas a outros e permanecem ainda vivos no cotidiano das escolas. 

Segundo Freitas (2019) há uma imbricada relação entre desenvolvimento capitalista no Brasil 

e educação, sublinhando que os modelos educacionais vigentes no pais sempre acompanharam, ou 

melhor estiveram a reboque dos interesses oficiais voltados à política econômica e aos projetos de 

acumulação de riquezas. Com a expansão industrial brasileira nas décadas de 1950 e 1960 busca-

se desenvolver novos perfis de profissionais, a Educação Física em sua relação com a Educação 

Profissional, cabe desenvolver a aptidão física para o esporte, somando-se a outras disciplinas para 

a desarticulação dos trabalhadores e pano de fundo para escamotear a ditadura militar. 

A Educação Física estava contemplada na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n.º 4.024 (BRASIL, 1961), no Art. 22: “será obrigatória a prática da Educação Física 

nos cursos primários e médio5 até a idade de 18 anos”. A obrigatoriedade do ensino da Educação 

Física foi regulamentada pelo Decreto Lei n.º 58.130/66, em seu Art. 1º: 

[...] a Educação Física, prática educativa tornada obrigatória pelo Art. 22 da Lei de 

Diretrizes e Bases, para os alunos dos cursos primários e médio até a idade de 18 anos, 

tem por objetivo aproveitar e dirigir as forças do indivíduo – físicas, morais, intelectuais 

e sociais – de maneira a utilizá-las na sua totalidade, e neutralizar, na medida do possível, 

as condições negativas do educando e do meio (BRASIL, 1966, p. 1).  
 

                                                           
5 As diferentes estruturas da educação escolar na LDB 4.024/1961 receberam a denominação de Primário (quatro anos 

+ o quinto ano) e o Ginásio também com quatro anos. Depois disso, o Curso Colegial Propedêutico e os Cursos 

Técnicos como Curso Normal (Formação de Professores), Contabilidade, Secretariado entre outros. 
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 Constata-se, na leitura do texto, que a Educação Física tem uma característica 

eminentemente prática, com objetivos relacionados ao desenvolvimento físico ou a destrezas 

físico-motoras. O texto legal prescreve ainda as finalidades e os métodos que devem ser 

perseguidos pelas instituições, conforme o parágrafo 2º do Art. 1º: “Cada estabelecimento fará 

constar de seu regimento a prática semanal de atividades físico-desportivas, fixando o número 

mínimo de sessões que garantam a continuidade dos efeitos educativos dos exercícios” (BRASIL, 

1966 p. 1), descrevendo, também, o método que deveria ser utilizado para alcançar tais finalidades, 

como registrado no Art. 7º: “A divisão de Educação Física incentivará ao máximo, pelos meios a 

seu alcance, e mediante sugestões inovadoras e adequadas, a prática ginástico-desportiva e 

recreativa, escolar e extraescolar” (BRASIL, 1966 p. 2). 

 A Lei 5.692/71 (BRASIL, 1971a) continua a garantir a obrigatoriedade da Educação Física 

no contexto escolar, em todos os níveis de ensino do então primeiro e segundo graus, em seu Art. 

7º: “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística 

e Programas de Saúde nos currículos pelos estabelecimentos de 1º e 2º graus” (BRASIL, 1971a, p. 

2).  

O Decreto-Lei 69.450/71 (BRASIL, 1971b) regulamentou o Art. 22 da Lei 4.024/61, o Art. 

40 da Lei 5.540/68 e o Art. 7º da Lei 5692/71, instituindo a ampliação da obrigatoriedade da 

Educação Física – enquanto atividade regular – a todos os níveis de ensino, destacando a iniciação 

esportiva, elegendo a aptidão física como referência fundamental para orientar o planejamento, o 

controle e a avaliação na educação física (BRASIL, 1971b). 

 O Art. 3º define que a educação física de caráter desportivo e recreativo deveria ter as 

seguintes características:  

I - No ensino primário, por atividades físicas de caráter recreativo, de preferência as que 

favoreçam a consolidação de hábito higiênicos, o desenvolvimento corporal e mental 

harmônico, a melhoria da aptidão física, o despertar do espírito comunitário da 

criatividade, do senso moral e cívico, além de outras que concorram para completar a 

formação integral da personalidade. 

II – No ensino médio, por atividades que contribuam para o aprimoramento e 

aproveitamento integrado de todas as potencialidades físicas, morais e psíquicas do 

indivíduo, possibilitando-lhes pelo emprego útil do tempo de lazer, uma perfeita 

sociabilidade a conservação da saúde, o fortalecimento da vontade, o estímulo às 

tendências de liderança e implantação de hábitos sadios. 

III – No nível superior, em prosseguimento à iniciada nos graus precedentes, por práticas, 

com predominância, de natureza desportiva, preferentemente as que conduzam à 

manutenção e aprimoramento da aptidão física, à conservação da saúde, à integração do 



 

46 

 

estudante no campus universitário à consolidação do sentimento comunitário e de 

nacionalidade (BRASIL, 1971b). 
 

   Embora o Decreto-Lei 69.450 (BRASIL, 1971b) seja considerado um marco histórico da 

Educação Física Escolar por estabelecer objetivos, currículo, organização, funcionamento, recursos 

em prol de sua legalidade e legitimidade nas instituições escolares (BAHIA; NASCIMENTO; 

FARIAS, 2016), ele também representa o momento histórico de sua edição, conformando a 

educação física aos fundamentos do rendimento desportivo, competição, regulamentação rígida, 

racionalização de meios e técnicas, ancorados nos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade (CASTELLANI FILHO et al., 2009), representando, em última escala, os objetivos 

intrínsecos a serem alcançados pelo governo que buscava no esporte a desmobilização estudantil. 

 O governo militar fundamentava seu projeto de desenvolvimento para o Brasil no 

endividamento externo voltado para financiar uma nova fase de industrialização - o milagre 

brasileiro. Os técnicos de nível médio, com a profissionalização obrigatória do ensino de 2º grau, 

atenderiam a demanda por mão de obra qualificada para atender a tal crescimento (MOURA, 2007) 

À época, a EFE figurava como Atividade Curricular e era oferecida no contraturno das aulas, 

obrigatória a todos os discentes com o escopo de formar atletas para as competições estudantis 

nacionais e internacionais, o que contribuía para a desmobilização estudantil e o afastamento dos 

estudantes  das questões relacionadas ao empobrecimento da formação geral do estudante em favor 

de uma profissionalização instrumental para o mercado de trabalho.  

 Os anos 1980 foram de grande efervescência na história do Brasil. Recém redemocratizado, 

o país passou por grandes transformações político-econômicas e sociais, tendo como um de seus 

marcos a promulgação da Constituição de 1988. Esse panorama fez aflorar, no campo educacional, 

críticas à pedagogia tecnicista em evidência nos sistemas de ensino, ocasionando uma discussão 

mais ampla sobre os problemas da educação pública brasileira. Aflora também nesse contexto a 

crise da Educação Física, com críticas ou denúncias às características reinantes na área como o 

caráter recreativo, descompromissado e alienante de suas aulas, a sua ligação com o rendimento 

desportivo, ou o esporte praticado na escola (CASTELLANI FILHO et al., 2009; DARIDO et al., 

2006; KUNZ, 2010). 

 Essas críticas propiciaram o surgimento de propostas e pressupostos que tentaram 

aproximar o campo da Educação Física da realidade social e de sua função na escola, incluindo-se 
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a realização de congressos de professores e alunos com o objetivo de discutir a educação física 

como uma área de conhecimento que contribuísse efetivamente na formação de indivíduos 

conscientes dos problemas políticos e econômicos da sociedade brasileira (CASTELLANI FILHO 

et al., 2000).  

 Com a promulgação da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), a educação física é alçada ao 

patamar de componente curricular na Educação Básica. Segundo o Art. 26, parágrafo 3º: “a 

educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação 

Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultada nos 

cursos noturnos” (BRASIL, 1996) ao lado de outras disciplinas. A partir da Lei n.º 10.328 

(BRASIL, 2001) passa a ser componente curricular obrigatório. Com a Lei n.º 10.793 (BRASIL, 

2003) passa a ser considerada obrigatória para todos os turnos e etapas, sendo facultativa aos alunos 

trabalhadores, maiores de trinta anos, no serviço militar e àqueles com filhos. Esses documentos 

normativos legais avançam na direção da obrigatoriedade da Educação Física enquanto 

componente curricular, mas ao facultar a alguns alunos o direito de cursar, parcela da população é 

excluída, relativizando a importância da Educação Física na formação de todos os discentes 

(BAHIA; NASCIMENTO; FARIAS, 2016). 

 Conferindo legitimidade à EFE na Educação Básica enquanto componente curricular 

obrigatório, os PCNs do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), os PCNs do Ensino Médio 

(BRASIL, 2001), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008), ao trazerem 

orientações ao trabalho do professor, reafirmam a importância de possibilitar às crianças e aos 

jovens o desenvolvimento das habilidades corporais, vivência dos elementos da cultura corporal, 

bem como a reflexão sobre essas práticas. 

Dentro de um quadro de representações culturais, sociais e econômicas que a Educação 

Física Escolar instituiu na sociedade, questiona-se: como está instituído o currículo em Educação 

Física na EPTNM? Qual a relevância social e cultural dos conhecimentos da área expressos nas 

propostas curriculares dos cursos? Como estão organizados esses conhecimentos? Como se fará 

essa organização a partir da Reforma do Ensino Médio e adequação à BNCC?  Conquistar o espaço 

da EFE dentro da proposta curricular dos cursos da Educação Profissional Técnica é um dos 

desafios a serem enfrentados pelos profissionais da área. 
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  3.2 Sociedade, Educação Física Escolar e Currículo: intersecção de interesses 

Ao longo da história, a EFE recebeu diversas influências: da área médica, com ênfase nos 

discursos pautados na higiene, saúde e na eugenia, provenientes de uma nova concepção de 

sociedade e de mercado de trabalho; da área militar, através de uma prática baseada em princípios 

e regras militares. A partir da década de 1960 (século XX), sofreu influências dos grupos políticos 

dominantes, que viam no esporte um instrumento complementar de ação, sendo a função da 

Educação Física Escolar selecionar os mais aptos para representar o país em diferentes competições 

(DARIDO et al., 2006). 

 Essas influências tornaram-se tendências pedagógicas. A justaposição de alguns aspectos 

dessas tendências pedagógicas, atrelada à posição da Educação Física enquanto Atividade 

Curricular e à Pedagogia Tecnicista em pauta nos sistemas públicos de ensino, culminou com 

práticas que caracterizariam a Educação Física no âmbito escolar nas décadas seguintes. Esse 

cenário fez aflorar, na década de 1980 (século XX), propostas e pressupostos que tentaram 

aproximar o campo da Educação Física da realidade social (DARIDO et al., 2006). Abaixo, 

destacamos algumas dessas concepções e/ou abordagens de ensino no contexto da Educação Física 

Escolar: 

 Entre essas abordagens, situamos a perspectiva Crítico-Superadora que introduziu o 

conceito de cultura corporal como forma de organizar o conhecimento em EFE, partindo da 

concepção de que as práticas corporais foram historicamente construídas, portanto, existe uma 

cultura corporal resultado de conhecimentos socialmente produzidos e historicamente acumulados 

pela humanidade que necessitam ser retraçados e transmitidos para as novas gerações 

(CASTELLANI FILHO et al., 2009). 

Embora esse termo seja muito usual atualmente, é necessário destacar as diversas distinções 

que envolvem a expressão e que se materializam em ações pedagógicas (BRACHT, 1999), uma 

vez que o estudo da cultura corporal é uma das vertentes pedagógicas da EFE e sua utilização sem 

critérios pelos diversos setores da área pode ter a finalidade de mascarar propostas e práticas 

pedagógicas convencionais ou a ausência delas.  

Neira e Gramorelli (2015), ao analisarem a utilização do termo cultura corporal nas escolas, 

advertem que ele passou por diversas influências ao longo das últimas décadas e foi importante 

para a mudança de paradigmas na Educação Física Escolar, figurando ao lado de outros conceitos 
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e concepções na prática pedagógica dos professores da área. Os autores ainda destacam que para 

tematizar a cultura corporal nas aulas de Educação Física é imprescindível recorrer a referenciais 

teóricos e encaminhamentos didáticos específicos, afastando-se daqueles que caracterizam as 

vertentes inspiradas em princípios psicobiológicos. 

 A cultura é entendida em sua dimensão histórico-social que reconhece o conhecimento 

como fruto da atividade humana ao longo dos tempos. Para Souza Júnior et al. (2017 p. 09), em 

uma perspectiva crítica, “cultura é a atividade humana acumulada, que envolve a ação dos homens 

em interação com outros homens e a natureza, na intenção de produzir os meios de sua existência, 

ao mesmo tempo em que produz a si mesmo”. 

A cultura corporal é uma dimensão da cultura humana e é configurada por um acervo de 

conhecimentos, socialmente construídos e historicamente determinados, a partir de atividades que 

materializam as relações múltiplas entre experiências ideológicas, políticas, filosóficas e sociais e 

os sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonistas, competitivos ou outros relacionados à realidade, 

às necessidades e às motivações do homem (CASTELLANI FILHO et al., 2009). 

 Ainda segundo Castellani Filho et al. (2009), a perspectiva Crítico-Superadora possui como 

base teórico-filosófica o marxismo e o materialismo histórico-dialético como método científico. 

Essa perspectiva é tributária da Pedagogia Histórica-Crítica que tem como pressupostos a leitura 

crítica da realidade, a transmissão dos conhecimentos clássicos (científicos, históricos e 

filosóficos), objetivando a elevação do pensamento teórico dos discentes e a vinculação com os 

anseios e as necessidades das classes populares. 

Dentro dessa perspectiva, a EFE pode estudar o conteúdo da cultura corporal (BRASIL, 

1999), objetivando explicar criticamente a especificidade histórica e cultural dessas práticas. É 

válido ressaltar que embora os PCN’s representem uma evolução para a organização curricular da 

Educação Física Escolar com orientações para os professores, eles trazem em seu texto uma 

multiplicidade de referenciais teóricos, algumas vezes contraditórios, que em muitos casos pode 

não se refletir na prática pedagógica dos professores. 

Dentro de uma perspectiva Crítico-Emancipatória (KUNZ, 2006; 2012), a Educação Física 

contribui para o desenvolvimento de determinadas competências que não se resumem à 

competência objetiva de “saber fazer”, mas incluem a competência social, linguística e criativa, 

sempre de forma crítica. Para o autor, o trabalho pedagógico do professor pode contribuir para que 
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o aluno desenvolva (por meio do ensino de movimentos, esporte e jogos) o seu autoconhecimento 

ou o “conhecimento de si” (KUNZ, 2012). 

Dentro dessa perspectiva, uma teoria pedagógica emancipatória precisa estar aliada a uma 

didática comunicativa que trará fundamentos à função de esclarecimento e racionalidade de todo o 

agir educacional, uma vez que a educação é vista como um processo onde se desenvolvem ações 

de comunicação e de reflexão e/ou de autorreflexão (KUNZ, 2006). Dessa forma, o discente deve 

ser capacitado para sua participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa a aquisição 

da capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados nesta vida, pela 

reflexão crítica (KUNZ, 2006). 

Segundo Darido et al. (2006), a EFE pode ser entendida atualmente como uma disciplina 

que introduz e integra o discente na cultura corporal, formando o cidadão que vai produzi-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 melhoria da qualidade de vida.  

Ainda segundo a autora, o trabalho pedagógico com as práticas corporais (como particularidade da 

EF) – que se apresentam na forma de jogos, brincadeiras, ginástica, lutas, esportes, danças e 

práticas corporais – pode contribuir para que o discente, ao refletir sobre elas e reinterpretá-las, 

possa adotar uma postura autônoma na seleção de atividades e procedimentos para a manutenção 

ou aquisição da saúde (DARIDO et al., 2006). 

Enquanto componente curricular, a EFE engloba objetivos bem amplos, podendo abarcar 

toda a gama de conhecimentos que envolvem a cultura corporal do movimento, o que indica 

inúmeras possibilidades para o trabalho do professor na escola. Dentro de uma perspectiva 

progressista, os professores são responsáveis por um saber que vai além do conjunto de técnicas 

corporais, mas que engloba também saberes de caráter conceitual que se refere aos conhecimentos 

(sociológicos, biológicos, socioculturais fisiológicos, etc.) sobre estas práticas corporais e suas 

implicações para o conhecimento de mundo (DARIDO et al., 2006). 

Os temas da cultura corporal que são trabalhados na escola expressam significados que são 

perpassados de forma dialética pela intencionalidades e objetivos do homem enquanto ser singular 

e os objetivos da sociedade, o que representa que esses elementos – jogo, esporte, ginástica, dança 

entre outros temas – sejam compreendidos em sua relação com os grandes problemas sociopolíticos 
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e econômicos atuais, como as relações étnicas e de gênero, de saúde pública, de bem-estar social, 

de relações de trabalho, de crise econômica entre outros (CASTELLANI FILHO et al., 2009). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio – DCNEM (BRASIL, 2012), Art. 6º, a EPTNM busca articular o prosseguimento dos 

estudos à preparação para o exercício das profissões técnicas, ao aprimoramento da pessoa humana 

e à compreensão dos processos produtivos, visando à formação integral dos discentes. Esses 

princípios demandam da EFE uma ação educativa que, mesmo diante da redução de espaços e 

tempos pedagógicos, ainda assim desmistifique práticas, conceitos, valores entre outros aspectos 

relacionados aos elementos da cultura corporal, nos diversos aspectos que aproximam e 

diferenciam esses temas no mundo do trabalho e na sociedade em prol da luta por direitos 

instituídos e por uma formação emancipatória (CASTELLANI FILHO et al., 2009). 

O estudo das práticas corporais na Educação Profissional Técnica de Nível Médio pode ser 

tratado como conhecimento a ser apreendido de forma crítica, pois possibilita aos discentes 

compreender as representações atuais dos elementos da cultura corporal, prepará-los para uma 

prática consciente e participação política mais efetiva (FREIRE; SCAGLIA, 2009). Dessa forma, 

os discentes podem desnudar o discurso de convencimento de um corpo belo, saudável e perfeito 

atrelado à prática de esportes, saúde e qualidade de vida, discutindo sobre as implicações da 

utilização do dopping no meio esportivo, das lesões causadas pela prática do esporte, da malhação 

desmedida, das inovações tecnológicas em equipamentos, dos treinamento, dos produtos 

alimentícios,  dos suplementos e materiais esportivos entre outros aspectos que aproximam e/ou 

distanciam o esporte da saúde, do lazer e qualidade de vida, por exemplo (DARIDO et al., 2006). 

Conhecer o corpo e seus limites, entender as reações químicas que ocorrem no corpo em 

repouso e na prática de exercícios físicos, discutir as inúmeras manchetes a respeito da saúde e 

atividade física que aparecem na mídia, conscientizar-se da importância dos exercícios físicos e 

instrumentalizar-se com informações que permitam a prática de esportes de uma maneira adequada, 

autônoma e consciente, constituem alguns dos objetivos escolares da EFE para a formação discente 

na Educação Básica como um todo e na Profissional, em particular (FREIRE; SCAGLIA, 2009; 

DARIDO et al., 2006). 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008), o estudo 

das práticas corporais pode permitir aos discentes realizar uma leitura da realidade, posto que elas 
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se constituem como mais uma forma de linguagem, por meio da qual os homens expressam o 

mundo em que vivem em seus valores, sentimentos, preconceitos. É válido ressaltar que as 

orientações curriculares partem de princípios teóricos que entendem a EFE dentro desses 

parâmetros.  

Na perspectiva da Educação Física como prática corporal, Freire e Scaglia (2009), afirmam 

que a educação pode ser entendida como uma prática corporal, uma prática de corpo inteiro, que 

se destina tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Nesse sentido, os conteúdos da cultura corporal 

precisam emergir da realidade dinâmica e concreta do mundo dos discentes, objetivando uma nova 

compreensão da realidade social, rompendo a barreira entre a escola e os acontecimentos do mundo 

(FREIRE; SCAGLIA, 2009). Compreensão esta que ultrapasse o senso comum, na direção de uma 

nova interpretação dos diferentes signos, códigos e sentidos de que são impregnados, bem como 

sua relação com temas como a poluição das águas e do ar, a destruição das florestas, as 

desigualdades sociais, o êxodo rural, as condições materiais dos trabalhadores, exploração, direitos, 

trabalho e não trabalho entre outros com o objetivo de educar para a autonomia (FREIRE; 

SCAGLIA, 2009). 

As diferentes correntes pedagógicas trouxeram importantes contributos para o trabalho 

pedagógico em EFE. A partir desses contributos, pode-se construir uma prática pedagógica  no 

âmbito da Educação Profissional em que os conteúdos selecionados, organizados e sistematizados 

promovam uma concepção científica do mundo, a formação de interesses e a manifestação de 

possibilidades para conhecer o corpo, a natureza e a sociedade, possibilitando aos discentes a 

autonomia sobre as práticas corporais, o acúmulo e a produção cultural a partir dos conhecimentos 

construídos e a capacidade de intervenção político-social acerca das definições públicas na 

organização e gestão política dos espaços, dos equipamentos e dos serviços públicos para as 

práticas corporais na e da comunidade (GODOI; BORGES, 2019; CASTELLANI FILHO et al., 

2009). 

As inovações tecnológicas como a informatização e a robótica criam novas formas de 

socialização, com implicações para a vida de todo jovem, tanto na esfera do trabalho como em suas 

relações. A contração de tempo e espaço nas comunicações, a globalização das informações e a 

multiplicidade das redes sociais exemplificam as novas formas dos indivíduos de ser, conhecer, 

trabalhar e estar no mundo (ROJO; MOURA, 2012). 
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Esses fatores propiciam a discussão sobre a função e o papel da escola nessa nova sociedade 

e os contributos de cada um dos componentes curriculares para a formação das novas gerações que 

ultrapassem a concepção de adaptar o indivíduo à sociedade, destacando sua condição de sujeito 

histórico, capaz de transformá-la (SAVIANI, 2001). 

A dialética entre os processos de objetivação e apropriação sintetiza a dinâmica do processo 

de produção e reprodução da cultura humana. O indivíduo ao buscar produzir os meios para sua 

sobrevivência apossa-se da natureza transformando-a – apropriação – e incorpora esses novos 

elementos à prática social. Ao transformar a natureza, produz uma nova realidade, que passa a ter 

características humanas e/ou culturais – objetivação. Do incessante diálogo entre esses dois 

processos ao longo da história, que produzem novas necessidades culminando com novas 

apropriações e objetivações, o homem enquanto ser histórico modifica tanto a natureza como a si 

mesmo, produzindo a história e se diferenciando dos outros seres vivos (DUARTE, 2011). 

A educação escolar, nesse cenário, é fator primordial para o processo de humanização do 

indivíduo, quando os conhecimentos historicamente sistematizados são essenciais para o 

desenvolvimento de formas de pensamento superiores (MARSIGLIA; MARTINS, 2013). 

Podemos ainda entendê-la como o “[...] ato de produzir direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2011, p. 13). 

A educação escolar, nesta direção, pode ser concebida como o processo que possibilita ao 

indivíduo ascender a níveis mais elevados do pensamento teórico, pode desenvolver ao máximo 

suas capacidades cognitivas, possibilitando-o compreender a prática social, evoluindo do 

conhecimento pautado nas experiências do cotidiano para o conhecimento concreto da realidade 

em suas múltiplas determinações (MARTINS, 2013).  

Dessa forma, concebe-se a escola como lócus privilegiado que contribui de maneira 

decisiva para o desenvolvimento do psiquismo humano, a partir da qualidade do conteúdo, das 

atividades e orientações postos à disposição dos discentes, pois o trabalho educativo, concebido 

como prática social, é intencionalmente engendrado em prol da garantia, a todos, do acesso 

contínuo às formas mais desenvolvidas do conhecimento humano (MARTINS, 2013; SAVIANI; 

DUARTE, 2012). 
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Numa outra vertente, observa-se que o setor educacional, com vistas a atender às 

necessidades da conjuntura econômica, se subordina aos ditames mercadológicos em detrimento 

dos sociais. Dessa forma, Ansarah (2002, p. 19) afirma que “frequentemente as necessidades do 

setor forçam o sistema educativo a direcionar a formação acadêmica para o desenvolvimento de 

certas habilidades a fim de aumentar a produtividade e atender às exigências do mercado 

globalizado”. Nessa ótica, a educação assume a função de produtora de mão de obra para o mercado 

de trabalho, ditado pelo imperialismo do capital, distanciando-se da educação voltada para a 

emancipação (FREIRE, 1996) e se aproximando da educação pautada no reprodutivismo e 

manutenção do status quo. 

O conhecimento tratado na escola é colocado dentro de um quadro de referências 

filosóficas, científicas, políticas e culturais. A essa construção teórica dá-se o nome de paradigma 

que se alicerça em um currículo. Dos diferentes paradigmas, portanto, resultarão diferentes práticas 

pedagógicas, que podem ser superados a partir do momento em que já não conseguem explicar a 

realidade. Esse movimento representa também as inúmeras formulações e reformulações do 

currículo (TADEU, 2011). 

Para Moreira e Silva (1997, p. 28), “o currículo é um terreno de produção e de política 

cultural no qual os materiais existentes funcionam como matérias-primas de criação e recriação e, 

sobretudo, de contestação e transgressão”. Nesta perspectiva, o currículo é fruto de embates entre 

sociedade civil e sociedade política diante dos interesses que defendem na formação das novas 

gerações. 

Segundo Ramos (2011), o currículo pode ser pensado como uma forma de organizar o 

conhecimento e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam 

aprendidos como sistema de relações históricas e dialéticas que constituem uma totalidade 

concreta. Macedo (2011) aponta o compromisso dos currículos com a historicidade dos 

conhecimentos, na construção de uma perspectiva que os apreenda como fruto da ação humana, 

constituído em uma temporalidade e em um contexto de interesses, intenções para alcançar 

objetivos específicos da época com todas as suas contradições. 

Para Malanchen (2014 p. 179), o currículo pode ser compreendido “como a expressão da 

concepção do que é o mundo natural e social; do que é o conhecimento desse mundo; do que é 

ensinar e aprender esse conhecimento e as relações entre escola e sociedade”. Ainda segundo a 
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autora, a organização do currículo precisa observar a priori a função precípua da escola – 

socialização dos conhecimentos científicos filosóficos e artísticos –, distinguindo aquilo que é 

nuclear do que é secundário.  

Esta concepção entende o trabalho como a mediação primeira entre o homem e a realidade 

e, assim, modelo de toda a práxis social, explicando porque o ser humano é produtor de 

conhecimento e de cultura (LUKÁCS, 1981 apud SAVIANI; DUARTE, 2012). A produção 

humana se realiza sempre sob condições sociais e históricas determinadas pelas relações sociais.  

Assim, ter o trabalho como princípio educativo implica referir-se a uma formação baseada 

no processo histórico e ontológico de produção da existência humana, resgatando fundamentos 

filosóficos, epistemológicos e pedagógicos da concepção de educação politécnica e omnilateral6 e 

de escola unitária baseada no programa de educação de Marx, Engels e Gramsci (SAVIANI; 

DUARTE, 2012). Tais fundamentos convergem para uma concepção de currículo integrado, cuja 

formulação incorpora contribuições já existentes sobre o mesmo tema, mas pressupõe a 

possibilidade de se pensar um currículo convergente com os propósitos da formação integrada – 

formação do sujeito em múltiplas dimensões (MALANCHEN, 2014). 

O trabalho é entendido como princípio educativo, porque através dele os homens produzem 

a si mesmos, ao tempo que produzem a resposta as suas necessidades básicas, imperativas da 

natureza animal – referindo-se ao mundo da necessidade. Concomitantemente produzem resposta 

às necessidades sociais, intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas e afetivas – referentes 

ao mundo da liberdade (FRIGOTTO, 2009). 

A politecnia7 é “o domínio dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas realizadas na 

produção moderna” (SAVIANI, 2007 p. 164). Nessa concepção, o Ensino Médio deveria 

proporcionar a todos os alunos (além do domínio dos fundamentos das variadas técnicas utilizadas 

na formação, algo necessário a todos, independentemente do tipo de ocupação que exercerá na 

sociedade) a autonomia – consubstanciada no desenvolvimento intelectual e na participação plena 

da vida cultural (SAVIANI, 2007).  

                                                           
6 Desenvolvimento das capacidades humanas com o fim em si mesma – o alcance da liberdade – para além da esfera 

da produção material. 
7 Para além das discussões que existem sobre a utilização do termo educação politécnica ou tecnológica, utilizaremos 

neste trabalho o entendimento de Saviani (2003; 2005; 2007), mantendo o termo politecnia. 
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Para Frigotto (2009), a educação politécnica e o trabalho como princípio educativo estão 

vinculados à concepção dos processos sociais e educativos – no interior das contradições que os 

permeiam – em uma perspectiva antagônica às relações sociais capitalistas que possam desenvolver 

as bases sociais, culturais e científicas das múltiplas dimensões do ser humano para a transição a 

um novo modo de produção e organização da vida social.    

Ampliando o entendimento sobre politecnia, Maciel (2018) a define como um princípio 

pedagógico orientador da prática educativa em todos os níveis da educação escolar que se sustenta 

em múltiplas dimensões educativas que, por sua vez, correspondem às dimensões humanas – 

intelectual, corporal e tecnológica –, podendo ser concretizadas na educação integral.  

Corroborando com Maciel (2018) sobre a importância da politecnia como princípio 

educativo, que propicia o desenvolvimento integral das múltiplas capacidades humanas, por meio 

de processos pedagógicos, Maciel e Braga (2007) afirmam: 

A cognoscibilidade como desenvolvimento das dimensões lógico cognitivas e psíquicas 

(onde o conhecimento científico e tecnológico seja determinante); a habilidade enquanto 

expressão de capacidades psicomotoras e físicas (onde o esporte e a formação 

profissionalizante constituam suportes fundamentais); a sensibilidade como 

potencialização de todos os sentidos (onde a música, a dança, a literatura, o teatro e as 

artes visuais, gráficas e plásticas tenham lugar privilegiado); e a sociabilidade enquanto 

efetivo exercício político da práxis social (onde a cidadania participativo-transformadora, 

a ecologia humana crítica e a saúde tenham prioridade) (MACIEL; BRAGA, 2007, p. 61)   

 

Depreende-se então que a politecnia como princípio educativo na EPTNM pode contribuir 

para a definição de um currículo que contemple as diversas áreas do conhecimento, possibilitando 

aos jovens a formação integral, incluindo-se a formação para o mundo do trabalho. Ressalta-se que 

a politecnia perpassa por todas as etapas e modalidades da educação, indo desde a educação infantil 

até os cursos superiores (MACIEL, 2018; SAVIANI, 2007). 

Aliada à politecnia, “a formação omnilateral em Marx é uma das categorias que situa o 

trabalho como elo do desenvolvimento [...] total, completo multilateral, em todos os sentidos, das 

faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade de sua satisfação” (RIBEIRO, 

SOBRAL, JATAÍ, 2016 p. 3 e 5). Pensando na educação das classes populares e em um currículo 

que atenda suas demandas, a omnilateralidade pode ser representada pela multiplicidade de 

habilidades e atividades, bem como o aumento do tempo livre para o gozo dos bens materiais, pois 

ela é mais que um princípio educativo, é um projeto de sociedade que deveria ser ofertado a todos 

os homens em todos os seus aspectos. 
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Segundo Macedo (2011, p. 29), “politizar o conhecimento e a formação como pautas da 

condição humana é uma maneira de dizermos que toda proposta curricular é de formação, que todo 

dispositivo de formação é uma proposta; que pessoas, grupos de fato, fazem a si e aos outros” 

assim, portanto, essas propostas curriculares, devem ser debatidas, questionadas, criticadas de 

forma ampla e geral para que possam representar todos os segmentos da sociedade. Nesse contexto, 

a cultura pode ser entendida como a dimensão de uma sociedade que envolve todo o conhecimento 

num sentido ampliado e todas as maneiras como esse conhecimento é expresso (SANTOS, 2008). 

Para Arroyo (2013), o currículo é um território em disputa, por ser núcleo e espaço central que 

estrutura a função da escola, consequentemente é o espaço mais normatizado, espaço de um maior 

número de diretrizes e políticas, normas e controle como forma de alienação e negação dos 

conhecimentos e em contraposição mais politizado, mais inovador e mais ressignificado pelos 

atores sociais. 

Para além disso, o currículo é território em disputa por ser o campo do conhecimento cada 

vez mais dinâmico, mais complexo e mais polêmico na sociedade em que as contendas por esse 

conhecimento, pela ciência e pela tecnologia se acirram; porque a produção e a apropriação do 

conhecimento estão imbricadas nas disputas das relações sociais e políticas de dominação e 

subordinação e, por fim, pela estreita relação entre o currículo e o trabalho docente, quando esse 

último é alvo de controle (ARROYO, 2013; MACEDO, 2013). 

 

3.3 Estado e Educação: a atuação e ingerência do Estado no delineamento das Políticas 

Públicas da Educação Brasileira a partir dos anos 1990 

O homem enquanto ser social constrói e reconstrói sua existência, mediante as relações 

consigo mesmo com os outros e com o meio, em outras palavras, “a humanização do ser biológico 

específico ocorre dentro da sociedade e pela sociedade” (MARX; ENGELS, 1998, p. XXIV). Este 

é um processo embasado, sobretudo, nas inter-relações que ocorrem no espaço, considerando como 

principal viés da forma de modificação do meio, o trabalho, que é a produção dos meios de vida 

(MARX; ENGELS, 1998).  

Outra questão é que o processo de desenvolvimento humano se consubstancia na instituição 

de instrumentos que possibilitem a produção e manutenção dos conhecimentos surgidos em cada 

geração e que são viabilizados pela educação. Assim, trabalho e educação se apresentam como 
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especificidades humanas à medida que possibilitam ao homem desenvolver-se enquanto produtor 

de cultura e construtor de uma sociedade em particular (SAVIANI, 2007).  

Percebe-se, dentro desse quadro teórico, que a sociedade é fruto da construção humana, 

perpetuada através da história e, sendo assim, se mostra dinâmica e permanentemente em 

construção. Nesse sentido, o seu caráter mutável atinge os vários segmentos que a compõem e 

determinam caminhos imperativos a depender dos ditames da classe dominante (MARX; 

ENGELS, 1998). A educação não se desvincula desse processo. Ao contrário, apresenta-se como 

pilar fundamental para instaurar concepções capazes de manter os interesses de alguns grupos 

(SAVIANI; DUARTE, 2012). 

Essa característica da educação remonta-se à Idade Antiga, quando instituía preceitos 

morais e comportamentais alinhados com as estruturas e as conveniências sociais 

(MANACORDA, 1992). Não se pode perder de vista que esta característica ainda permeia a 

sociedade contemporânea, demarcando em sua estrutura desafios como a formação integral e de 

qualidade dos indivíduos que a compõem. 

O retrospecto histórico das sociedades centrais demonstra a importância da educação como 

pilar para um desenvolvimento calcado nas necessidades estruturais da sociedade. Essa 

constatação, aliada ao atual processo “imposto” pela globalização, faz da educação uma temática 

que assume centralidade nas discussões sobre a sustentabilidade do desenvolvimento econômico 

buscado pelas nações (OLIVEIRA et al., 2019). 

A Globalização enquanto processo de internacionalização das economias, 

transnacionalização de capitais e dos processos produtivos e difusão de informações em larga 

escala entre outros fenômenos que a constituem, pode ser compreendida como três mundos 

diferentes que se interpenetram. 

No primeiro, a globalização é percebida como “fábula”, quando as grandes corporações em 

um mercado global se apresentam como “capazes de homogeneizar o planeta através da disposição, 

cada vez maior, de mercadorias para o consumo, quando na verdade as diferenças locais são 

aprofundadas” (SANTOS, 2006, p. 18). 

No segundo, sua realidade se impõe como uma “fábrica de perversidades”; à medida que o 

desemprego e a pobreza aumentam, novas enfermidades se instalam, a mortalidade infantil 

permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível, o consumo cada vez mais 
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representado como fonte de felicidade e os comportamentos competitivos são valorizados 

(SANTOS, 2006).   

No terceiro, como “possibilidade”, quando as bases técnicas da atualidade – a unicidade da 

técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta – podem servir a outros 

objetivos, se estiverem a serviço de princípios e fundamentos sociais e políticos mais equânimes 

(SANTOS, 2006). 

Nesse cenário de grandes disputas, pautadas em alinhamentos político-econômicos, o Brasil 

vislumbra um lugar no rol de países com grande poder de decisão na conjuntura mundial, 

obrigando-se, pois, a atender às demandas que são características dessa posição almejada, no 

sentido de produzir estatísticas que corroborem tal status. Vive-se, assim, a concretização de um 

pseudodesenvolvimento, centrado em dois aspectos fundamentais (ANDRADE et al., 2019): o 

primeiro é a conquista de respaldo frente ao mundo no que diz respeito à estabilidade econômica; 

o segundo se caracteriza pela crescente fragilização da política interna, que tem como 

consequências os casos de corrupção, aumento da concentração da renda e da terra, desdobrando-

se na penalização de garantias sociais, outrora conquistadas, para fazer frente a esse contexto 

(ANDRADE et al., 2019). 

Nesse viés, o processo educacional do país, fruto dessa conjuntura e embora tenha 

alcançado grandes avanços nas últimas décadas, permanece arraigado na produção de índices 

determinados pelos órgãos globais responsáveis por medir o desenvolvimento das nações. Dessa 

forma, a educação do país continua abrigando efetivamente em seu seio apenas uma parcela da 

população, permeada pela transferência de recursos estatais para o setor privado, em detrimento de 

investimentos necessários para ampliar a oferta, sobretudo, na etapa final da Educação Básica e do 

nível superior de ensino (OLIVEIRA et al., 2019). 

Para Gadotti (1992), a educação e o sistema escolar ocupam lugar de destaque no debate 

político brasileiro e da sociedade civil, tendo como objeto de estudos e reflexões as disparidades e 

desequilíbrios no interior do próprio sistema educacional como a seletividade, a evasão, a perda de 

qualidade, enfim, “o que para uns é ‘deseducação’ e para outros ‘desconversa’” (GADOTTI, 1992, 

p. 55). 

O papel do Estado na perspectiva da nova gestão pública, através da adoção de políticas 

públicas nesse contexto, assume grande relevância, pois pode contribuir para garantir o status quo 



 

60 

 

(OLIVEIRA et al., 2019). Esta negligência intencionalmente, o seu poder-dever de, através de uma 

condução equânime e democrática, escamoteia as contradições que coexistem entre os interesses 

diferenciados em uma sociedade de classes. Para Rodrigues (1993), o avanço do modo de produção 

capitalista, no Brasil, tem se intensificado a partir do fortalecimento do capital multinacional e da 

tecnologia de produção, quando o Estado tem se afastado das iniciativas universais em prol de 

interesses de grupos econômicos. 

Ocorre então que o Estado, no momento em que proclama o neoliberalismo, produz um 

fluxo escolar desigual e excludente no país, fazendo com que a educação contribua para a distinção, 

de forma classista, entre as pessoas com amplas qualificações, que ingressam no mercado de 

trabalho com altos salários e cargos de grande respaldo, daquela maioria de indivíduos com baixa 

qualificação ou desqualificada, que se constituirá em mão de obra de baixo custo ou ingressará na 

“fila dos desempregados” (CIAVATTA; RUMMERT, 2010). 

Esse contexto revela a representação da dualidade estrutural da sociedade (dividida em 

classes) e da educação brasileira que se expressa através da cultura geral versus cultura técnica, em 

outras palavras, formação instrumental para os filhos das classes trabalhadoras versus formação 

acadêmica para os filhos das classes abastadas (CIAVATTA; RUMMERT, 2010; OLIVEIRA, 

ALMEIDA JÚNIOR; GARIGLIO, 2018). 

Em pesquisa sobre o conceito, significados e sentidos do neoliberalismo, Andrade (2019) 

afirma que ele (o neoliberalismo) se apresenta para além da ideologia ou política econômica, 

mostra-se muito mais como “forma da nossa existência” que impulsiona os comportamentos frente 

a nós mesmos e frente aos outros (DARDOT; LAVAL, 2016) na busca de reconfigurar 

normativamente práticas e instituições. Nesse sentido, “a norma da vida neoliberal é caracterizada 

pelas dimensões da concorrência e da forma da empresa privada” (ANDRADE; OTA, 2015, p. 

284), levando o modelo de mercado para todos os âmbitos, reformando o Estado, as políticas 

públicas, as instituições, a gestão e as subjetividades (DARDOT; LAVAL, 2016; BROWN, 2003). 

O cenário de transformações na legislação educacional centra-se na proposta neoliberal que 

se estabeleceu de forma mais efetiva nos anos 90 (século XX), em que a reforma do Estado 

brasileiro tomou corpo com a crescente política de privatização da educação pública, no sentido de 

desenvolver estratégias de forma direta e indireta para a mudança no caráter dessas instituições,  

possibilitando de forma gradual e paulatina a diminuição da participação do Estado no setor 
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educacional e o repasse de determinados serviços à iniciativa privada (OLIVEIRA; ALMEIDA 

JÚNIOR; GARIGLIO, 2018). 

Nessa mesma década, a modernização proposta para o Estado também se aplicou à 

educação, servindo para adequar o modelo educacional do país aos interesses do capitalismo, que 

utilizou o Fundo Monetário Internacional (FMI) como braço forte nesse processo. Embora essas 

ações fossem implementadas em âmbito local, regional e nacional, elas refletiram as decisões e 

proposituras do comércio internacional e as mudanças geopolíticas em nível global (SILVA, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2019).  

Com as crises estruturais do capitalismo e seus sucessivos reordenamentos, o papel e a 

atuação do Estado se modificam, em relação à economia, para proporcionar a segurança do 

mercado e abrir novos espaços (como saúde e educação) para as atividades mercantis (DEMIER; 

GONÇALVES, 2017). A maioria dos Estados atuais podem ser classificados como democráticos-

constitucionais e neoliberais, o que representa, grosso modo, um paralelo entre a eclosão da 

influência política e a aceitação social da democracia liberal como projeto de sociedade, em estreita 

ligação com a estabilização da acumulação neoliberal na ordem capitalista (DEMIER; 

GONÇALVES, 2017). 

Ressalta-se que utilizamos aqui a concepção crítica de Estado, que ultrapassa a concepção 

de poder imparcial e acima dos interesses de classe. Segundo Marx (apud CARNOY, 1984), o 

Estado é uma estrutura social que emerge das relações de produção e que se origina na necessidade 

do controle das lutas sociais, atuando muitas vezes como um instrumento de dominação de classe 

(DEMIER; GONÇALVES, 2017). Ainda segundo Marx (1993, p. 96), “o poder político do Estado 

representativo moderno, nada mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns de 

toda classe burguesa”. Nesta concepção, o Estado capitalista tem como especificidade a polarização 

de classes, que é base de seu fundamento e acontece entre os grupos que se apropriam ou não dos 

recursos e de sua distribuição (DEMIER; GONÇALVES, 2017). 

 Gramsci (apud CARNOY, 1984) amplia esse conceito com a concepção de superestrutura, 

incluindo a sociedade civil que representa também um fator ativo e positivo no desenvolvimento 

histórico, ou seja, a superestrutura é o “conjunto das relações culturais e ideológicas, da vida 

intelectual e espiritual e a expressão política daquelas relações” (GRAMSCI apud CARNOY, 1984 

p. 26).  Nesse sentido, o Estado para Gramsci é a sociedade organizada, constituída de instituições 
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complexas, públicas e privadas, que ao se articularem entre si têm um papel histórico que pode 

variar através das lutas e relações de grupos específicos e poderes, que se articulam pela busca da 

garantia de seus interesses. 

Corroborando com essa concepção, Poulantzas (1985 p. 17) diz que o Estado se apresenta 

como uma “ossatura material própria que não pode ser reduzida a simples dominação política”. 

Para o autor, nem todas as ações do Estado se reduzem à dominação política e essa, por sua vez, 

não se esgota em seu poder, mas está inscrita em sua materialidade institucional que não é 

produzida integralmente pelas classes dominantes, o que não impede que essas ações sejam menos 

marcadas por essa dominação. 

Nessa direção, o Estado capitalista pode ser entendido como lócus em que as relações 

criadas pelas relações de produção constituem o fundamento organizacional de sua ossatura 

orgânica, revelando sua ligação com as classes sociais e a luta de classes sob o capitalismo. A partir 

dessa acepção de Estado, percebe-se que as modificações nas políticas públicas em educação nas 

últimas décadas revelam também um redimensionamento do papel do Estado diante das crises do 

capital (BARROSO, 2005).  

A redução do comprometimento financeiro com as políticas sociais, a defesa da concepção 

da educação enquanto negócio a ser explorado e a consequente abertura da educação para os 

negócios comerciais são exemplos da atuação do Estado Brasileiro no sentido de adequar suas 

ações às exigências de organismos internacionais (DEMIER; GONÇALVES, 2017; OLIVEIRA et 

al., 2019). 

A implementação de um repertório de tecnologias e políticas fortemente influenciadas por 

organismos internacionais tem tido repercussão direta sobre os sistemas educacionais em diferentes 

países do mundo, inclusive no Brasil. Essas políticas impactam a profissão docente, as formas de 

regulação baseadas em políticas de prestação de contas e avaliações externas de ampla escala, as 

políticas de currículo entre outros fatores, causando modificações estruturais nos sistemas de 

ensino. Em outras palavras, na raiz das reformas relacionadas à educação “está a necessidade de 

gerar vantagens na concorrência global e capacidade de produzir uma mão de obra flexível e 

indivíduos autorresponsáveis” (OLIVEIRA et al., 2019 p. 9). 

Nesse cenário, o sistema de ensino brasileiro passou por reformas que foram determinadas 

pelas necessidades produtivas do sistema capitalista. Oliveira (2002) afirma que se trata de um 
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processo focado nas políticas públicas direcionadas para a população mais carente, na 

desregulamentação, permitindo maior flexibilidade administrativa e orçamentária para recorrer a 

fontes alternativas de custeios. Almejava-se ao final desse processo atingir maior efetividade das 

políticas, gerando maior impacto devido ao aumento do atendimento. 

A aplicação desse modelo na educação pode ser vista através do Fundo de Desenvolvimento 

e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído pela Lei 

9.424/96, e Plano Nacional de Educação (PNE), transformado na Lei 10.172/2001(BRASIL, 2001).  

Ambas são políticas de planejamento e financiamento da educação no Ensino Fundamental. Dando 

continuidade a essas políticas, a Lei 11.494/2007 (BRASIL, 2007) regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), alterando e revogando alguns dispositivos das leis anteriores, ampliando 

assim as possibilidades de financiamento da Educação (OLIVEIRA et al., 2019). 

Tais procedimentos foram concomitantes a mudanças na legislação que possibilitaram a 

divisão de custos entre a união, estados e municípios, além do aspecto desregulamentador que 

propiciou a busca de complementação orçamentária, por parte das unidades escolares, junto à 

comunidade local e outros setores. Nesse sentido, verifica-se que “a democratização da educação 

é vislumbrada pelo Estado como uma necessidade de procurar imprimir maior racionalidade à 

gestão da mesma” (OLIVEIRA, 2002, p. 68) e talvez para dar voz aos atores do processo. 

Nesse contexto de abertura da educação para o mercado de negócios, há uma tendência das 

instituições privadas em acentuar as deficiências, a improdutividade da escola pública, e 

menosprezar seus resultados, principalmente se relacionados com indicadores externos. 

Indicadores que destoam da realidade sócio-político-econômico e cultural do Brasil. Acrescente-

se a isso as contínuas reformulações das políticas educacionais para a Educação que trazem em seu 

bojo uma tendência de esvaziamento dos conhecimentos na Educação Básica, destinada à maioria 

da população, enquanto, por outro lado, são buscadas formas de aprimoramento da educação das 

elites (DUARTE, 2011).  

Nesse cenário, o Estado abandona seu lugar de provedor e passa a colocar-se como 

regulador e auditor de resultados. De acordo com Ball (2001), as políticas que se dirigem à 

Educação tornam-se cada vez mais sujeitas às prescrições do economicismo, configurando um 
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novo ambiente moral dentro do qual as políticas públicas são arquitetadas e experienciadas pelos 

diferentes sujeitos que delas participam. Nesse sentido, verifica-se que o Estado  

trabalha ativamente para a reprodução da divisão no processo de produção e no conjunto 

da sociedade, e por aparelhos que intervêm na qualificação-formação da força de trabalho 

(escola, família, redes de formação profissional) e pelo conjunto de seus aparelhos 

(partidos políticos, aparelhos culturais, imprensa, mídias) (POULANTZAS, 1985 p. 68). 

Com o reavivamento das políticas neoliberais nos últimos anos, a educação se torna lugar 

de comércio e não mais como direito social. Segundo Silva (2014), o Estado brasileiro direcionou 

ações na educação para imprimir princípios de competitividade, imperativos financeiros, 

descentralização, privatização e avaliação, na direção de torná-la potencialmente um mercado 

educacional. Essas concepções se refletem também nos sucessivos cortes dos recursos destinados 

à educação, em todos os níveis e segmentos, o que acarreta em muitos casos a precarização do 

ensino. 

Apesar dos condicionantes histórico-sociais, entendemos como necessário articular a escola 

com os princípios democráticos, atendendo aos interesses das classes populares. Embora o fracasso 

da escola demonstre as nuances do sistema capitalista de produção, que não tem interesse na 

mudança histórica da escola, lançando mão apenas de alguns mecanismos de adaptação que 

favorecem a sua reprodução (SAVIANI, 2001), pensa-se a escola ainda como espaço de resistência 

e emancipação. 

A educação vem se tornando, pois, uma instância entre as outras de luta pela transformação 

social, democratizando-se efetivamente, atingindo os aspectos políticos, sociais e econômicos. “É 

preciso considerar que alguma coisa existe que torna a educação instrumento de mudança, que 

transforma a educação, de reprodutora da divisão social do trabalho e da ideologia dominante em 

transformadora dessas relações” (GADOTTI, 1992, p. 56). 

Outra questão a ressaltar é que o sujeito que a escola lida hoje não é o mesmo de outrora, 

trazendo a necessidade de uma formação diferenciada e focada nas novas concepções de espaço e 

tempo, categorias que em virtude do avanço tecnológico, científico e informacional trazem novas 

exigências para o homem contemporâneo, que o leve não apenas a se adaptar (como é alardeado), 

mas a compreender e transformar (SOUZA, 2012). 
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4. A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E A BNCC: INFLEXÕES POLÍTICAS, 

REFLEXÕES CONCEITUAIS, REPERCUSSÕES PEDAGÓGICAS PARA A 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

As políticas públicas no Brasil refletem, ao longo das últimas décadas (intensificando-se a 

partir da década de 1990), os embates entre os interesses dos mais diversos setores da sociedade 

civil, do mercado e da sociedade política, reverberando esses interesses nas diferentes áreas de 

atuação do Estado (NASCIMENTO, 2005).  

Nesse cenário, as políticas públicas em EPTNM têm sofrido modificações em seus 

princípios norteadores, objetivos e metas, direcionando como prioridade para esse nível de ensino 

ora possibilitar a continuidade do processo de escolarização dos discentes, ora atender as demandas 

do mercado de trabalho e/ou adequação a um mundo “sem” trabalho, ora adequar essa formação 

às requisições de uma sociedade capitalista em profunda transformação técnica e tecnológica 

(MANFREDI, 2002). 

A consolidação dessas políticas impacta decisivamente no trabalho docente e na formação 

das novas gerações, pois o professor é chamado a concretizá-las ou como mero executor de tarefas, 

imerso em seu cotidiano, ou para além desse papel, pois com sua ação docente-crítica, metódica, 

em um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar educativo e a dinâmica social, pode 

ser um elemento de contestação e de mudança, considerando as condições objetivas de seu trabalho 

(FREIRE, 1996).  

Ainda segundo Freire (1996), a prática docente deve incentivar a capacidade crítica do 

educando, sua curiosidade, sua insubmissão, quando a aproximação dos objetos cognoscíveis deve 

ser trabalhada com rigorosidade metódica, quando as condições para aprender criticamente sejam 

favorecidas, desenvolvendo discentes criadores, instigadores, rigorosamente curiosos, humildes, 

persistentes.  

Dentro de um contexto de redução de gastos públicos no âmbito social brasileiro e 

congelamento dos investimentos, especialmente em educação, pela Emenda Constitucional n.º 

95/2016 (BRASIL, 2016) que definiu novas regras fiscais por 20 anos, o governo federal propõe a 

reforma do Ensino Médio por meio da Medida Provisória n.º 746/2016 que se transforma na Lei 

13.415/2017 (BRASIL, 2017a). Uma reforma educacional iniciada por Medida Provisória (para 
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alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que ficou mais de dez anos em processo 

de discussão.  

O Ensino Médio foi configurado na LDB 9394/96 como a última etapa da Educação Básica, 

que tem como objetivos consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, desenvolver a compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos 

que presidem a produção moderna e preparar para a continuidade dos estudos. No entanto, essa 

etapa de ensino tem sido historicamente seletiva e vulnerável à desigualdade social, excluindo 

percentual significativo da população (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).  

Segundo Moura (2010a), o debate sobre uma identidade e sentido próprios para o Ensino 

Médio, que ultrapasse o sentido de pensá-lo como ponte entre o ensino fundamental e a educação 

superior, não é novo. De um lado, a defesa da educação geral integrada à formação profissional, de 

outro a separação entre educação básica e formação profissional geram avanços e retrocessos na 

formatação do Ensino Médio. Para Saviani (2003), o ensino médio deve apoiar-se no conceito de 

politecnia, sendo orientado para explicitar aos discentes que a ciência e a tecnologia se convertem 

no processo produtivo, mas também como influenciam e são influenciadas pela cultura.  

Nesse sentido, o Ensino Médio Profissional estaria orientado a recuperar a relação entre 

conhecimento e trabalho, tendo como escopo propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das 

técnicas produtivas, superando a dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual e cultura 

geral e cultura técnica, propiciando uma formação integral (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005). Dentro dessa perspectiva, a EPTNM tem como uma de suas principais defesas a educação 

integral que prepare os discentes para a continuidade dos estudos e para exercer uma profissão 

técnica.  

As condições objetivas da escola, atreladas às concepções de formação profissional e a 

implantação dessas políticas, fazem retornar as discussões sobre o papel e função do ensino médio 

na formação dos discentes e sobre a dualidade estrutural da educação brasileira: cultura geral versus 

cultura técnica. Esses embates contribuem ainda hoje para o surgimento de propostas e 

pressupostos em prol da superação desse cenário e a melhoria das condições desta etapa de ensino 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

A busca por referenciais teóricos (que demonstrassem e/ou revelassem os estudos, 

pesquisas e discussões teóricas sobre o tema em outras instâncias, espaços e territórios) indicou um 
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grande número de publicações de artigos, ensaios teóricos, entrevistas, revisões sistemáticas entre 

outros. Esse espectro revelou que a Reforma do Ensino Médio e a BNCC estão na centralidade das 

discussões que ocorrem na Educação Brasileira atualmente, apontando a preocupação de 

estudiosos, docentes e alunos com os rumos do Ensino Médio em nosso país.  

O processo de implementação da Reforma, em sentido amplo, e do currículo que será 

colocado em prática, em sentido estrito, configura-se como nova arena de disputa política – 

dispositivos para a sua implementação nos estados e municípios – assim como espaço de pesquisa, 

em particular para os membros da academia (FERRETI, 2018). Outro dado identificado nas 

pesquisas é que existem alguns estudos em andamento baseados em pesquisas de campo, como 

dissertações e teses sobre as possíveis reverberações destes ordenamentos normativos-legais para 

a prática do professor e formação discente.  

 No primeiro momento, situamos a Educação Profissional em seu percurso lógico e histórico 

no Brasil no intuito de compreender como está estruturada e como as concepções de formação 

educacional e profissional foram se modificando ao longo do tempo (muitas vezes para atender as 

modificações político-econômicas ocorridas na sociedade), contextualizando o momento atual com 

a Reforma do Ensino Médio e a BNCC do Ensino Médio. Em seguida, empreendemos algumas 

discussões sobre esses ordenamentos legais, fundamentadas nos estudos levantados na pesquisa 

com algumas reflexões sobre suas implicações para a EPTNM. 

4.1 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Brasil 

No momento a EPTNM – desenvolvida nas formas articulada (integrada ou concomitante) 

e subsequente ao Ensino Médio – passa pelo processo de reestruturação curricular no Brasil, de 

forma geral, e nos Estados, de forma mais específica, para atender aos atuais documentos 

normativos-legais: Lei n.º 13.415/2017 (BRASIL, 2017a) que trata da Reforma do Ensino Médio 

e Portaria n.º 1.570 que normatiza a BNCC do Ensino Médio (BRASIL, 2017b).  

A Lei n.º 13.415 altera as Leis n.º 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e n.º 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Na Lei 13.415/2017, a EPTMN é normatizada no Art. 36 como o V Itinerário Formativo 
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[...] o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da 

oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto 

local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - linguagens e suas 

tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - Ciências da natureza e suas 

tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V- formação técnica e 

profissional (BRASIL, 2017a).  

  

As principais mudanças ocorrem no currículo que tem 60% de sua carga horária destinada 

pela BNCC para contemplar tanto as disciplinas obrigatórias quanto às demais. E os 40% ficam a 

cargo dos sistemas educacionais e/ou das escolas e serão constituídos pelos cinco itinerários 

formativos, prevendo também Ensino de Tempo Integral com aumento de carga horária de 800 a 

1400 horas anuais (BRASIL, 2017a). 

Esse movimento de adequação curricular seguindo os princípios das novas normativas 

legais demanda dos sistemas de ensino municipais, estaduais e federais e das instituições que o 

compõem (e que oferecem a EPTNM) ações que promovam a revisão, reformulação dos PPC de 

seus cursos, mas, também, de uma reorganização dos componentes curriculares, pois ao tornar 

obrigatórias em todo o Ensino Médio apenas as disciplinas Português e Matemática, não legitima 

o oferecimento de outros conhecimentos nesse período. 

Para Pestana e Lima (2019) e Beltrão (2019), a Lei 13.415/2017 e a BNCC do Ensino Médio 

trazem retrocessos nas políticas sociais e educacionais ao serem norteadas por princípios privatistas 

e de “empresariamento” da educação, em detrimento das conquistas alcançadas pelas instituições 

educacionais comprometidas com uma educação pública e de qualidade. Nessa conjuntura, 

verificam-se os desafios consubstanciados no seio da sociedade contemporânea que se apresentam 

para a EPTNM. São barreiras oriundas do próprio processo de modernização social e 

consequentemente dos pressupostos que alicerçam a educação brasileira. Assim, impera a 

necessidade de identificar e compreender esses desafios com a finalidade de propiciar que a 

educação continue cumprindo seu papel na formação do sujeito (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005). 

 Atualmente a Educação Profissional brasileira está garantida pela LDB 9394/96, Cap. III, 

Art. 39: “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência 

e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” e está 

configurada em formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional 
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técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

(SETEC/MEC, 2020). A Figura 4 apresenta a formatação da Educação Profissional no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A essa configuração, podemos adicionar: a) o Sistema S, que inclui os Serviços Nacionais 

de Aprendizagens e de Serviço Social mantidos por contribuições parafiscais das empresas 

privadas, como o Sesi/Senai da indústria, Sesc/Senac do comércio e serviços, Senar da agricultura, 

Sest/Senat de transporte sobre pneus, Senai das micro e pequenas empresas de qualquer setor, 

Sescoop das cooperativas; b) escolas e centros mantidos por sindicato de trabalhadores; c) por 

organizações não governamentais de cunho religioso, comunitário e educacional; d) pelo ensino 

profissional livre, concentrado em centros urbanos e pioneiros na formação a distância pelos 

correios (MANFREDI, 2002). 

Na história da Educação brasileira, a Educação Profissional muitas vezes foi palco de 

debates, conflitos e negociações acerca de seu papel na conjuntura socioeconômica do país. 

Diversos foram os papéis atribuídos à Educação Profissional: amparar os órfãos e demais 

desvalidos da sorte, numa perspectiva assistencialista (final do século XIX); preparar os operários 

Figura 4 – Configuração da Educação Profissional brasileira 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/ 

http://portal.mec.gov.br/
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para o exercício profissional (início do século XX); formar as novas gerações para adaptar-se à 

sociedade e entrar no mercado de trabalho (final do século XX) (MANFREDI, 2002). 

 Os modelos de educação profissional no Brasil ao longo dos anos foram caracterizados pela 

funcionalidade. No período colonial, assim como na primeira República, a economia do país se 

fundamentava na exploração de matéria-prima, atividade que não necessitava de trabalhadores com 

um pouco mais de qualificação. Assim, não havia preocupação em preparar os indivíduos para o 

trabalho, já que este estava associado aos escravos e homens pobres que executavam tarefas 

simples e pesada (MOURA, 2010b). 

 As primeiras ações educacionais no país, no início do século XIX, patrocinadas por 

corporações de ofícios, com o apoio da corte, tinham caráter assistencialista, pois estavam 

comprometidas com a caridade e não com a educação. Em 1890, foi criada a Escola Correcional 

no Rio de Janeiro e, em 1909, o presidente Nilo Peçanha instituiu escolas de aprendizes e artífices 

em 19 capitais do país. Essas ações tinham caráter assistencialista com o objetivo de desestimular 

hábitos ociosos da população mais carente e ainda não vinculava a criação de escolas com a 

preparação de trabalhadores (OLIVEIRA JUNIOR, 2008).  

 Com o processo de industrialização e urbanização da sociedade brasileira e a nova ordem 

econômica – o capitalismo – que se estabelecia, exigia-se da população a adesão ao trabalho regular 

com longas jornadas de trabalho sob a ordem de chefias, o que era novidade para os artesãos 

(sapateiros, alfaiates, amoladores de facas, funileiros entre outros). A resistência ao trabalho regular 

passou a ser perseguida como “vadiagem” e desta forma as escolas que ensinavam ofício tinham 

como objetivo ocupar as crianças e prepará-las para essa nova sociedade (CUNHA, 2005).  

Com a resistência da população à transformação acerca do valor do trabalho, foram criadas 

estratégias para a socialização de novos valores e padrões de comportamento, entre eles a 

vinculação da educação profissional com a questão social, em outras palavras, o controle social. A 

educação profissional, nesse cenário, também passou a ser avaliada como alternativa de 

socialização contra as influências de concepções políticas contrárias ao capitalismo, como a 

anarquista,8 por exemplo. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o Brasil se consolidou como 

uma economia capitalista, com intensificação da demanda por operários especializados e técnicos. 

                                                           
8 No início do século XX, grupos de anarquistas que imigraram para o país e promoviam protestos. Havia temor de 

que a difusão dessas ideias influenciasse os trabalhadores brasileiros. 
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Um dos principais avanços desse momento é a criação do Ministério da Educação e da Saúde 

(CUNHA, 2000). 

A discussão sobre os rumos da educação nesse período viveu intenso conflito entre 

diferentes grupos, envolvendo católicos, autoritários, fascistas e integrantes da Escola Nova que, 

por sua vez, se dividiam em elitistas (que defendiam a concepção de ensino primário e profissional 

para as classes populares e o ensino secundário e superior para a burguesia) e liberais igualitaristas 

(que defendiam a eliminação da educação profissional precoce e preparação na própria ocupação 

e trabalho). Esse conflito de ideias se manteve até o golpe de 1937, quando as escolas técnicas 

foram modificadas e o ensino propedêutico passou a ser valorizado em detrimento do ensino 

profissional (SANTOS; MARCHESAN, 2017). 

 Para Cunha (2005), a dualidade entre a educação propedêutica e a profissional, que se 

mantém até os dias atuais, foi colocada em termos na década de 1930 a partir das demandas por 

profissionais especializados para a economia industrializada que seriam formados para exercer 

atividades técnicas e não o trabalho intelectual, exercido por profissionais formados pelo ensino 

propedêutico. A partir de então, o principal objetivo da educação profissional passou a ser formar 

trabalhadores para atender às necessidades da economia industrial do Brasil, o que culminou com 

a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em 1942, a partir do modelo 

imposto pelo governo (SANTOS NETO, 2009). 

 Na década de 1940, o ensino profissional passou a envolver somente o ensino médio, sendo 

equiparado ao ensino secundário, incluindo em seu currículo conteúdo básico além da formação 

específica. Desta forma, o ensino profissional afasta-se da concepção de atendimento à pobreza, já 

que só uma pequena parcela da população tinha o fundamental completo e podia frequentar o 

ensino profissional. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, os cursos se direcionam com maior 

intensidade para a formação técnico-profissional, por causa da internacionalização da economia e 

dos projetos de desenvolvimento do presidente Juscelino Kubitschek (CUNHA, 2005). 

Os governos militares promoveram um projeto de reforma do ensino fundamental e médio 

(1º e 2º graus) com a Lei 5.692/71, que instituiu a “profissionalização universal e compulsória para 

o ensino secundário”, estabelecendo, normativamente, a equiparação entre o curso secundário e os 

cursos técnicos, pautados num modelo científico/tecnológico (MANFREDI, 2002) com o escopo 
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de preparar os recursos humanos para a absorção pelo mercado, delegando ao sistema educacional 

essa atribuição. 

Havia o interesse ideológico de diminuir a demanda para o ensino superior da rede pública, 

que não tinha estrutura para abrigar o elevado número de jovens que frequentavam os cursos 

clássico e científico. No final dos anos 1970, com a modernização da economia brasileira e as 

demandas por força de trabalho, algumas escolas técnicas foram transformadas em Cefets, pelo 

governo. Em 1982, pela ausência de estrutura e equipamentos adequados e pela falta de docentes 

habilitados, a obrigatoriedade da profissionalização do segundo grau foi revogada (SANTOS 

NETO, 2009; CUNHA, 2005) 

Para Manfredi (2007), a formação profissional nas décadas de 1950 a 1970 foi baseada no 

modelo taylorista9 quando os trabalhadores precisam ser preparados para exercer aquela 

determinada atividade, com ênfase para os aspectos técnicos e operacionais, em prejuízo dos 

teóricos abrangentes. A hierarquia, nesse contexto, é o elemento que organiza esse sistema, em 

qualificações, associada à escolaridade (MANFREDI, 2007; SANTOS NETO, 2009). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e o Decreto Federal 2.208/97 

instituíram as bases para a reforma do ensino profissionalizante no Brasil.  Esses dispositivos legais 

estabeleceram uma separação entre os ensinos médio e profissional, permitindo, por um lado, que 

a democratização do acesso fosse feita mediante um ensino regular de natureza generalista – menos 

custoso para o Estado (ensino médio propedêutico) – e, por outro, oportunizasse a construção de 

parcerias com a iniciativa privada para a manutenção e a ampliação da rede de educação 

profissionalizante. Nas primeiras duas décadas do século XXI, a Educação Profissional, uma das 

principais ações da política educacional brasileira na época, teve como uma de suas defesas a 

educação integral – que preparasse os discentes para a continuidade dos estudos e para exercer uma 

profissão técnica.  

Situando o percurso histórico da Educação Profissional no Brasil nas últimas décadas, 

destacamos, na sequência, os documentos normativos legais que trouxeram novos paradigmas para 

essa etapa de ensino (MANFREDI, 2002). 

                                                           
9 No modelo taylorista, a inserção na produção se dá por meio do posto/função e, para o exercício das atividades nesse 

posto, são exigidas destrezas, conhecimentos individualizados, os quais não envolvem nenhuma relação sociocultural. 
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O Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004) organiza e estrutura a Educação Profissional, que 

prevê em seu texto no Art. 1º: a educação será “desenvolvida por meio de cursos e programas de 

formação continuada de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio (EPTNM), a 

educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação”. A EPTNM se assenta sobre 

as bases de integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixos estruturantes, mas 

também integra o trabalho como contexto, ao proporcionar uma formação profissional específica 

(BRASIL, 2004). 

A Lei 11.741/2008 (BRASIL, 2008) situa o trabalho como princípio educativo da EPTNM. 

Esse princípio tenta resgatar fundamentos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos da concepção 

de educação politécnica marxiana. A Educação politécnica é compreendida como uma educação 

unitária e universal, destinada à superação entre cultura geral e cultura técnica e voltada para o 

domínio dos conhecimentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho produtivo moderno (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). A Educação politécnica, 

nesta perspectiva, busca também descortinar os meandros do mundo do trabalho em uma sociedade 

com o modo de produção capitalista como a nossa. 

Por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio (BRASIL, 2012), em seu Art. 6º, institui como princípios dessa modalidade de ensino a 

articulação entre o prosseguimento dos estudos à preparação para o exercício das profissões 

técnicas, ao aprimoramento da pessoa humana e à compreensão dos processos produtivos, visando 

à formação integral dos discentes.  

Na Bahia, a educação profissional tomou novo impulso com a criação da Superintendência 

de Educação Profissional (SUPROF), em dezembro de 2007, pela Lei estadual n.º 10.955, que 

realizou o aproveitamento das estruturas escolares já existentes na rede estadual e aplicação dos 

recursos do Programa Brasil Profissionalizado para adequação e modernização das unidades 

escolares, equipagem de laboratórios e montagem do acervo bibliográfico, quando houve um 

aumento no quadro de vagas para os discentes e a oferta de novos cursos com o objetivo de atender 

as demandas socioeconômicas dos Territórios.  

A partir de 2008, segundo o DIEESE (2012), iniciou-se a implementação do Plano de 

Educação Profissional da Bahia, com o escopo de elevar a escolaridade dos jovens, em uma 

educação integral, estabelecer uma política de Educação Profissional relacionada às demandas de 
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desenvolvimento socioeconômico e ambiental nos Territórios de Identidade, considerando as 

cadeias produtivas. 

 Nesse processo, de estruturação da rede de Educação Profissional na Bahia, as unidades 

escolares foram transformadas em Centros Estaduais e Centros Territoriais específicos para a 

Educação Profissional pelo Decreto Estadual n.º 11.355/2008 (DIEESE, 2012), com uma estrutura 

administrativa diferenciada das demais unidades escolares estaduais composta por: Diretor, Vice-

diretor Administrativo-Financeiro, Vice-diretor Técnico-Pedagógico e Vice-diretor de Articulação 

com o Mundo do Trabalho. 

 Essas ações tinham o escopo de consolidar e ampliar a oferta de Educação Profissional em 

todo o estado, de acordo com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos Territórios 

baianos, promovendo a inserção cidadã na vida social e no mundo do trabalho. Como fruto dessas 

ações, houve a ampliação da rede física e interiorização da EP com aumento expressivo dos cursos 

ofertados que passaram de 15 (em 2007) para 80 (em 2013), abrangendo 119 municípios em todos 

os 27 Territórios de Identidade. 

4.2 A nova conformação do Ensino Médio: legitimação da dualidade educacional e do 

esvaziamento curricular com a Lei 13.415/2017 e a BNCC do Ensino Médio 
 

A Reforma do Ensino Médio, Lei 13.415/2017, está contida num processo mais amplo de 

reformulação do Estado capitalista, que abrange o recrudescimento das liberdades individuais, o 

fortalecimento do neoliberalismo, entre outros fatores, principalmente no que diz respeito à perda 

de direitos, aos retrocessos em políticas sociais e ao desmonte do Estado brasileiro em pleno curso 

(PESTANA; LIMA, 2019). 

Em sua totalidade, abarcando um ou outro tema, os textos fazem uma crítica ferrenha à Lei 

13415/2017 e à BNCC do Ensino Médio em relação ao contexto histórico de sua edição, às 

concepções teórico-filosóficas que as fundamentam (neoconservadorismo, neoliberalismo e 

neotecnicismo), ao atrelamento aos interesses de grupos empresariais, à inflexão promovida nas 

políticas públicas da educação e no impacto negativo para a formação dos estudantes da EPTNM, 

entre outras críticas. Da análise, observou-se que a formação técnica e profissional, na Lei 

13.415/2017, ficou restrita aos itinerários formativos, o que impacta negativamente nessa 

modalidade de ensino, reavivando (se não dizer normatizando) a dualidade educacional e social 
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brasileira ao propor um ensino aligeirado e esvaziado de conteúdos para a classe trabalhadora em 

contraposição ao destinado às elites. 

Diante das inúmeras reverberações para a educação como um todo e para a EPTNM, de 

forma particular, diferentes entidades acadêmicas, científicas e sindicais relacionadas a Educação, 

de caráter local, regional e nacional, vêm produzindo análises com a emissão de notas, artigos, 

pareceres, manifestos e moções. Entre elas, com importante representação nacional, destacamos a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), a Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e a Associação Brasileira de Currículo 

(ABdC). 

Essas entidades produziram pareceres isoladas e em conjunto realizando duras críticas a 

fragilidade e contradições da reforma conduzida de forma autoritária, sem a participação de 

importantes segmentos sociais, ao retrocesso para as políticas educacionais relacionadas ao ensino 

médio e de formação de professores, a instituição do notório saber entre outros pontos 

contraditórios. Outro fator importante é a estreita ligação com os interesses de setores da economia 

como bancos e organismos internacionais como o Banco Mundial e a OCDE, por exemplo, bem 

como a disposição em atender as demandas do capital na disputa por fundos públicos e pela 

privatização desse setor (COSTA; SILVA, 2019). 

4.2.1 Contexto político-econômico da edição da Reforma do Ensino Médio 

Segundo Lima e Hypolito (2019), há um significativo avanço das articulações 

neoconservadoras nos campos político e educacional, com uma intensa atuação dos 

neoconservadores na elaboração de importantes documentos da legislação educacional brasileira. 

Ainda segundo os autores, o neoconservadorismo tem berço nos Estados Unidos, em meados dos 

anos 1970, em meio à crise mundial do capitalismo com o resgate do tradicionalismo, quando a 

ênfase moral atrelada a um discurso religioso e nacionalismo reforçado serviam para criticar 

moralmente o Estado do bem estar-social e os movimentos sociais liberais. 

 A crítica neoconservadora à intervenção estatal no âmbito econômico e a valorização dos 

indivíduos são aspectos que aproximam e possibilitam uma aliança com o neoliberalismo. Para os 

neoconservadores, a interferência do governo na economia e os programas sociais geravam 

inflação, endividamento e prejuízos à produtividade (MOLL, 2017. O neoconservadorismo 
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apresenta-se como forma dominante de apologia conservadora da ordem capitalista, combatendo o 

Estado Social e os direitos sociais, almejando uma sociedade sem restrições do mercado e 

reservando ao Estado a função coercitiva de reprimir violentamente todas as formas de contestação 

à ordem social e aos costumes tradicionais (MOLL, 2017 LIMA; HYPOLITO, 2019). 

A promulgação da Reforma dentro de um contexto político-econômico conturbado 

(processo de impeachment de uma presidente eleita legitimamente e de denúncias de corrupção 

envolvendo todo o governo), a princípio, carrega dúvidas sobre sua legitimidade. Lei sancionada 

mediante Medida Provisória, no governo Temer, “sem mediação de órgãos intermediários do 

sistema” (CASAGRANDE; ALONSO; SILVA, 2019, FREITAS; BUENO, 2018), a Reforma do 

Ensino Médio tem como base teórica a Escola de Virgínia, um dos pilares teóricos do 

neoliberalismo e  traz,  em seu cerne, a forma autoritária de legislar, que ignora as discussões 

anteriores sobre essa etapa de ensino e os trâmites processuais de edição das leis, bem como os 

anseios e demandas da população (SPERANDIO, 2018; FERRETI; SILVA, 2017;  FRIGOTTO, 

2016). 

Em relação à educação, sob o prisma do neoliberalismo, setores governamentais e 

empresariais defendem a bandeira da qualidade em educação – máximo de produção com um 

mínimo de investimento – e buscam predomínio de ideais neoliberais na definição das políticas 

educacionais a partir da descredibilização das instituições públicas de ensino com o objetivo de 

garantir a privatização das instituições escolares, a implementação do modelo de gestão 

empresarial, a adequação dos currículos escolares conforme os interesses do mercado (FREITAS, 

2018; SANTOS; CARVALHO, 2020). 

De acordo com Ramos e Frigotto (2017), na análise da Lei 13.415/2017, em relação a outras 

reformas educacionais, essa concepção de educação se assemelha às concepções do século XVII, 

quando “uma escola rica em conhecimento e cultura se adequaria aos que possuíam muito tempo 

livre e uma rápida e pragmática escola para os que se destinavam ao trabalho” (RAMOS; 

FRIGOTTO, 2017). Ela representa a expressão dos ideais dos grandes grupos econômicos da 

indústria, comércio, serviços, capital financeiro e agronegócio que construíram seus aparelhos de 

hegemonia na sociedade civil, interferindo diretamente nas ações do Estado e que, após o golpe de 

Estado, esses ideais se tornaram políticas de governo (SPERANDIO, 2018; FURTADO; SILVA, 

2020; GOMES FILHO; RIBEIRO, 2019; TEIXEIRA, 2019). 
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Para Silva e Marcassa (2020), as transformações do Ensino Médio, a partir da Lei 

13.415/2027, demonstram, entre outras facetas, uma tendência da constante necessidade de o 

capital alargar e/ou expandir relações capitalistas de produção (na atualidade, de reprodução do 

capital no regime de acumulação flexível), pautando-se em três diretrizes fundantes: a 

flexibilização da formação de acordo com as necessidades produtivas regionais; a rápida adaptação 

e aprendizagem da força de trabalho para demandas específicas e diversificadas dos setores 

produtivos e, por último, uma formação que corresponda à geração de novos empreendimentos 

capitalistas, levando a classe trabalhadora a buscar alternativas de subsistência que não estão 

diretamente ligadas ao emprego (SILVA; MARCASSA, 2020) 

Nessa mesma linha de análise, Costa e Coutinho (2018) advertem que as mudanças nas 

políticas públicas em educação, realizadas pós-impeachment, podem se configurar em 

“contrarreformas educacionais” cuja  conformação da realidade social brasileira às exigências do 

mercado mundial na divisão internacional do trabalho perpassa pelo processo de 

“desindustrialização” e “reprimarização” da economia brasileira, tendo como consequência: a 

incapacidade cada vez maior de incorporar novas parcelas da população no mercado de trabalho, 

empurrando esta população para a informalidade ou a realocação nos setores de menor 

complexidade, como o de serviços, com salários cada vez mais baixos (SILVA; MARCASSA, 

2020; SANTOS; CARVALHO, 2020). 

No bojo das reformas político-econômicas, com a Emenda Constitucional n.º 95/2016 e a 

Reforma Trabalhista Lei 13.467/2017, a Reforma do Ensino Médio corporifica um movimento de 

desmonte do Estado que impacta de forma negativa as políticas sociais (PESTANA; LIMA, 2019).  

Para Ferreti (2017), a Reforma do Ensino Médio está atrelada a uma concepção de educação 

baseada na defesa do livre mercado e na concepção de que a qualidade da educação depende da 

inserção das escolas, professores, estudantes em um mercado concorrencial, sem a interferência do 

Estado. Defende assim a privatização da educação (por meio da terceirização e/ou vouchers), a 

instalação de processos de padronização da educação através da integração entre uma base nacional 

comum curricular, a implementação de avaliação baseada em testes censitários e a 

responsabilização meritocrática como indutores da inserção da educação no mercado (FERRETI, 

2018; BARBOSA; KANASHIRO, 2020). 
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Segundo Heeren (2018), a aprovação da Lei 13.415/2017 pode ser entendida como uma 

ação do governo em prejuízo do processo democrático de discussão e análise de demandas 

socioeducacionais. No que concerne às ações administrativas e ao caminho percorrido pelos atos 

administrativos, estes foram restritivos e coercitivos ao princípio de democratização, quando se 

pensa em uma reforma educacional tão relevante socialmente como esta, que poderia ter a 

participação dos atores do processo educativo e/ou da sociedade como um todo (HEEREN, 2018; 

MEDEIROS; SANTOS, 2018; BARBOSA; KANASHIRO, 2020). 

Nesse cenário, os interesses privatistas contidos no projeto de educação em disputa (no 

sentido de vender cursos, vender educação a distância, material didático, firmar convênios   

relacionados às elites empresariais na área de educação, do Banco Mundial e das Organizações das 

Nações Unidas) foram preponderantes para definir as estratégias de modificação do Ensino Médio 

(FREITAS; BUENO, 2018; PESTANA; LIMA, 2019) em detrimento dos interesses da sociedade 

brasileira, na direção de uma educação de qualidade e pela valorização da educação nacional 

(FURTADO, 2020). 

Motta e Frigotto (2017) apontam que uma das questões principais proposta pela Lei 

13.415/2017 é o investimento no capital humano visando maior produtividade, modernizando a 

estrutura curricular através da flexibilização por áreas de conhecimento, melhorando os resultados 

do desempenho escolar (FURTADO, 2020; QUADROS, 2019). Essa ideia de investimento no 

capital humano, restrita às demandas do capital, remonta às diretrizes do Banco Mundial (desde a 

década de 70) para os países da América Latina (GONÇALVES, 2019; MONTEIRO; SILVA, 

2019; GOMIDES; SOUZA JUNIOR; SILVA, 2018). 

No que diz respeito à organização curricular, a formação profissional está no mesmo patamar 

dos outros itinerários formativos, mais a parte da formação geral composta pelos componentes da 

BNCC. Para Ferreti (2018), nessa perspectiva, a Lei, de certa forma, reafirma a dualidade entre 

formação propedêutica e a profissional, que tem origem na divisão da sociedade de classes. 

 

4.2.2 Dualidade educacional e social 

A dualidade educacional na formação no Ensino Médio foi mantida pelo Decreto n.º 2.208/97 

(no governo de FHC) que promoveu a separação entre a formação geral e a profissional, inclusive 

em redes e escolas distintas, subvertendo a oferta conjunta. A oferta conjunta da formação geral e 
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específica foi retomada no governo Lula em escolas estaduais e federais sob perspectivas teórico-

epistemológicas e filosóficas que deram outro sentido à formação profissional – integrada à 

formação geral – com o objetivo de formar indivíduos com uma visão de totalidade sobre o trabalho 

e a organização sob o modo de produção capitalista (FERRETI, 2018). 

Para Barbosa e Kanashiro (2020), a Reforma do Ensino Médio retoma, do período de criação 

das escolas técnicas em 1942, a divisão de um percurso formativo para a classe trabalhadora (o 

profissional) e outro para a elite (o acadêmico). Em outras palavras, um caminho “para os que serão 

preparados para exercer suas funções de dirigentes; outro, para os que, com poucos anos de 

escolaridade, serão preparados para o mundo do trabalho em cursos específicos de formação 

profissional” (KUENZER, 2017). Dentro dessa perspectiva, o Art. 4º, da Lei 13.415/2017, altera o 

Art. 6º da LDB que ficou assim definido: 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por 

itinerários organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 

relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - 

linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias III - ciências da natureza 

e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e 

profissional (BRASIL, 2017). 

Ao estabelecer os itinerários formativos e a chamada flexibilidade na formação, o discurso 

oficial preconiza que os discentes poderão escolher o que desejam estudar e o percurso de sua 

formação dentro de um quadro de referências pessoais, sociais e culturais. No entanto, contrariando 

o discurso oficial de uma formação ampla e integral, a definição de um itinerário formativo propõe 

uma formação segmentada, restrita e desigual, já que a definição dependerá das ofertas da escola 

(VICENTER; MOREIRA, 2019; CARNEIRO, 2020). 

 Outro complicador é que o estudante deverá escolher o que estudará no ensino superior, 

ainda no ensino médio, reduzindo suas chances de ampliar o arcabouço cultural antes de tal decisão 

(SOARES et al., 2020), o que pode se consubstanciar em uma falácia: primeiro pela dificuldade da 

definição de uma profissão ainda na adolescência, segundo pela “demissão” da responsabilidade 

dos adultos e professores, responsáveis pela orientação profissional dos discentes (SAVIANI, 

2020). 

Pode-se depreender, a partir da formatação dos itinerários formativos, um retrocesso na oferta 

do ensino médio público à população, já que os sistemas de ensino, por determinação legal, não 

são obrigados a oferecer os cinco itinerários, mas ao menos um deles. Sabendo-se que mais de três 
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mil municípios só possuem uma escola de nível médio, a formação dos jovens da classe 

trabalhadora ficará restrita a um ou, no máximo, dois itinerários formativos (VICENTER; 

MOREIRA, 2019; CARNEIRO, 2020). 

 Acrescenta-se a isso que os currículos organizados por cada sistema de ensino, a partir da 

BNCC, definirão o conhecimento que esses estudantes terão acesso em cada itinerário, bem como 

quando, como e o quê do conhecimento terão acesso dentro das quatro áreas de conhecimento: 

linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas 

tecnologias e matemática (CARNEIRO, 2020; SOARES et al., 2020). 

O que a Lei 13.415/2017 propõe, subverte a proposta de formação integral entre o Ensino 

Médio (propedêutico) e a Formação Profissional, pois ao postular que a Formação Profissional é 

apenas um dos itinerários formativos, restringe a formação geral ao início do curso, por meio da 

BNCC, além de não propor a integração entre seus componentes, deixando a cargo dos sistemas 

de ensino e instituições proposta de oferecimento de combinação com mais de um itinerário 

formativo (FERRETI, 2018; VICENTER; MOREIRA, 2019; BARBOSA; KANASHIRO, 2020; 

CARNEIRO, 2020). 

Com a divisão dos currículos em itinerários formativos, de um lado há um resgate da 

instrução profissional direcionada à formação de mão de obra, para a classe trabalhadora, e de 

outro, uma educação que viabiliza o acesso ao ensino superior, em atendimento à elite. A Reforma 

do Ensino Médio reafirma e normatiza a dualidade educacional (VICENTER; MOREIRA, 2019; 

BARBOSA; KANASHIRO, 2020). 

 Nessa direção, este dispositivo, além de não ser claro, é confuso e ambíguo, pois contribui 

para o aligeiramento da Educação Profissional de nível Médio, quando determina a redução de sua 

carga horária na condição de itinerário formativo e terminalidade por outras certificações. Segundo 

a Lei 13.415/2017, Art. 4º, parágrafo 11: 

Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de 

ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação 

a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: 

I - demonstração prática; 

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do 

ambiente escolar; 

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino 

credenciadas; 

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; 
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VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada 

por tecnologias (BRASIL 2017a). 

 

 

Ao possibilitar a formação técnica e profissional, também por meio de instituições parceiras, 

a Lei revela não só os limites dos sistemas estaduais para oferecer a formação profissional nas 

escolas do Ensino Médio, dadas as suas condições objetivas (instalações, equipamentos, 

professores habilitados entre outros (CARNEIRO, 2020)), mas, sobretudo, o descompromisso das 

instituições públicas com a formação dos discentes do Ensino Médio e a aliança com as instituições 

privadas, alinhando a formação aos interesses empresariais e não com uma visão mais ampla, 

crítica e autônoma a respeito do trabalho e seu exercício (FERRETI, 2018; SOARES et al., 2020).  

As modificações realizadas pela reforma do Ensino Médio na LDB 9394/96, em contradição 

ao que a Lei diz, não propõem uma educação integral, mas apenas ampliação da jornada escolar 

diária para sete horas. Essa concepção demonstra uma visão produtivista da aprendizagem, sem 

dar oportunidades aos jovens de alcançar uma formação verdadeiramente diversificada 

(MONTEIRO; SILVA, 2019; OLIVEIRA; CARVALHO; MAIA, 2018; FERRETI, 2018). 

Ramos e Frigotto (2017) e Gonçalves (2019) entendem que a extensão da jornada escolar 

visaria, basicamente, o reforço da língua portuguesa e matemática, certamente para responder aos 

preceitos das avaliações internacionais. Para Frigotto (2016), 
  

O argumento de que há excesso de disciplinas esconde o que querem tirar do currículo – 

filosofia, sociologia e diminuir a carga de história, geografia, etc. E o medíocre e fetichista 

argumento que hoje o aluno é digital e não aguenta uma escola conteudista mascara o que 

realmente o aluno desta, uma escola degradada em seus espaços, sem laboratórios, sem 

auditórios de arte e cultura, sem espaços de esporte e lazer e com professores esfacelados 

em seus tempos trabalhando em duas ou três escolas em três turnos para comporem um 

salário que não lhes permite ter satisfeitas as suas necessidades básicas. Um professorado 

que de forma crescente adoece. Os alunos do Movimento Ocupa Escolas não pediram mais 

aparelhos digitais, estes eles têm nos seus cotidianos. Pediram justamente condições dignas 

para estudar e sentir-se bem no espaço escolar (FRIGOTTO, 2016, p. 331).  

 

A perspectiva da integralidade contida na reforma está atrelada a diferentes aspectos da 

individualidade dos jovens como é expresso na Lei 13.415/2017, parágrafo 7º, do Art. 3º: “os 

currículos do Ensino Médio deverão considerar a formação do aluno, de maneira a adotar um 

trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, 

cognitivos e socioeconômicos” (BRASIL, 2017a), No entanto, Ferreti (2018) adverte que essa 
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concepção de formação integral, baseada no relatório Delors10, só pode realmente acontecer se 

esses aspectos forem tratados como dimensões que se somam em uma totalidade, e não como 

aspectos estanques. 

 

4.2.3 Relação Educação e Trabalho  

 

Para Ferreti (2018), a concepção de formação para o trabalho expressa na lei 13.415/2017 

(BRASIL, 2017) está pautada nos pressupostos da Teoria da Capital Humano e da concepção 

capitalista neoliberal que ressaltam o individualismo meritocrático e competitivo e que, em vista 

disso, prescreve uma especialização precoce por áreas de conhecimento (e sua continuidade no 

ensino superior), bem como a eliminação das disciplinas que provocam a reflexão e o papel mais 

questionador dos trabalhadores.  

Nesta direção, a relação entre educação e trabalho é reduzida a uma formação instrumental 

que adeque o indivíduo ao mercado de trabalho de forma eficiente e produtiva sem questionar o 

próprio setor produtivo e sua responsabilização para o empobrecimento dos trabalhadores, a falta 

de acesso a bens e serviços, a retirada de direitos sociais, os desastres ambientais entre outros 

fatores que contribuem para a subalternidade dos trabalhadores. 

As diferentes reformulações do setor produtivo, criaram modificações também em relação 

ao perfil ou qualificação da força de trabalho que agora, deveriam apresentar iniciativa, capacidade 

de desempenhar diferentes tipos de tarefas para favorecer a melhor organização do trabalho e o uso 

de novas tecnologias de base física e institucional (FERRETI, 2018). Essa nova configuração bem 

como a pressão exercida pelo empresariado ao campo educacional somadas ao deslocamento do 

conceito de qualificação profissional para a noção de competência, estruturam a lei 13.415 e a 

BNCC do Ensino Médio com o objetivo de desenvolver as competências cognitivas e 

socioemocionais, garantindo assim a constituição da força de trabalho cada vez mais adaptada as 

demandas do capital. 

Somando-se aos elementos supracitados destaca-se o Art. 36 § 6º, inciso I  “ a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo 

                                                           
10 O Relatório Delors (1998) estabelece os 4 pilares da educação: aprende a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser. Esses pilares fundamentam o modelo pedagógico baseado na formação por competências, 

tendo como organizadores do currículo o projeto do aluno e o protagonismo juvenil. 
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parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre 

aprendizagem profissional” (BRASIL, 2017) que dá ênfase na formação para o trabalho, com a 

defesa explicita da divisão do trabalho técnico e intelectual, bem como uma perspectiva de 

privatização do ensino médio ao regulamentar  a possibilidade de as instituições firmarem 

convênios de educação à distância (VICENTER; MOREIRA, 2019). 

Essa configuração pode resultar numa procura maior dessa modalidade de formação pelos 

alunos provenientes das classes trabalhadoras, que pelas condições materiais de existência e 

conjuntura familiar, vê na formação aligeirada e a distância, a alternativa mais rápida para entrar 

no mercado de trabalho. 

 

4.2.4 Esvaziamento do conteúdo e flexibilização curricular 

A atual Reforma está na contramão dos princípios educacionais contidos na Constituição 

de 1988, na LDB (Lei 9394/1996) e PNE (Lei 13.005/2014) que juntos garantem o acesso a uma 

educação universal e de qualidade. Segundo Ramos e Heinsfeld (2017), a Lei 13.415/2017, além 

de ir de encontro aos ordenamentos legais que até então organizavam este nível de ensino, mostra-

se contraditória entre seus princípios, objetivos e dispositivos legais, ao defender a formação 

integral dos discentes, mas, ao mesmo tempo, valorizar conhecimentos em determinadas áreas – 

especificamente português e matemática – em detrimento das outras (SANTOS; AGUIAR; PAZ, 

2018; SOARES, 2020). Apresenta, desta forma, uma visão utilitarista do conhecimento e uma 

propensão ao esvaziamento de conhecimentos na formação escolar (PESTANA; LIMA, 2019; 

OLIVEIRA; CARVALHO; MAIA, 2018). 

Nessa direção, Pestana e Lima (2019) alertam que ao propor novas diretrizes que modificam 

o teor organizacional do currículo e flexibilizar o conteúdo oferecido no Ensino Médio, a Lei 

13.415/2017 aprofundará a desigualdade educacional no Brasil, acentuando a baixa qualidade do 

ensino público e a dualidade na oferta das áreas do conhecimento geral e específico. 

Para as autoras, o conhecimento universal e historicamente produzido pela humanidade será 

negado às classes populares, já que os discentes das escolas públicas terão menos acesso aos 

conhecimentos devido à BNCC, os quais inevitavelmente serão exigidos nas avaliações de acesso 

ao ensino superior (VICENTER; MOREIRA, 2019; CARNEIRO, 2020), inviabilizando o acesso 

dessa parcela da população a esse nível de ensino.  
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Com a Reforma do Ensino Médio, estabelece-se a obrigatoriedade de adequação dos 

currículos à Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que desde a Constituição Federal 

de 1988 tem previsão legal de criação. Essa concepção de Base Comum foi reforçada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio e no Plano Nacional de Educação. No que se refere à Reforma do 

Ensino Médio (Lei n.º 13.415/2017), está preconizado no Art. 12 que “Os sistemas de ensino 

deverão estabelecer cronograma de implementação das alterações na Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, conforme os Arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, no primeiro ano letivo subsequente à 

data de publicação da Base Nacional Comum Curricular”, determinando que o processo de 

implementação deveria acontecer a partir do segundo ano letivo da data de homologação do 

referido dispositivo (BRASIL, 2017a). 

Coube ao Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de 

dezembro de 2017, instituir e orientar “…a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a 

ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da 

Educação Básica” (BRASIL, 2017c). 

A Resolução ainda acrescenta em seu Art. 5 que a BNCC, a partir deste momento,  deveria 

ser a “referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares 

públicas e privadas da Educação Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para 

construírem ou revisarem os seus currículos”, delimitando no Art. 15 que as “instituições ou redes 

de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC”, no prazo 

até o início do ano letivo de 2020 (BRASIL, 2017c). 

Para a maioria dos estudos pesquisados (CASAGRANDE; ALONSO; SILVA, 2019; 

SOUZA NETO, 2019; SOUZA; ANDRADE; PEREIRA, 2019; SANTOS; AGUIAR; PAZ, 2018; 

FERRETI; SILVA, 2017; FERRETI 2018; SAVIANI, 2020), a BNCC para o Ensino Médio 

apresenta questões contraditórias que podem ter graves repercussões para o processo de formação 

dos estudantes da Educação Básica. Entre elas, os autores citam a fragmentação curricular do 

Ensino em Formação Geral Básica e a possibilidade de escolha de um ou mais itinerários 

formativos, o estabelecimento de carga horária máxima total de 1.800 horas para a BNCC e sem 

limite de carga horária mínima para os itinerários, a ênfase nas disciplinas português e matemática 

entre outros fatores. Outra contradição observada no documento, segundo os autores supra citados, 
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diz respeito ao fato de deixar a critério das escolas e/ou sistemas de ensino a distribuição das cargas 

horárias entre as áreas de conhecimentos, o que pode haver uma divergência na distribuição de 

carga horária entre uma escola e outra, descaracterizando a concepção de Base Comum Curricular 

a ser seguida pelo Ensino Médio. 

O projeto preliminar da BNCC foi iniciado pela Associação do Comitê de Assessores e 

Especialistas11 atrelado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e em suas primeiras versões 

houve participação democrática efetiva da sociedade civil. No entanto, com a mudança no cenário 

político com o impeachment de Dilma Rousseff e a subida ao poder de Michel Temer e do grupo 

político que ele representava, que o documento se afastou dos princípios que o nortearam das 

primeiras versões. A BNCC do ensino médio, tais como a da educação infantil e a do ensino 

fundamental, aprovada em 2017, tem problemas de legitimidade, pois não foi fruto de debate 

coletivo ou de consulta a entidades especializadas (COSTA; SILVA, 2019; PINA; GAMA, 2020). 

Atrelada a teoria do desenvolvimento de competências, a versão final da BNCC está 

alinhada com os objetivos das avaliações internacionais a exemplo do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA), coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que atualmente definem os critérios e diretrizes globais a serem seguidos 

pelos sistemas educacionais nos diferentes países. 

 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas 

para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos 

devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das 

competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 

aprendizagens essenciais definidas na BNCC. (BRASIL, 2017, p.13) 

 

Em seus fundamentos pedagógicos, A BNCC institucionaliza no campo do currículo o 

projeto empresarial de formação minimalista voltada às camadas populares, quando centra o foco 

da formação escolar no desenvolvimento de competências e habilidades  consideradas úteis ao 

padrão dominante de sociabilidade, necessárias ao capital na administração da sua crise estrutural 

e,  em um saber fazer pautados nos conhecimentos do cotidiano e do mundo do trabalho voltados, 

                                                           
11 Formado por professores universitários que atuavam na pesquisa e no ensino em diferentes áreas da educação básica 

e da educação técnica de secretarias de educação, indicados pelo Conselho Nacional de Secretárias de 

Educação(CONSED) e pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 



 

86 

 

principalmente à adaptação, flexibilização e ao trabalho simples e precário (MOTTA; FRIGOTTO, 

2017; PINA; GAMA, 2020)  

 Segundo Pestana e Lima (2019), a BNCC não contribui com a identidade nacional 

fundamentada no respeito ao pluralismo de ideias e à inclusão. A BNCC do Ensino Médio, ao 

ignorar as instituições educacionais no debater da proposta para essa etapa de ensino, apresenta-se 

como uma versão “piorada, reducionista e autoritária” da BNCC para o Ensino Fundamental, 

estando dissociada de preceitos valorados nesta (EMILIO, 2018; RODRIGUES; PEREIRA; 

MOHR, 2019). A visão pedagógica da BNCC é centrada numa concepção de aprendizagem cuja 

materialização se expressa por meio de uma relação que subjuga o currículo à lógica da avaliação 

para o desempenho (SANTOS; AGUIAR; PAZ, 2018; EMILIO, 2018; RODRIGUES; PEREIRA; 

MOHR, 2019). 

 A concepção de educação e de currículo limitada às competências e habilidades presentes 

na BNCC contraria o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) – que propõe uma noção 

crítica de direitos e aprendizagens. Para Pestana e Lima (2019), os direitos de aprendizagens 

expressam não só a capacidade de o estudante conhecer os conteúdos, mas de pensar sobre eles e 

relacioná-los de forma crítica e criativa e isso só é possível com referenciais teóricos e conceituais. 

Quando não prioriza os domínios conceituais próprios das diferentes disciplinas, a BNCC 

não só inviabiliza uma visão interdisciplinar e contextualizada do mundo, mas pode levar à 

formação de uma geração de jovens pouco qualificados, acríticos, manipuláveis, incapazes de criar 

e condenados aos trabalhos de mera execução de tarefas, cada vez mais raros e mal remunerados 

(SOUSA; ANDRADE; PEREIRA, 2019).  

Orientada por uma lógica tecnicista de aprendizagem baseada em competências e com o 

currículo restrito direcionado para um tipo de avaliação, a BNCC do Ensino Médio que se propõe 

como “um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem aprender” (BRASIL, 2017b, p. 7) ao reduzir a 

obrigatoriedade de disciplinas a português e matemática, representando um esvaziamento do 

currículo do Ensino Médio (SANTOS; AGUIAR; PAZ, 2018; EMÍLIO, 2018; RODRIGUES; 

PEREIRA; MOHR, 2019). 

Com a publicação da Lei n.º 13.415/2017, o modelo único de currículo do Ensino Médio é 

substituído por um modelo fragmentado composto pela BNCC e pelos seguintes itinerários 
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formativos: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da 

natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – formação técnica e 

profissional (BRASIL, 2017a). Desse modo, o Ensino Médio será organizado por diferentes 

arranjos curriculares na combinação da proposta de Formação Geral Básica expressos pela BNCC 

por meio das áreas de conhecimento (I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas 

tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais 

aplicadas) e os Itinerários Formativos acima citados (BRASIL, 2017a). 

Destaca-se nesse processo a articulação da BNCC com o Itinerário Formativo V – formação 

técnica e profissional (BRASIL, 2017b) – por diversas questões, a exemplo da fragmentação 

curricular, já citada, que dificulta a construção de propostas de Educação Profissional integradas 

ao Ensino Médio. De acordo com essa proposta, teríamos uma diversidade de possibilidade de 

articulação da BNCC com o Itinerário Formativo V (CORREIA et al., 2020). 

Para Mello, Rorato e Silva (2018), a BNCC está orientada para formar cidadãos e 

trabalhadores inaptos a distinguir os desafios postos pelas Artes e Humanidades e pela pluralidade 

cultural, formando indivíduos sem as habilidades necessárias para compreender e atuar em um 

mundo digital e financeiro, incapazes de ver ou pensar o mundo para além de seus locais de trabalho 

(PESTANA; LIMA, 2019).  

Essa concepção se expressa nas inúmeras investidas de movimentos fundamentalistas ou 

no movimento Escola sem Partido12 que exercem uma grande pressão nas disciplinas como Artes, 

Filosofia, Sociologia e História, capazes de desenvolver nos discentes um pensamento crítico, 

voltado à contestação do status quo (RAMOS; FRIGOTTO, 2017; SAVIANI, 2020). Nesse 

sentido, Emílio (2018) afirma que cabe à escola desenvolver também (e não só) competências 

relacionadas ao saber fazer, dentre outras; mas ao esvaziar seu conteúdo, materializa uma forma de 

negar o que há de mais avançado no campo da ciência, da cultura e da arte para a maioria da 

população brasileira (SILVA, 2018; SAVIANI, 2020).  

 

4.2.5 Precarização da docência 

                                                           
12 Surgiu em 2004, através da iniciativa do então procurador do estado de São Paulo, Miguel Nagib. O movimento 

reivindica a imparcialidade e a objetividade do professor em sala de aula, que deve ter acesso a outras explicações e 

abordagens alternativas para os fenômenos estudados. 
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Os trabalhos pesquisados ressaltam os impactos negativos (HERNANDES, 2020; 

ESQUINSANI; SOBRINHO, 2020; CORREIA et al., 2020) das modificações trazidas pela Lei 

13.415/2017 referentes à docência no itinerário V – formação técnica e profissional. Segundo o 

Art. 6º, IV, é permitida a admissão de 

profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados 

por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou 

privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender 

ao inciso V do caput do art. 36 (BRASIL, 2017a). 

 
 

A possibilidade de contratação de profissionais com “notório saber” para ministrar aulas e 

conteúdos afins à sua formação ou experiências profissionais no Ensino Técnico Profissional 

(incluindo-se a possibilidade do ensino a distância), com certificação a cargo dos respectivos 

sistemas de ensino, pode contribuir para a precarização da docência e o desemprego na educação 

(FERRETI, 2018; PESTANA; LIMA, 2019). 

Nessa direção, Ramos e Frigotto (2017) advertem que a possibilidade de admissão pelo 

“notório saber” e a “certificação” de profissionais são processos complexos que podem trazer 

prejuízos para a qualidade no Ensino Técnico Profissional, já que a Lei não estabelece critérios 

para o processo de avaliação e nem para os seus avaliadores. Dessa forma, essa avaliação poderá 

variar em cada sistema de ensino – as instituições educativas em que o candidato a docente lecionou 

e as corporações em que atuou – com base em duas referências muito diversas: o exercício do 

magistério e o desempenho na empresa. 

Outro dado importante a ser ressaltado é que essa possibilidade da certificação do “notório 

saber” pode contribuir para a admissão não por concurso público, mas por escolha de indicadores 

que não estejam alinhados com a docência da EPTNM (FERRETI, 2018; PESTANA; LIMA, 

2019). 

 Ademais, embora o Art. 6º (supracitado) não coloque a licenciatura como critério para a 

certificação do “notório saber”, desconsiderando a importância dos conhecimentos teórico-

filosóficos e metodológicos sobre a educação, o Art. 7º relacionado à formação dos docentes para 

atuar na Educação Básica estabelece que “a formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena...”, o que demonstra mais uma 

inconsistência da Lei 13.415/2017. 
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Ressalta-se que o notório saber, apesar de ser específico no atendimento à formação técnica 

e profissional, reverbera uma inflexão para a qualidade da educação profissional, de forma 

específica, e para a educação brasileira, de forma ampla, abrindo precedentes para ser estendido a 

outras áreas na falta de professores, o que contribui também para a desvalorização da formação do 

professor, sua desqualificação e a não profissionalização, impactando negativamente na formação, 

carreira e salários. 
 

4.3 Repercussões da Reforma do Ensino Médio e da BNCC para a área da Educação Física 

Nos trabalhos que fizeram parte desta pesquisa bibliográfica, constatou-se, nas discussões 

empreendidas ao longo dos textos, que algumas ações governamentais, no campo educacional, 

podem ser caracterizadas como neoconservadoras como, por exemplo, o movimento Escola sem 

Partido, que tem como seus principais temas de pautas a educação, as discussões acerca da BNCC, 

as questões ligadas à ideologia de gênero, a educação familiar, a formação moral e ética entre 

outros assuntos. 

Em sua totalidade, abarcando um ou outro tema, os textos fazem uma crítica ferrenha à Lei 

13415/2017 e à BNCC do Ensino Médio em relação ao contexto histórico de sua edição, às 

concepções teórico-filosóficas que as fundamentam (neoconservadorismo, neoliberalismo e 

neotecnicismo), ao atrelamento aos interesses de grupos empresariais, à inflexão promovida nas 

políticas públicas da educação e no impacto negativo para a formação dos estudantes da EPTNM, 

entre outras críticas. Da análise, observou-se que a formação técnica e profissional, na Lei 

13.415/2017, ficou restrita aos itinerários formativos, o que impacta negativamente nessa 

modalidade de ensino, reavivando (se não dizer normatizando) a dualidade educacional e social 

brasileira ao propor um ensino aligeirado e esvaziado de conteúdos para a classe trabalhadora em 

contraposição ao destinado às elites. 

Ao propor os itinerários formativos e a educação integral na formação profissional, há 

muitas contradições que emergem das proposições da política de organização curricular 

materializada na BNCC, o que as tornam falaciosas, já que a maioria das escolas públicas não tem 

condições (estrutural e humana) de oferecer os 5 itinerários formativos e uma educação integral 

(não de tempo integral) que atenda as demandas da sociedade. 
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Ao tornar obrigatória a reestruturação curricular em todo o Ensino Médio pautada na BNCC 

(versão aprovada diferente daquela que foi amplamente discutida), a Reforma engessa os currículos 

e, de certa forma, endossa o crescimento das ideias neoconservadoras na Educação Brasileira, 

fortalecendo as pautas conservadoras como a separação entre espaço público e privado, 

transferindo a educação para o espaço privado da família, a quem caberia toda a formação moral e 

ética da criança, contra o viés ideológico de esquerda que supostamente sustentaria o documento 

apresentado à consulta pública; contra a diversidade cultural e a ideologia de gênero nos currículos 

(LIMA; HYPOLITO, 2019). 

Pensar a educação nesses termos é negar a escola como lugar de democratização do saber, 

do conhecimento. Para Saviani e Duarte (2012), a educação é um campo estratégico muito 

importante à medida que a luta pela escola pública – com qualidade e democratização – é a luta 

por uma sociedade mais democrática. 

A BNCC, como um documento de caráter normativo que define um conjunto de 

aprendizagens essenciais a todos os alunos, institui-se como referência nacional para a elaboração 

dos currículos dos sistemas de ensino e das propostas pedagógicas das escolas, alinhando políticas 

e ações em torno da formação de professores, da avaliação e dos critérios de infraestrutura para o 

desenvolvimento da educação (BRASIL, 2017b).  

Para alguns autores, a BNCC, com base em sua estruturação, é um avanço para a 

sistematização da Educação Básica (em relação aos documentos anteriores) ao definir os conteúdos 

comuns, considerando a diversidade cultural brasileira (RIBAS et al., 2019) e no sentido de 

proporcionar aos estudantes conhecimentos mínimos em nível nacional, valorizando as diferenças 

regionais, tendo como foco a nova geração de estudantes (CALLAI; BECKER; SAWITZKI, 2019). 

No entanto, para a maioria deles, a BNCC representa uma regressão para a política educacional 

brasileira, ao conformar o currículo às concepções e aos preceitos das teorias tradicionais, 

principalmente aos princípios tecnocratas consubstanciados na prioridade concedida à 

racionalidade técnica em detrimento da criticidade (FERRETI; SILVA, 2017; RAMOS; 

FRIGOTTO, 2017; NEIRA, 2018a; PESTANA; LIMA 2019; BELTRÃO, 2019; FERRETI, 2018; 

ROCHA; FARIAS, 2020). 

Nessa direção, a BNCC retoma a preocupação com a eficiência do ensino, alinhando-se à 

corrente tecnocrata do currículo e à pedagogia das competências de Philip Perrenoud, buscando 
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perfilar a educação brasileira ao enfoque dado às avaliações de organismos internacionais e 

recuperando a tipologia de conteúdos proposta por Cesar Coll (1997) – conteúdos factuais, 

conceituais, procedimentais e atitudinais – quando coloca as aprendizagens essenciais ou 

habilidades a serviço do desenvolvimento de competências pré-definidas (NEIRA, 2018a), 

desconsiderando as particularidades das culturas locais e regionais e as peculiaridades individuais 

dos discentes a quem ela se destina.  

Contrariando o discurso da igualdade educacional propalado pela BNCC, Neira (2018a) 

adverte: 

Em hipótese alguma minha relutância significa a defesa de que cada escola ou professor 

possa ensinar o que quiser e se quiser. Penso, sim, que todas as crianças têm que aprender 

a ler, da mesma forma que precisam saber o que são, como são e o que significam as 

brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Esse deveria ser o limite das chamadas 

aprendizagens essenciais. Algo completamente distinto é especificar o gênero textual a ser 

lido e quando isso acontecerá, qual aspecto da prática corporal deverá ser ensinado e em 

que momento. É com esse ímpeto que a BNCC pretende invadir as salas de aula pelo país 

afora e determinar o que deve ser ensinado, mesmo sem conhecer as crianças, jovens e 

adultos que lá estão, como vivem, o que pensam, sabem e fazem (NEIRA, 2018a, p. 217). 
 

 

Dos 30 trabalhos que foram analisados neste estudo, sobre a Reforma do Ensino Médio e 

BNCC, 10 versaram diretamente sobre suas reverberações para a Educação Física Escolar. Autores 

como Neira (2018); Cruz; Negrão; Abreu (2020); Santos; Domingues(2020); Furtado; 

Costa(2020), Gomes; Souza (2020) entre outros, nas discussões empreendidas ao longo dos textos, 

demonstram as consequências negativas que esses dois dispositivos legais trazem para a 

legitimidade da área nos currículos escolares, bem como o seu caráter neoconservador. 

No campo da Educação Física, também as entidades se manifestaram contra a aplicação da 

Reforma do Ensino Médio, por entenderem os prejuízos que ela pode trazer à formação dos 

estudantes e ao trabalho na área pedagógica da Educação Física. Entidades como a Executiva 

Nacional dos Estudantes de Educação Física (EXNEEF), o Colégio Brasileiro de Ciência do 

Esporte (CBCE), Movimento nacional Contra a Regulamentação do Profissional de Educação 

Física (MNCR), o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) entre outras, apresentam 

críticas não só ao texto da reforma, mas as reverberações para a área (PINA; GAMA, 2020). 

Um grupo de representantes do CBCE em defesa da Educação Física como componente 

curricular obrigatório, ainda no período de processo da lei 13.415/2017, entregou ao Presidente da 

subcomissão do desporto da câmara dos deputados e membro da comissão mista da MP 746/2016 
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uma “Carta aberta do Fórum em defesa da Educação Física ao Congresso Nacional Brasileiro” 

defendendo os motivos e importância de se manter a disciplina Educação Física no Currículo: 

 

 [...] quando  se flexibiliza o currículo do Ensino Médio, alocando a Educação Física para 

um componente curricular optativo, coloca-se em risco o direito de aprendizagem dos 

alunos de experimentar os esportes, de usufruir e apropriar-se dos vários tipos de danças, o 

prazer de jogar e brincar na escola, refletir sobre as ações ocorridas nos esportes coletivos, 

a construção de valores oportunizados pelo acesso às várias lutas do Brasil e do mundo, 

analisar com propriedade os vários tipos de ginásticas, compreender os cuidados que se deve 

adotar nas práticas corporais de aventura e, assim tolhendo o protagonismo estudantil 

perante as práticas corporais em sua comunidade (CBCE, 2026 p.1) 

 

Rocha e Farias (2020) consideram que a Educação Física pode ter sido retirada do currículo 

pela sua contraposição a lógica liberal, já que traz elementos que se caracterizam por propiciar uma 

“vivência lúdica com o mundo” e, portanto contribuir para uma formação humanizadora. Essa 

reação negativa dos estudiosos da área educacional, com grande repercussão, adicionada a pressão 

da sociedade conseguiu reverter a exclusão da Educação Física do currículo, sendo mantida como 

componente curricular da Educação Básica. No entanto, ela não mais aparece como disciplina no 

texto final da Lei, é reinserida como “estudos e práticas” assim como Artes, Sociologia, e Filosofia 

(BRASIL, 2017). 

Segundo Ramos e Heinsfeld (2017) essa construção pode abrir precedentes para que esses 

conteúdos possam ser estudados e praticados, mas não formalmente estudados. Desta forma, 

entende-se que a Educação Física, a partir do texto legal assim formatado, perde o posto de 

componente curricular no Ensino Médio, abre espaço para discussões reduzidas que não 

abarcariam todos os conhecimentos que os alunos têm direito em aprender e pode ser transformada 

apenas em tópicos e/ou temas que podem ser discutidos por outras disciplinas (FERREIRA 

JÚNIOR, 2020). 

Outro fator destacado pelos autores Rocha; Farias (2020) Bastos; Santos Júnior e Ferreira 

(2017) é que a abordagem da Educação Física na Lei 13.415/2017 e na BNCC contribui para o 

processo de desvalorização da disciplina, de um lado inviabiliza um aprofundamento de 

conhecimentos teóricos  relacionados as áreas de ciências humanas e a uma consequente reflexão 

sobre estes e,  por outro, retomando a valorização dos conhecimentos técnicos e esportivos 

limitados a uma funcionalidade técnico profissionalizante. 
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A Educação Física na BNCC está na área de Linguagens e tem como escopo “tematizar as 

práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social” (BRASIL, 2017b, 

p. 211). No documento, essas práticas são classificadas a partir de três elementos fundamentais: 

movimento corporal como elemento essencial, organização interna e produto cultural vinculado 

com o lazer/entretenimento e o cuidado com o corpo. Essa estruturação, ainda que se constatem 

algumas inconsistências, pode ser considerada um avanço para a área da Educação Física (RIBAS, 

et al., 2019). Desse modo,  

na BNCC para o Ensino Médio, a abordagem integrada da cultura corporal de movimento 

na área de Linguagens e suas Tecnologias aprofunda e amplia o trabalho realizado no 

Ensino Fundamental, criando oportunidades para que os estudantes compreendam as inter-

relações entre as representações e os saberes vinculados às práticas corporais, em diálogo 

constante com o patrimônio cultural e as diferentes esferas/campos de atividade humana. 

Tratar de temas como o direito ao acesso às práticas corporais pela comunidade, a 

problematização da relação dessas manifestações com a saúde e o lazer ou a organização 

autônoma e autoral no envolvimento com a variedade de manifestações da cultura corporal 

de movimento permitirá aos estudantes a aquisição e/ou o aprimoramento de certas 

habilidades. Assim, eles poderão consolidar não somente a autonomia para a prática, mas 

também a tomada de posicionamentos críticos diante dos discursos sobre o corpo e a 

cultura corporal que circulam em diferentes campos da atividade humana (BRASIL, 2017, 

p. 475). 

Não concordando com esse posicionamento, ao analisar as inconsistências e incoerências 

da BNCC para a Educação Física, Neira (2018a) ressalta que as habilidades estabelecidas para a 

Educação Física priorizam os processos cognitivos em detrimento das práticas corporais, 

evidenciando a visão instrumental da disciplina e o tipo de aprendizagem esperada. No fundo, 

escamoteiam o objetivo de desenvolver apenas as competências relacionadas a formar indivíduos 

relegados aos postos de trabalho subalternos em uma sociedade cada vez mais complexa cujas 

ocupações laborais solicitam indivíduos adaptados, capazes de resolver problemas, mas sem 

consciência das determinações político-econômicas e sociais de seu trabalho. 

Segundo Neira (2018a), a falta de consistência reside também no espaço diminuto que é 

destinado aos fundamentos epistemológicos da disciplina, o que implica inobservância de 

explicitar conceitos fundamentais para o entendimento do currículo em educação física. Exemplo 

disso é a ausência, no texto, de uma discussão mais aprofundada sobre as noções de cultura e cultura 

corporal e o porquê de a Educação Física figurar entre os componentes da área de Linguagens. Essa 

lacuna conceitual pode impactar diretamente na prática pedagógica do professor, acarretando 

distorções na implementação do currículo (NEIRA, 2018a; ROCHA; FARIAS, 2020). 
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Para Gomes; Souza (2020), o conteúdo da Educação Física Escolar na BNCC está distante 

dos conhecimentos desenvolvidos na área desde os anos 1980, quando desenvolveu uma intensa 

produção teórica e a construção de uma novo paradigma. Ainda segundo os autores, situar a EFE 

na área de Linguagens e suas tecnologias, dentro de uma perspectiva Crítico Superadora, contraria 

a concepção de que a categoria central de toda a vida humana e portanto a do ensino é o trabalho e 

não a linguagem. 

Dentro dessa perspectiva, o ensino de EFE tem como objetivo abordar o conhecimento em 

sua totalidade, “embutindo-os nas questões históricas, filosóficas, epistemológicas e sociais 

inerentes às suas manifestações, sejam elas esportivas, folclóricas, rítmicas oriundas do mudança 

sócio-históricas do mundo dos homens, ou seja do trabalho” (GOMES; SOUZA, 2020). Em outras 

palavras, o ensino da EFE não deve restringir-se a simples expressão corporal como preconiza a 

BNCC, mas contribuir para o conhecimento da realidade tendo como princípio educativo, o 

trabalho. Assim,  

 

[...] as relações entre os jogos, esportes, ginástica, lutas e danças também 

correspondem aos determinantes sociopolíticos inerentes a sua condição de 

produto histórico humano, que, por consequência, pode manifestar diferentes 

interesses, a partir de sua apropriação ou não por parte das classes sociais 

(GOMES; SOUZA, 2020). 

 

Outra consequência negativa para a Educação Física que a Reforma do Ensino Médio traz 

é em relação a formação profissional e a prática pedagógica dos professores. Primeiro, com a 

redução do espaço de trabalho nos ambientes escolares, posto que a lei estabelece que as escolas e 

sistemas de ensino poderão definir quais itinerários formativos oferecer para os discentes segundo 

suas condições infra estruturais e, consequentemente diminuindo os postos de trabalho, diminuirá 

também a procura pelos cursos de graduação em Educação Física. Segundo, a BNCC embora tenha 

muitas críticas também deverá servir de base para os cursos de formação. 

Nesta direção, recorremos a Saviani e Duarte (2012), para destacar que a educação escolar 

é marcada pela contradição entre a especificidade do trabalho educativo na escola, de socialização 

do conhecimento, e o fato de que o conhecimento é parte constitutiva dos meios de produção que, 

em nossa sociedade, fazem parte do capital, daí a “quase impossibilidade” de serem socializados. 

No entanto, essa contradição pode ser entendida como força que impulsiona o movimento de luta 

no interior desta instituição a partir de ações organizadas nos planos dos embates políticos, da 
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formação de quadros qualificados, na  produção de conhecimentos sobre a educação e, por fim, no 

plano da construção de um pedagogia que “fortaleça o trabalho de produção direta e intencional 

em cada aluno e em todos os alunos, do domínio dos conhecimentos necessários ao seu pleno 

desenvolvimento como seres humanos” (SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 3). 

Dentro desta perspectiva, a humanidade pode ser entendida como um “salto qualitativo que 

transforma a atividade vital humana em atividade produtora de objetivações quando o psiquismo 

humano supera o curso da evolução biológica” (MARTINS, 2013, p. 138). O homem apreende os 

signos de sua realidade social não só em seu sentido estático, mas como fruto de múltiplas 

determinações históricas. Portanto, a humanidade é fruto das condições objetivas disponibilizadas 

aos indivíduos e cabe à educação escolar a socialização dos bens imateriais da cultura bem como a 

decodificação abstrata da realidade concreta. 

Para explicitar uma das razões que motivam os embates pelo currículo e pela educação 

pública, recorremos a Vigotsky (2001 apud MARTINS, 2013) quando afirma que existe uma 

relação de condicionalidade entre o ensino e o desenvolvimento, quando o ensino propicia o 

desenvolvimento a partir de um movimento contraditório que entrelaça os movimentos biológicos 

e culturais, movimento esse que é produzido e provocado pela vida social a partir da aquisição dos 

signos da cultura. Esse movimento contraditório possibilita ao indivíduo ascender de estruturas 

mentais simples e/ou elementares para estruturas mais complexas, instrumentalizando-o para 

conhecer a realidade para além da aparência. 

Para Martins (2013), cabe à educação escolar contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento teórico, quando o indivíduo passa a entender não só aquilo que experiência, mas o que 

ultrapassa essa compreensão. Ainda segundo a autora, “uma educação escolar que vise à formação 

de indivíduos livres carece de primar pelo desenvolvimento do pensamento complexo e/ou superior 

na ausência do qual resultam comprometidos o ato volitivo e, igualmente, o autocontrole da 

conduta” (MARTINS, 2013 p. 304). 
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5. CAMINHOS DA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO ENSINO PROFISSIONAL TÉCNICO DA BAHIA 

 

Os processos políticos de implementação das políticas públicas possuem uma natureza 

multidimensional em que diversos atores, instituições e ideias interagem na conformação da agenda 

e das mudanças, além disso, a forma e o contexto dessa política afetam a sua implementação 

(LOTTA et al., 2020). Para Matland13 (1995 apud LOTTA et al., 2020), todo contexto de política 

pública é marcado por graus diferentes de conflito e ambiguidade, quando a interdependência entre 

esses fatores leva a contextos propícios (ou não) a implementações resolutivas e efetivas. 

Ainda segundo Matland (1995 apud LOTTA et al., 2020), o conflito está relacionado à 

interdependência entre atores e a incompatibilidade de objetos. Toda organização e política pública 

carregam incongruências que se materializam em maior ou menor conflito entre os atores, sendo 

caracterizado em duas dimensões: conflito em relação aos fins, quando os atores não concordam 

com os objetivos da política e conflito em relação aos meios, quando os atores não concordam em 

atingir os objetivos. 

Já a ambiguidade concerne ao espaço dado pela política para interpretação e adaptação, 

tanto com relação aos meios como aos fins, o que, por um lado, pode ser prejudicial às políticas, já 

que diminui a capacidade de controle e imposição de ações e padronização de resultados, e, por 

outro, pode ser considerada positiva, porque pode permitir aprendizado, experimentação e 

adaptação (MATLAND 1995 apud LOTTA et al., 2020). 

A partir do conhecimento da estrutura organizacional e de pessoal das redes federal e 

estadual da EPTNM na Bahia, com uma grande diversidade de cursos, constatam-se os grandes 

desafios enfrentados pelos cursos profissionais técnicos para a reformulação dos currículos a partir 

das determinações legais estabelecidas pela Reforma do Ensino Médio. Nesse sentido, para 

entender de que forma está ocorrendo a reestruturação curricular da Educação Física Escolar, 

buscamos a princípio entender de que forma esse processo ocorre de maneira mais abrangente no 

Ensino Profissional Técnico da Bahia. 

                                                           
13 Um dos autores que mais orientam os estudos sobre efeitos do contexto sobre a implementação de políticas públicas, 

inspirado na teoria organizacional, propôs um modelo de análise com base em duas variáveis: a ambiguidade e o 

conflito (LOTTA, 2020).  



 

97 

 

Para tanto, acessamos a Minuta das Orientações Pedagógicas para Reformulação dos 

Cursos EPTMN do IF Baiano, para ter conhecimento do processo de construção da matriz e a 

própria matriz, que no momento é referência para a reformulação dos PPCs dos cursos na 

instituição. Na rede estadual, acessamos o Documento Curricular Referencial da Bahia (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental), na seção referente ao “projeto de vida e as transições para o ensino 

médio”, com o escopo de identificar quais são as proposições definidas neste documento a serem 

perseguidas no processo de construção das orientações para o Ensino Médio e Profissional em 

andamento.  

As modificações (do ponto de vista normativo) promovidas pela Reforma do Ensino Médio 

vêm sendo gestadas desde o projeto de Lei 6.840/2013 (mesmo sendo duramente criticado pelos 

profissionais da educação – e ainda em trâmite no Congresso Nacional – foi transmutado na Medida 

Provisória 740/2016 e transformada na Lei 13.415/2017), trazendo a obrigatoriedade de 

conformação dos Sistemas de Ensino aos seus ordenamentos. Essas alterações – ampliação da carga 

horária, mudanças na estrutura curricular, alteração nas regras para formação docente, mudanças 

na oferta de educação profissional e técnica, incentivo à oferta de educação de tempo integral, 

incentivo à EaD entre outros – não eram aplicáveis aos contextos locais de forma automática e, 

para serem implementadas pelos estados, precisavam antes ser regulamentadas. Como esse 

processo de regulamentação não ocorreu na época da edição da Reforma, criou-se um ambiente de 

conflito, com ambiguidade relacionada às regras ainda não interpretadas e sem direcionamento 

sobre sua execução, como por exemplo os itinerários formativos, já que não havia clareza como 

essas alterações deveriam ocorrer. 

Embora essas modificações para o ensino médio e a elaboração de uma base nacional 

curricular viessem sendo discutidas em âmbito nacional, a forma e o contexto em que foram 

sancionadas e as alterações realizadas nos textos destes dispositivos legais, nitidamente partidárias 

de preceitos conservadores, neoliberais e tecnicistas, acarretaram insatisfação dos diversos setores 

educacionais em relação a sua implementação. 

Para Lotta (2020), a Reforma, em primeiro lugar, levou o contexto da política a um alto 

nível de conflito, pois foi aprovada sem um debate público, por um governo não legitimado por 

parcela da sociedade. Em segundo lugar, gerou um contexto de ambiguidade, por criar mudanças 

controversas e não plenamente regulamentadas. Foram criados conflitos e ambiguidades tanto em 
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relação aos meios quanto aos fins, causando, no processo de sua implementação, alto nível de 

ambiguidade e alto conflito, ou seja, o contexto de implementação da Reforma a princípio se 

equiparava à implementação simbólica – aquela em que não se esperam resultados, já que o conflito 

dificulta a mobilização de atores e a alta ambiguidade paralisa a capacidade de ação (MATLAND 

1995 apud LOTTA et al., 2020). 

Em contraposição a essa situação, o governo federal trabalhou com incentivos, induções e 

sanções para a implementação administrativa da Reforma, criando condicionalidades para o 

repasse do MEC, como a Política de Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral que previa o repasse de recursos do Ministério da Educação para os estados por um período 

de dez anos (LOTTA et al., 2020). Depreende-se deste cenário que a implementação da Reforma 

está sendo gestada de forma verticalizada, contrariando os estudos de especialistas e educadores 

em todas as instâncias, da sua regressão na política curricular para o ensino médio. 

A partir das análises realizadas nesta pesquisa, entendemos a Reforma do Ensino Médio 

como uma contrarreforma14, por trazer retrocesso às políticas públicas em educação no Brasil em 

relação aos princípios políticos e pedagógicos que retoma. Para Ferreira (2017), contém os mesmos 

princípios das políticas educacionais ocorridas no ensino médio brasileiro na ditadura varguista, 

princípios educacionais celebrados na ditadura militar e aqueles instituídos nos anos 1990, 

apresenta um conteúdo que tende a aprofundar as desigualdades escolares, sendo forjada por um 

grupo restrito de atores ligados fortemente aos interesses privatistas e mercantis.  

 Utilizamos o termo reestruturação curricular, pois a contrarreforma do Ensino Médio altera 

a estrutura basilar dessa etapa de ensino: a) quando delimita tempos e espaços pedagógicos,  

privilegiando português e matemática em detrimento dos conhecimentos de outras áreas tão caros 

à formação do indivíduo como o artístico, o filosófico e as práticas corporais; b) quando possibilita 

a flexibilização da formação ao definir itinerários formativos e possibilidade do ensino a distância; 

c) quando contribui para a precarização docente ao instituir a possibilidade de contratação de 

profissionais com “notório saber” para ministrar aulas na EPTNM entre outros fatores, subvertendo 

os princípios de uma educação universal e de qualidade.  

                                                           
14 Termo que utilizaremos a partir de agora. 
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 O processo de reestruturação curricular do IF Baiano, segundo a Minuta das Orientações 

Pedagógicas para Reformulação dos Cursos EPTNM do IF Baiano (2019), passou por várias etapas 

com o objetivo de reunir o maior número de participantes em seu processo de construção. 

As ações realizadas ao longo do ano de 2018, em sequência cronológica, partiram da análise 

e discussão da BNCC pelos Campi; criação de grupo de trabalho (GT) para discussão da BNCC e 

elaboração de Relatório Final das análises realizadas; encaminhamento da Minuta dos Parâmetros 

Gerais do Currículo Integrado na Rede Federal de EPCT, elaborada por grupos de trabalho 

instituídos pelo FDE/CONIF, para análise, discussão e contribuições dos Campi; encaminhamento 

ao FDE das contribuições para a minuta dos Parâmetros Gerais do Currículo Integrado na Rede 

Federal de EPCT;  encaminhamento aos Campi, informando sobre a Portaria n.º 1.210 publicada 

no DOU, em 21/11/2018, e o Parecer n.º 03/2018, da CNE/CEB, que atualizam as Diretrizes, para 

conhecimento e estudo (IF BAIANO, 2019). 

  Ao longo do ano de 2019, foram realizadas ações para dar prosseguimento aos processos 

iniciados no ano anterior: discussão e definição de estratégias para a construção da metodologia de 

trabalho para proposição da Minuta das Orientações Pedagógicas sobre a Reformulação dos Cursos 

da EPTNM; apresentação da proposta de Minuta das Orientações Pedagógicas sobre a 

Reformulação dos Cursos da EPTNM no Colégio de Dirigentes (CODIR); formação de GT com 

coordenadores de cursos, para a análise da minuta e construção de matriz de referência para 

reformulação dos Cursos da EPTNM; análise das matrizes curriculares dos cursos técnicos 

integrados em vigência no IF Baiano; envio da proposta sistematizada pelo GT aos Campi para 

debate e contribuições; análise e sistematização das contribuições encaminhadas pelos Campi; 

reunião via WEB Conferência com o Grupo de Trabalho e Diretores Acadêmicos, para análise e 

sistematização da Minuta após as contribuições dos Campi; revisão e formatação da proposta final 

(IF BAIANO, 2019). 

 Após leitura e análise da Minuta que descreve o percurso da reestruturação curricular no IF 

Baiano há, em nossa percepção, uma inclinação para a participação dos profissionais que ocupam 

os cargos gestores como Diretores Gerais, Diretores Acadêmicos, Coordenadores de Ensino, em 

detrimento do coletivo dos profissionais que atuam na instituição, o que pode denotar uma 

verticalidade no processo de reestruturação.  
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Outro dado observado, é que a conformação aos preceitos legais parece estar sendo um 

processo tranquilo, sem intercorrências, pois as contestações, os posicionamentos contrários não 

são descritos no documento, apesar de fazerem parte do processo. Em análise desse cenário, 

corroboramos com Arroyo (2019), quando destaca que os controles do sistema, das diretrizes, dos 

ordenamentos curriculares e disciplinares, das avaliações precisam continuar rígidos, cada vez mais 

sofisticados, só assim, e desta forma, podem silenciar os coletivos docentes.  

Embora a Lei 13.415/2017 tenha sido gestada por um grupo de “especialistas”, 

desconsiderando a participação dos profissionais da educação nesse processo, parece que sua 

implementação reproduz nos estados essas mesmas características, mas ainda assim é no chão das 

escolas que poderão se concretizar (ou não) esses preceitos legais, com a participação irrefutável 

de seus profissionais. 

A Minuta ainda estabelece, seguindo a previsão de outros documentos legais da instituição: 

a definição dos limites de aulas mínimas e máximas a serem ministradas e o tempo de aula 

uniformizado em sessenta minutos, a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio em três 

anos, o percurso que o processo de reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) deve 

seguir e a matriz curricular (Quadros 3 e 4) com a carga horária de referência para esta 

reformulação, bem como as competências que cada componente curricular deve desenvolver. 
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BASE COMUM CURRICULAR 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

Nº  

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 

CH/

S 

 

CH/

A 

Nº  

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 

CH/S 

 

CH/A 

 

Nº 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 

C

H/

S 

 

CH/

A 

1 Língua Portuguesa e 

Redação I 

2 80 1 Língua Portuguesa e 

Redação II 

2 80 1 Língua Portuguesa 

e Redação III 

2 80 

2 Química I 2 80 2 Química II 2 80 2 Química III 1 40 

3 Física I 2 80 3 Física II 1 40 3 Física III 2 80 

4 Biologia I 2 70 4 Biologia II 2 80 4 Biologia III 1 40 

5 Matemática I 2 80 5 Matemática II 2 80 5 Matemática II 2 80 

6 Geografia I 2 70 6 Geografia II 1 40 6 Geografia III 2 70 

7 História I 1 40 7 História II 2 80 7 História III 2 70 

8 Educação Física I 1 40 8 Educação Física II 1 40 8 Filosofia II 1 40 

9 Arte 1 40 9 Filosofia I 1 40 9 Sociologia II 1 40 

10    10 Sociologia I 1 40  Língua Estrangeira 

(Inglês) I 

1 40 

11    11 Língua Estrangeira 

(Inglês)I 

1 40     

  

TOTAL 

 

15 

 

580 

  

TOTAL 

 

16 

 

640 

  

TOTAL 

 

16 

 

580 

TOTAL BNCC 1800 

Quadro 3 – Proposta da Matriz Curricular do IF Baiano - BNCC 

Fonte: IF Baiano, 2019. 
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FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 

 

NÚCLEO DIVERSIFICADO INTEGRADOR 

De acordo com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

 

N 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

C 

H/S 

C 

H/A 

 

 

N 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

C 

H/S 

CH/

A 

N COMPONENTES 

CURRICULARES 

C 

H/S 

C 

H/A 

11 Filosofia e 

Sociologia da 

ciência, da técnica e 

da tecnologia 

 

1 

 

40 

 

12 

 

Leitura e Produção 

textual 

 

1 

 

40 

 

10 

Leitura e Produção 

textual 

 

1 

 

40 

12 Leitura e produção 

textual 

1 40  Música (o campus definirá a série da oferta) 1 40 

Carga horária total dos componentes Curriculares Diversificados obrigatórias 200 

 

COMPONENTES CURRICULARES DIVERSIFICADOS ELETIVOS 

Definidos pelos Campi de acordo com a identidade dos cursos e optativos para os estudantes 

Nº COMPONENTES 

CURRICULARES 

CURSOS DE CARGA HORÁRIA 

MINIMA 

CARGA HORÁRIA 

MÁXIMA 

01 Educação Física**  

800h no CNCT 

 

200 

 

350 02 Inglês instrumental (3º 

ano)** 

03 Espanhol** 

04 Matemática Básica**  

1000h no CNCT 

 

100 

 

255 05 Informática Aplicada** 

06 Projeto Integrador** 

07 Redação Científica** 

08  1200h no CNCT 0 160 

 ** sugestões 

 

EIXO TECNOLOGICO – Componentes Curriculares e Carga Horária definidas de acordo o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos (CNCT) 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 

DOS CURSOS DE 

800h no CNCT 3000 3150 

1000h no CNCT 3100 3255 

1200h no CNCT 3200 3360 

TOTAL CARGA HORÁRIA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 150 

Quadro 4 – Proposta da Matriz Curricular do IF Baiano – Núcleo Diversificado 

Integrador 

Fonte: IF baiano, 2019. 
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Pacheco (2011) ressalta a situação peculiar dos Institutos Federais anterior à Reforma, 

quando enfatiza que sua proposta curricular apontava para a correlação entre o ensino técnico e 

científico, proporcionando aos discentes o acesso à ciência, à cultura e ao trabalho na busca pela 

autonomia humana ao agregar a formação acadêmica à preparação para o trabalho e discutir os 

princípios das tecnologias a ele concernentes. Desta forma estava definido claramente um propósito 

específico para a estrutura curricular da educação profissional tecnológica. 

Em uma análise da matriz curricular de referência dos cursos técnicos integrados do IF 

Baiano, percebe-se que as negociações entre os componentes culminaram com a redução da carga 

horária, senão de todos, de quase todos os componentes curriculares da área comum – propedêutica. 

Essa conformação pode ser em decorrência de uma situação privilegiada que os Institutos Federais 

possuem ao oferecer a formação profissional integrada ao ensino médio com carga horária de 

tempo integral – das 7h30 às 17h30 (garantindo nesse tempo as refeições para os discentes). Dessa 

forma, possuem uma certa autonomia para a organização de seus tempos e espaços além de  primar  

em oferecer aos discentes, dentro dos novos ditames legais, o possível em prol da manutenção da 

qualidade do ensino oferecido.  

Silva, Melo e Hojas (2020), na análise sobre os impactos da Reforma do Ensino Médio nos 

IFs do Acre, afirmam que mesmo os institutos tendo uma situação “privilegiada” diante das outras 

instituições dessa etapa de ensino, a separação do ensino médio do ensino profissional de nível 

técnico sugere que os IF’s ofertam a educação profissional apenas no último ano do ensino médio 

(já que é um dos itinerários formativos), incidindo na oferta desses cursos, que deixaria de ser anual 

e contínua, afetando o currículo e o objetivo do ensino integrado. 

Ao comparar as matrizes curriculares dos PPCs dos anos de 2016 (1º reformulação) e 2020  

(2º reformulação) Figuras 5 e 6, constatamos as reverberações que a Reestruturação Curricular 

trouxe para as disciplinas do eixo comum na EPTNM da rede federal, sendo a diminuição da carga 

horária uma das mais significativas. Em relação à Educação Física particularmente, na 

reformulação do PPC entre os anos de 2013 a 2015 aprovada em 2016, sua carga horária foi 

reduzida para 80 horas/anuais, com a obrigatoriedade nos três anos do curso até o ano de 2018. Em 

2018 e 2019, foi ofertada apenas no 1º e 2º anos ainda com 80h anuais. Com a 2º reformulação em 

2020, adequando-se aos preceitos da Contrarreforma do Ensino Médio e da BNCC, foi reduzida 

para 40 horas/a, garantida apenas nos 1º e 2º anos.  
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Figura 5 – Matriz curricular do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio IF 

Baiano/2021 
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Figura 6 – Matriz curricular do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio IF 

Baiano/2016 

Fonte: IF Baiano, 2019 
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Pode-se considerar como uma das formas de resistência dos profissionais de Educação 

Física na EPTNM, nos Institutos Federais, a luta pela inclusão da disciplina como um dos 

componentes curriculares eletivos e a garantia do treinamento desportivo para o cômputo das aulas, 

com carga horária definida, no contraturno das aulas na Resolução n.º 38/2019 (IF BAIANO, 2019) 

que regulamenta a Política de Educação Física e de Esportes no IF Baiano, sendo a matrícula 

facultada ao aluno, nas duas opções. Por outro lado, a configuração de apenas uma aula na matriz 

curricular obrigatória, pode trazer perdas não só para a prática pedagógica do professor – em 

relação à organização dos tempos e espaços pedagógicos –, mas para os discentes, ao limitar o 

acesso aos conhecimentos.  

Na rede estadual, o Documento Curricular Referencial da Bahia – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental - DCRB (BAHIA, 2019), no capítulo “Projeto de Vida e as transições para o 

Ensino Médio”, destaca a definição de juventudes e de projeto de vida, concepções essas que, 

segundo o referido documento, devem ser observadas na construção de uma proposta curricular 

para o Ensino Médio.  

Segundo Bahia (2019), o DCRB dos anos finais do Ensino Fundamental precisa estabelecer 

uma conexão mais sólida com a etapa final da educação básica, sobretudo ao refletir sobre a função 

social da escola e sobre a efetividade dela na construção dos projetos de vida dos estudantes. A 

transição do 9º ano para a 1ª série do Ensino Médio empresta uma potência à escola como espaço 

de sociabilidade determinante na construção social desses sujeitos, momento propício para 

apresentar as demandas das juventudes em contexto como o território e o diálogo entre os desejos 

e esforços individuais com os limites sociais, culturais e político-econômicos, que são bastante 

concretos na sociedade. 

Como o Documento de Referência para o Ensino Médio Técnico ainda está em processo de 

construção, as instituições de ensino da rede estadual acompanham as orientações sobre as ementas 

enviadas pela SUPROF no ano de 2018. Nos Quadros 5 e 6 são apresentados exemplos de matriz 

curricular da rede com os componentes da área comum. 
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SUPROT – Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica 

Centro/UEE:  
Versão 2.0 

Município: 

NTE: Território de Identidade: Educação 

Profissional Integrada 

ao Ensino Médio 

Regular - EPI 
Junho 2018.2 

Eixo: Recursos Naturais 

Curso: Técnico em Zootecnia 

Turno: Modalidade: EPI 

 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

Carga Horária 
Semanal e Anual 

 

 
CH Total 1o. 

Semestre 
2o. 
Semestre 

3o. 
Semestre 

4o. 
Semestre 

5o. 
Semestre 

6o. 
Semestre 

            

Base Comum – BC 
Semanal Semestre Semanal Semestre Semanal Semestre Semanal Semestre Semanal Semestre Semanal Semestre  

Língua Portuguesa e Redação 2 40 2 40 4 80 4 80 3 60 3 60 360 

Língua Estrangeira Moderna 0 0 0 0 2 40 2 40 0 0 0 0 80 

Educação Física 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

Arte 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 2 40 80 

Matemática 2 40 2 40 4 80 4 80 3 60 3 60 360 

Física 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 0 0 200 

Química 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 0 0 200 

Biologia 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 0 0 200 

História 2 40 2 40 0 0 0 0 2 40 2 40 160 

Geografia 2 40 2 40 0 0 0 0 2 40 2 40 160 

Filosofia 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

Sociologia 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 40 

Projeto de Vida 2 40 1 20 1 20 0 0 1 20 1 20 120 
Mundo do Trabalho, 
Empreendedorismo e Intervenção 
Social 

2 40 2 40 2 40 1 20 2 40 1 20 200 

Sub Total 24 480 23 460 19 380 17 340 21 420 16 320 2.4
00 

Formação Profissional – FP 

Bioclimatologia 0 0 1 20 2 40 0 0 0 0 0 0 60 

Ética e Legislação Profissional 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Administração e Economia Rural 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

Zootecnia Geral 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

Conservação de Solo e Forragicultura 0 0 0 0 1 20 3 60 0 0 0 0 80 

Equideos 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 40 

Suinocultura 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 40 

Criações Regionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 60 60 

Bovinocultura 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 40 

Ovinocaprinocultura 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 40 

Avicultura 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 40 

Melhoramento Genético de Raças 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 2 40 80 

Tecnologia de Produtos de Origem 
Animal 

0 0 0 0 2 40 2 40 0 0 0 0 80 

Higiene Animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 40 

Planejamento Agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 2 40 80 

Costruções e Instalações Rurais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 40 

Nutrição Animal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 2 40 80 

Sub Total 6 120 5 100 9 180 11 220 6 120 13 260 1.0
00 

MTC+PE I+PE II+Estágio ou TCC 

Metodologia do Trabalho Científico 0 0 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 80 

Projeto Experimental I 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 40 

Projeto Experimental II 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 40 

Quadro 5 - Matriz Curricular do Curso Técnico em Zootecnia – rede estadual – em vigor 
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Estágio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 140 140 

Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 140 140 

Sub Total 0 0 2 40 2 40 2 40 2 40 7 140 300 

BC + FP + MTC+PE I+PE II+Estágio 
ou TCC 

30 600 30 600 30 600 30 600 29 580 36 720 3.7
00 

Carga Horária Total 30 600 30 600 30 600 30 600 29 580 36 720 3.7
00 

Fonte: SUPROF, 2020. 
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SUPROF – Superintendência de Educação Profissional  

CENTRO/UEE: 
ATENÇÃO 

Esta matriz aplica-se única e 
exclusivamente para as turmas que 
INICIARÃO no ano letivo de 2012. 

MUNICÍPIO: 

DIREC: TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: 

EIXO: Produção Alimentícia 

CURSO: Técnico em Agroindústria 

TURNO: Diurno MODALIDADE: EPI 

 

DISCIPLINAS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL  
CH 
TOTAL 

1.ª Série 2.ª Série 3.ª Série 4.ª Série 

Semana
l 

Anua
l 

Semana
l 

Anua
l 

Semana
l 

Anual Semana
l 

Anual 

 

B
a

s
e

 N
a

c
io

n
a

l 
C

o
m

u
m

 –
 B

N
C

 

Arte 0 0 0 0 0 0 2 80 80 

Biologia 2 80 0 0 2 80 0 0 160 

Educação Física 2 80 0 0 0 0 0 0 80 

Filosofia 2 80 0 0 0 0 0 0 80 

Física 2 80 2 80 0 0 0 0 160 

Geografia 2 80 2 80 0 0 0 0 160 

História 0 0 2 80 2 80 0 0 160 

Língua Estrangeira Moderna 0 0 2 80 0 0 0 0 80 

Língua Portuguesa e Redação 2 80 2 80 2 80 2 80 320 

Matemática 2 80 2 80 2 80 2 80 320 

Química 2 80 2 80 0 0 0 0 160 

Sociologia 0 0 2 80 0 0 0 0 80 

Estudos Orientados (EO) na Base Nacional Comum - 20 - 20 - 20 - 20 80 

Carga Horária da BNC subtotal por Série 16 660 16 660 8 340 6 260 1920 

 F
o

rm
a

ç
ã

o
 T

é
c
n

ic
a

 G
e

ra
l 

–
 F

T
G

 

Biologia – Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho 2 80 0 0 0 0 0 0 80 

Filosofia – Ética e Direito do Trabalho 0 0 2 80 0 0 0 0 80 

Filosofia – Metodologia do Trabalho Científico 0 0 0 0 2 80 0 0 80 

Informática – Inclusão Digital 2 80 0 0 0 0 0 0 80 

Sociologia – Organização dos Processos de Trabalho 0 0 0 0 2 80 0 0 80 

Sociologia – Organização Social do Trabalho 0 0 0 0 0 0 2 80 80 

Estudos Orientados (EO) na Formação Técnica Geral - 10 - 10 - 10 - 10 40 

Carga Horária da FTG subtotal por Série 4 170 2 90 4 170 2 90 520 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 T

é
c
n

ic
a

 E
s
p
e

c
íf

ic
a

 –
 F

T
E

 

 

C
a

te
g

o
ri

a
s
 C

u
rr

ic
u

la
re

s
 

 C
o

n
te

x
tu

a
- 

liz
a

ç
ã

o
 

 
Gestão Agroindustrial: Qualidade, Produção e 
Logística 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
80 

 
0 

 
0 

 
80 

Impactos Ambientais: Gerenciamento e 
Tratamento de 

Resíduos Agroindústriais 

 
2 

 
80 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
80 

  

F
u

n
d

a
m

e
n
to

s
 Introdução a Agroindústria 3 120 0 0 0 0 0 0 120 

Bioquímica 0 0 3 120 0 0 0 0 120 

Bioquímica dos Alimentos 0 0 0 0 2 80 0 0 80 

Higiene na Indústria de Alimentos 0 0 2 80 0 0 0 0 80 

Microbiologia dos Alimentos 0 0 0 0 3 120 0 0 120 

  

T
e

c
n
o
ló

g
ic

a
s
 

Instalações e Equipamentos 0 0 0 0 0 0 2 80 80 

Embalagens e Aditivos 0 0 0 0 0 0 3 120 120 

Nutrição Humana e Animal 0 0 0 0 0 0 3 120 120 

  

In
s
tr

u
m

e
n
ta

is
 Obtenção e Processamento de Produtos de 

Origem Animal 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
80 

 
2 

 
80 

 
160 

Obtenção e Processamento de Produtos de 
Origem 

Vegetal 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

80 

 

2 

 

80 

 

160 

Desenvolvimento de Novos Produtos e Markrting 0 0 0 0 0 0 3 120 120 

Estudos Orientados (EO) na Formação Técnica Específica - 20 - 40 - 40 - 20 120 

Carga Horária da FTE subtotal por Ano 5 220 5 240 11 480 15 620 1560 

Quadro 6 - Matriz Curricular do Curso Técnico de Agroindústria – rede estadual – 2012 
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Analisando as versões da matriz curricular dos cursos de educação profissional da rede 

estadual de ensino em 2012 e 2019, verificamos a tendência do enfoque nos componentes 

Português e Matemática desde 2012. A BNCC, ao contrário do que propaga, exacerba esse enfoque, 

ampliando as cargas horárias desses componentes, que na realidade são os únicos obrigatórios em 

todo o ensino médio. Assim, Português e Matemática que possuíam uma carga horária de 320h em 

2012 (que já era a maior entre todos os componentes) passaram a ter 360h em 2019, havendo, 

consequentemente, a diminuição da carga horária das disciplinas das áreas de Ciências Sociais, 

Arte e Educação Física que são ofertadas apenas em um período. Além disso, há a inclusão de 

componentes como “projeto de vida”, “higiene/saúde e segurança no trabalho” e “mundo do 

trabalho, empreendedorismo e intervenção social”, que na Matriz Curricular apresentada (Quadro 

5) possui carga horária maior do que algumas disciplinas propedêuticas como Artes, Filosofia, 

Sociologia, Educação Física, evidenciando ora um desprestígio dessas disciplinas, ora um ataque 

àquelas que contribuem para a formação do pensamento crítico dos discentes. Nota-se que a EFE 

está restrita ao primeiro ano, o que limita também o acesso dos discentes da rede estadual aos 

conhecimentos da área. 

 

Estudos 
Interdisciplinares 

( E I ) 

 

Pesquisa,Orientação Profissional e Iniciação 
Científica 

 

0 
 

0 
 

1 
 

40 
 

1 
 

40 
 

1 
 

40 
 

120 

Intervenção Social, Tecnologia Social, Atividade 
de 

Campo e Visitas Técnicas 

 

0 
 

0 
 

1 
 

40 
 

1 
 

40 
 

1 
 

40 
 

120 

Carga Horária dos EI subtotal por Ano 0 0 2 80 2 80 2 80 240 

 

Estudos 
Complementares 

( E C ) 

Base Nacional Comum/BNC e Formação Técnica 

Geral/FTG 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Formação Técnica Específica/FTE 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Carga Horária da BNC + FTG + FTE + EI subtotal por Ano 25 1050 25 1070 25 1070 25 1050 4240 

Estágios 
Estágio de Observação - 0 - 100 - 0 - 0 100 

Estágio de Participação - 0 - 0 - 100 - 200 300 

Carga Horária Total dos Estágios 0 0 0 100 0 100 0 200 400 

Carga Horária Total, incluindo Estágios 25 1050 25 1170 25 1170 25 1250 4.640 

Notas Explicativas: 
Estudos Orientados (EO) = horas extraclasse destinadas às atividades pertinentes aos componentes curriculares da Base Nacional Comum/BNC, da Formação Técnica 

Geral/FTG e da Formação Técnica Específica/FTE, com a finalidade de ampliar os conhecimentos práticos e teóricos, compreendendo entre outros: roteiro de estudos, 

visitas técnicas, participação em seminários, congressos, encontros, feiras. 

Estudos Interdisciplinares (EI) = horas semanais presenciais e adicionais extraclasse, objetivando a integração curricular através de práticas pedagógicas de pesquisa, 

iniciação científica, orientação profissional, intervenção social, desenvolvimento de tecnologias sociais, atividades de campo e visitas técnicas. 

Estudos Complementares (EC) = período destinado apenas aos estudantes que precisarem a cada unidade, módulo ou semestre estudado, rever os conhecimentos 

trabalhados (recuperação paralela, dependência), ou ainda para cumprimento de carga horária deficitária em algum componente curricular da BNC, da FTG ou da FTE. 
 

Estágio de Observação = etapa inicial do estágio na qual o/a estudante observa, indaga, questiona as rotinas, procedimentos e práticas do seu futuro campo de trabalho. 

Estágio de Participação = etapa conclusiva do estágio na qual o/a estudante vivencia situações reais de trabalho sob supervisão do/a professor/a orientador/a de estágio, 

podendo ser realizado em: Instituições e Empresas Públicas ou Privadas, ONGs, Cooperativas, Associações e caracterizando-se como Estágio Social quando desenvolvido 

em Comunidades, em Assentamentos, em Movimentos Sociais entre outros. 

Fonte: SUPROF, 2020. 
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Segundo Cigales et al. (2020), sobre a implementação da Reforma do Ensino Médio e da 

BNCC no Distrito Federal, a Secretaria de Educação planejou sua implementação em cinco escolas 

da rede pública – escolas-piloto – que, posteriormente, serviriam de base para a aplicação do novo 

modelo curricular nas demais instituições de ensino. Nas escolas da rede pública selecionadas, está 

sendo desenvolvido o Ensino Médio sob os novos preceitos com a Formação Geral Básica e os 

cinco Itinerários Formativos: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas 

Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de 

Educação Profissional (CIGALES et al., 2020). 

 A rede está organizando os itinerários em três unidades curriculares: as eletivas orientadas, 

as trilhas de aprendizagem e o projeto de vida: as eletivas orientadas (organizadas em 1 semestre) 

assim como as trilhas de aprendizagem (organizadas em 4 semestres) podem ocorrer contemplando 

projetos pedagógicos, de extensão, de pesquisa, clubes, monitorias, incubadoras, estágios, oficinas, 

laboratórios, desde que percorram os quatro eixos estruturantes – investigação científica, processos 

criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo – conforme Portaria MEC n° 

1.432/2018 (BRASIL, 2018). O projeto de vida, organizado para os seis semestres do Ensino 

Médio, tem como objetivo auxiliar os estudantes na escolha das trilhas de aprendizagem e das 

eletivas no interior dos Itinerários (CIGALES et al., 2020). 

Segundo Cigales et al. (2020), o cenário da pandemia fez com que a implementação do 

novo currículo fosse realizada no ensino remoto. Dessa forma, escola, professores, administração 

e equipe pedagógica se articularam para dar continuidade ao plano de implementação no formato 

virtual. Essa implementação foi realizada de forma parcial, inserindo-se o projeto de vida e as 

disciplinas eletivas, entretanto a formação geral básica ainda está pautada na organização por 

disciplinas e não por áreas; além disso, a interdisciplinaridade, os objetivos de aprendizagem e a 

avaliação não estão nítidos nesse formato. 

Ainda segundo os autores, o DF precisa avançar em algumas questões que estão sem 

respostas na implementação da Reforma nas escolas-piloto relacionadas à oferta dos cinco 

Itinerários pelas escolas e a implementação do Itinerário de Educação Técnica e Profissional – com 

o reconhecimento do notório saber e da possibilidade de parcerias com o setor privado e da 

educação a distância –, o que tornaria a formação dos jovens trabalhadores ainda mais esvaziada 

(CIGALES et al., 2020). 
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Chagas e Luce (2020) em análise da implementação da Reforma do Ensino Médio no Rio 

Grande do Sul (RS) constataram um alinhamento da Secretaria Estadual de Educação – Seduc/RS 

com as propostas do MEC, uma vez que são seguidas à risca todas as orientações do órgão em 

relação ao Programa de Fomento ao Ensino Médio de Tempo Integral (BRASIL, 2017a) e a 

Portaria n.º 1145/2016 (BRASIL, 2016) que coloca entre as atribuições das secretarias estaduais: 

monitorar e avaliar o desempenho das escolas com metas para resolução das taxas de reprovação, 

abandono e melhoria nas avaliações de desempenho nacionais e internacionais. O alinhamento da 

Seduc-RS se estende às parcerias com instituições privadas (Itaú BB, Instituto Unibanco, Instituto 

Natura, etc.), o que reforça a atuação de agentes do campo econômico em defesa da reforma e sua 

influência na atuação do campo educacional (CHAGAS; LUCE, 2020). As autoras apresentam as 

principais ações do plano de Implementação do Ensino Médio no RS. 

[...] Apoio técnico para elaboração e execução do Plano de Implementação: estão incluídos 

no suporte do MEC a realização de diagnósticos sobre a rede; estudos para viabilizar a 

reestruturação curricular; formação continuada para professores, gestores e técnicos, 

principalmente com foco na construção dos itinerários formativos; articulação com 

parceiros locais, especialmente para definição da oferta do itinerário da formação técnica 

e profissional; e mobilização da comunidade escolar. [...] Implantação de escolas-piloto: 

as instituições selecionadas deverão ofertar, no mínimo, dois itinerários formativos a partir 

de 2020. Para isso, foi definido o repasse de recursos via Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE). [...] Avaliação de Impacto do EMTI: parte das escolas selecionadas dentro 

do projeto-piloto foi designada por sorteio (cumprindo critérios de elegibilidade), para 

uma avaliação de impacto do tempo integral. O objetivo é comparar escolas com ou sem 

a política de ampliação da jornada escolar. [...] Grupo focal: uma parte das escolas do 

projeto-piloto foi designada para passar por um acompanhamento mais intenso mediante 

essa técnica. Esse grupo foi definido pelas Secretarias, garantindo diferentes perfis 

(CHAGAS; LUCE, 2020, p. 14). 
  

Realizando um paralelo entre as propostas de implementação da Lei 13.415/2017 e da 

BNCC nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, percebem-se algumas 

similitudes e diferenças nessas propostas, embora sejam todas norteadas por um alinhamento com 

as propostas do MEC. As reestruturações curriculares destes estados, contrariam as críticas feitas 

por estudiosos da área, sobre a regressão política e educacional, que esse dispositivo legal trará ao 

Ensino Médio, no que diz respeito à formação ofertada nos sistemas públicos de ensino.  

 As similitudes referem-se às disputas dentro do campo educacional entre os diversos níveis 

de implementação das propostas: secretarias, conselhos, escolas; à influência em nível estadual dos 

campos econômico e político, realizando parcerias com instituições privadas, o que reforça a 
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atuação de agentes do campo econômico (empresas privadas) em defesa da reforma e sua influência 

na atuação do campo educacional na execução da reforma; a certa “obediência” às orientações do 

MEC que utiliza incentivos e financiamentos para a conformação dos sistemas de ensino estaduais 

aos seus ditames.  

As diferenças estão relacionadas ao espectro da participação dos profissionais da educação 

na reformulação das propostas de currículo dos estados: como coadjuvantes do processo ou como 

meros espectadores; na promoção de cursos de formação para os profissionais da educação                                 

(gestores municipais, diretores, coordenadores e professores de escolas)  sobre a nova estrutura do 

Ensino Médio, ora ofertados pelas próprias secretarias ora patenteados por instituições da iniciativa 

privada e, por fim, ao avanço dessas reformulações nos estados que estão acontecendo de forma 

mais ou menos acelerada, dependente ou não das políticas de incentivo e financiamento do MEC. 
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6. PERCURSO, DESAFIOS E (IM)POSSIBILIDADES DA REESTRUTURAÇÃO 

CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DA BAHIA PELA ÓTICA 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 

As reformas no campo educacional compreendem diferentes ações, como mudanças nas 

leis, nas formas de funcionamento da educação, nas relações entre as diferentes instâncias de poder, 

na forma como será a gestão da escola, na formação dos professores, nos mecanismos de avaliação 

entre tantos outros fatores. Ressalta-se nesse cenário a centralidade que o currículo possui na 

maioria das políticas e reformas da educação. 

No entanto, quando as políticas chegam na escola, os professores são confrontados com a 

mudança, com novas (ou velhas) formas de abordar o conhecimento, com a adoção de novos 

conteúdos e, em um movimento de adaptação ou resistência, eles interpretam e modelam o 

currículo oficial a partir das suas crenças indentitárias em relação à educação e à formação das 

novas gerações. 

Para entender esse movimento, é importante saber como os profissionais da educação se 

posicionam diante da Reforma do Ensino Médio no estado da Bahia. Para tanto, elegemos, a priori, 

como categorias de análise: a) as concepções de currículo dos profissionais supra citados com o 

escopo de perceber como elas influenciam os posicionamentos diante da reformulação curricular; 

b) a participação dos profissionais no processo, em um movimento de adesão ou de resistência; c) 

a repercussão para a legalidade e legitimidade da Educação Física na Educação Profissional. 

6.1 Características pessoais, acadêmicas, profissionais dos participantes do estudo 

Com o objetivo de adequar seus sistemas de ensino à Lei 13.415/2107 (Contrarreforma do 

Ensino Médio) e à BNCC do Ensino Médio, as redes federal e estadual de ensino profissional do 

estado da Bahia iniciaram o processo de reestruturação curricular, organizando em seus sistemas 

algumas comissões, ora com profissionais que fazem parte do quadro da EPTNM, ora com 

profissionais de outras instituições, como as universidades, por exemplo, para participar dessas 

comissões.  

Com o escopo de conhecer a percepção dos profissionais sobre esse processo e dando 

continuidade à pesquisa, aplicamos questionários com 17 gestores (coordenadores de projetos nos 
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NTE, diretores acadêmicos, coordenadores de ensino e coordenadores pedagógicos). Desses, 8 

atuam na rede estadual de ensino e 9 atuam na rede federal. Além desse grupo, 27 professores de 

Educação Física que atuam nessa modalidade de ensino também responderam ao questionário, dos 

quais 15 atuam na rede federal e 13 atuam na rede estadual. Essa ação visou o mesmo propósito: 

perceber as impressões pessoais do processo, bem como os desdobramentos dele para a EFE. 

Importante informar que, de início, enviamos questionários a todos os profissionais que se 

adequavam aos critérios estabelecidos na pesquisa e que atuavam nas instituições dos territórios 

selecionados. Os quantitativos supra citados de profissionais devolveram o e-mail com os 

questionários respondidos e/ou responderam ao questionário direto no Google docs. Interessante 

notar que, no primeiro contato e, em sua maioria, os profissionais devolveram o e-mail com o 

TCLE “assinado” ou com a concordância em participar da pesquisa e com a promessa de 

responderem ao questionário, mas não o fizeram. Por isso, continuamos a enviar os questionários 

por e-mail e, posteriormente, os transpusemos para o Google docs. Como procedimento de análise, 

salvamos todos os arquivos e, depois de uma leitura prévia, tabulamos os dados em relação ao 

perfil dos profissionais. Depois disso, separamos os arquivos em dois grupos, o de gestores e o de 

professores; seguimos na leitura de todas as respostas para verificar as similaridades e diferenças 

nos grupos em questão e, posteriormente, seguimos a análise das respostas. Definimos analisar uma 

a uma as respostas das questões para perceber os seus sentidos e significados, fazendo um paralelo 

com a literatura pesquisada. 

Com o escopo de conhecer um pouco mais sobre os profissionais participantes da pesquisa, 

as primeiras cinco questões estavam relacionadas à identificação de seu perfil. Os gestores 

participantes são da rede federal (53,3%) e da rede estadual (46,6%), têm em média entre 40 e 50 

anos de idade (40%), em sua maioria são do sexo feminino (66,6%), com mais de 15 anos de 

atuação profissional e todos possuem curso de pós-graduação, seja especialização (53,3%), 

mestrado (33,33%) ou doutorado (13,33%) (Figura 7). 
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Esse perfil corrobora com os dados do INEP (2019) que constatou haver uma variação na 

proporção entre homens e mulheres nas dependências administrativas, mas ainda assim a maioria 

dos diretores 80,8% são do sexo feminino. O percentual de diretores com curso superior é maior 

nas redes federal (99,1%) e estadual (94,7%), entre eles 10,8% possuem cursos de formação 

continuada em gestão. No censo mais recente, foram declarados 187.740 gestores: 86% são 

diretores e 14% titulares de outros cargos (INEP, 2019). 

Outros fatores que representam um avanço da gestão escolar dizem respeito ao tipo de 

vínculo que o gestor mantém com a escola na rede pública (78% dos diretores são concursados, 

efetivos ou estáveis) e à forma de se chegar ao cargo de diretor:  na rede federal prevalece a escolha 

por processo eleitoral, com participação da comunidade escolar, com 59,8% dos casos, enquanto 

Figura 7 – Perfil dos gestores das redes federal e estadual participantes da pesquisa 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

FIGURA 1 – Perfil dos Profissionais que responderam a entrevista e questionário 
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nas escolas estaduais, esse percentual é de 39,5% significando uma variação entre as redes de 

ensino, mas um avanço em relação aos anos anteriores (INEP, 2019). 

Esse perfil demonstra que todos os profissionais entrevistados já têm experiência na área 

em que atuam, o que pode representar um conhecimento maior sobre as imbricações entre as 

políticas públicas educacionais de organização do currículo e sua implantação na escola, em estreita 

relação com a prática pedagógica. Ademais, a busca pela verticalização da formação pode retratar 

uma maturidade intelectual para reconhecer os meandros dos processos político-sociais de 

definição do currículo para a Educação Profissional e uma atuação especializada. 

No entanto,  Oliveira e Ferri (2013) ressaltam a falta de preparo dos gestores escolares para 

reflexão crítica das políticas educacionais e execução dos projetos pedagógicos como uma das 

dificuldades que permeiam a educação no Brasil, situando esse tema no bojo da discussão sobre a 

gestão escolar da EPTNM direcionada à formação geral e profissional do discente, sendo necessária 

a formação continuada dos gestores para integrar ambientes internos e externos que envolvem a 

escola, na formação profissional do cidadão. Na atualidade, apenas 9,9% dos gestores da rede 

pública têm formação continuada em gestão escolar – mínimo 80 horas (INEP, 2019). 

Em uma perspectiva de gestão escolar democrática, para atingir os objetivos da escola, a 

tomada de decisões deve ser um trabalho coletivo, em outras palavras, o processo decisório e as 

ações pedagógicas cotidianas devem envolver membros da gestão, professores, coordenadores 

pedagógicos, pais, alunos e comunidade. Dessa forma, a construção do projeto político-pedagógico 

da escola representará o processo de construção de crenças, valores, modo de agir, costumes típicos 

do ambiente escolar com gestores com formação crítica de sua função, dentro de uma acepção de 

que a escola é um lugar social e democrático (OLIVEIRA; FERRI, 2013). 

Entre os professores de Educação Física que participaram da pesquisa, 53,6% são da rede 

federal e 46,4% da rede estadual de ensino e apresentam um espectro variado nos dados em relação 

à faixa etária, nível de escolaridade e anos de profissão, o que pode representar a estabilidade no 

emprego em consonância com uma renovação dos profissionais que adentram as instituições por 

meio de concurso público (Figura 8). 
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A partir dos dados coletados, depreende-se que a maioria dos professores está em uma faixa 

etária relativamente alta (a partir dos 40 anos) e com mais de 10 anos de profissão, o que pode 

caracterizar profissionais mais maduros, com bom posicionamento no mercado de trabalho 

(funcionários públicos com estabilidade no emprego) e com experiência significativa em seu 

campo profissional.  

Para Farias (2010), a carreira dos professores pode ser classificada por ciclos, a partir dos 

anos de experiência na profissão, significando maior ou menor identificação com a docência, são 

eles: 1) entrada na carreira (1 a 4 anos de docência); 2) consolidação das competências profissionais 

na carreira (5 a 9 anos de docência); 3) afirmação e diversificação na carreira (9 a 19 anos de 

docência); 4) renovação na carreira (20 a 27 anos de docência) e 5) maturidade na carreira (28 a 38 

anos de docência). Os professores pesquisados se encontram, em sua maioria, nos ciclos 3 e 4, 

Figura 8 – Perfil dos professores das redes federal e estadual participantes da pesquisa 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

FIGURA 1 – Perfil dos Profissionais que responderam a entrevista e questionário 
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períodos que são caracterizados como momentos em que os professores começam a assumir cargos 

administrativos, iniciam o processo de diálogo com seus pares acerca das questões pedagógicas e 

administrativas da educação e se posicionam em defesa da profissão e renovação dos ideais e 

crenças pessoais (BAHIA, 2016). 

Em relação à formação, todos têm cursos de pós-graduação e a maioria possui mestrado 

(50%), o que pode representar a busca pelo aperfeiçoamento na área, ressoando na prática 

pedagógica. Os dados demonstram um aprimoramento na formação dos professores, tendência 

nacional e do estado. Segundo dados do Censo Escolar (INEP, 2020), o percentual de docentes 

com curso Superior na Educação Profissional na rede pública de ensino é de 97,6%, sendo que na 

rede federal é de 99,1% e na rede estadual é de 96,7%. No estado da Bahia, a rede federal possui 

95,7% de professores graduados (licenciados e bacharéis) e na rede estadual o percentual é de 

88,7%. O Anuário Brasileiro de Educação Básica (2019) informa que o percentual dos professores 

da educação básica com pós-graduação no estado da Bahia, na rede federal, é de 78,5% e na rede 

estadual é de 43,5% acompanhando a tendência nacional de busca pela verticalização da formação. 

Bahia (2016) destaca a importância na formação inicial e continuada na prática pedagógica 

do professor de Educação Física, considerando que os conhecimentos adquiridos na formação em 

conjunto com os saberes advindos da prática contribuem para a construção da identidade 

profissional do professor. Dessa forma, os saberes, as competências e as habilidades dos 

professores construídos durante o período de formação contribuirão de forma decisiva para sua 

atuação no contexto escolar (BAHIA, 2016).  

 

6.2 Percepções dos gestores sobre a Reestruturação Curricular da Educação Profissional  

6.2.1 Currículo  

 Segundo Neira (2018a), uma teoria curricular oferece fundamentos científicos para planejar 

o percurso dos estudantes e pode ser entendida, de forma simplificada, como um conjunto de 

argumentos que dá subsídios para determinada maneira de organizar a experiência escolar. Nesse 

sentido, o currículo pode ser entendido sob a perspectiva tradicional, crítica e pós-crítica, e suas 

respectivas concepções fundamentam as teorias. 
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 As teorias tradicionais priorizam questões convencionais e técnicas na construção e 

organização curricular, empregando uma cientificidade desinteressada das questões político-

sociais e desdobrando-se em três vertentes: clássica (o conhecimento é tido como verdadeiro, 

inquestionável e possuidor das virtudes humanas), progressista (foco na aprendizagem dos alunos 

baseada nas suas experiências e interesses) e tecnocrática (voltada para os mecanismos de controle 

e ampliação da eficiência do ensino e aprendizagem) (TADEU, 2011; NEIRA, 2018a). Com o 

recrudescimento do neoliberalismo, a perspectiva tecnocrática fortaleceu seus fundamentos 

psicopedagógicos com a pedagogia das competências – o neotecnicismo (SAVIANI, 2008). 

 Por outro lado, as teorias críticas se fundamentam no materialismo histórico-dialético para 

compreender o fenômeno educativo, assim denunciam os modelos reprodutores do modo de 

produção capitalista que sustentam a estrutura social de forma injusta e que reforçam as relações 

de dominação de um grupo sobre outro. O currículo nessa perspectiva é um percurso de estudos 

que permite questionar a organização curricular e social existentes e desenvolve conceitos que 

auxiliam na análise crítica da sociedade e dele mesmo (TADEU, 2011; NEIRA, 2018a). 

 Já as teorias pós-críticas partem do pensamento crítico, mas colocam em dúvida as noções 

de emancipação e libertação, quando possibilitam a ampliação da investigação do objeto ao validar 

outras vozes e outros conhecimentos para explicá-los, ampliando o espectro do poder para além 

das relações econômicas, incluindo processos de dominação baseados na etnia, no gênero e na 

sexualidade. Nessa perspectiva, o currículo a partir do pensamento crítico constrói outras 

explicações (TADEU, 2011; NEIRA, 2018a). 

 Em relação ao currículo, foi perguntado aos gestores com era a concepção de currículo de 

cada um e como a estruturação e/ou organização curricular influencia na qualidade da formação. 

As respostas dos gestores apresentam concepções de currículo que podem expressar a construção 

de cada profissional ao longo de sua formação, as experiências profissionais e as concepções que 

estão presentes nas instituições em que atuam. As concepções apresentadas pelos gestores estão 

relacionadas com as três teorias do currículo (Quadro 7). 
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Teorias tradicionais Teorias críticas Teorias pós-críticas 

 Desenvolvimento tecnológico 

aliado à formação cidadã (G07). 

 

Um currículo bem desenhado 

figura no mecanicismo 

direcionado ao ensino técnico 

(G09). 

 

É o fundamento político 

pedagógico e social no qual a 

escola se referencia para o 

desenvolvimento dos processos 

inerentes ao ensino e à 

aprendizagem. Em suas várias 

versões e nuances prevê o que e 

como será ensinado pela escola 

(G13). 

 

Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio deve estar dentro da 

concepção de contemplar a 

formação de cidadania e a 

formação para o mundo do 

trabalho (G10). 

 

Conhecimentos sistematizados 

pela humanidade postos à 

disposição dos alunos a partir da 

organização em disciplinas 

(G18). 

 

 

 Formação integral nas diversas 

dimensões humanas: física, 

mental, cultural, política e 

científico-tecnológica (G01). 

 

Quanto a de currículo, penso que 

a concepção histórico-crítica, por 

Demerval Saviani, seja a mais 

adequada à realidade escolar 

atual, uma vez que não podemos 

esvaziar o currículo, no que diz 

respeito a objetos do 

conhecimento, tampouco 

podemos selecioná-lo sem 

considerar o ser histórico e social 

que temos na escola (G03). 

 

Ser pleno, omnilateral, prezando 

pela formação humana e também 

para o mercado do trabalho 

(G11). 

 

Pensado a partir da contribuição 

dos trabalhadores, que perpassa 

desde a formação de cada 

profissional em termos técnicos, 

(daí nos referimos aos conteúdos 

trabalhados) à formação da 

pessoa humana, que contemple o 

cuidado e a atenção com todo o 

currículo social (que envolve o 

oculto, a cultura dos grupos, e a 

vida econômica destes), incluindo 

ainda a organização disciplinar 

que seleciona em horas aulas os 

conhecimentos a serem 

apreendidos (G14). 

 

A educação é um instrumento 

transformador e o Curriculum 

traçará as diretrizes para o melhor 

caminho nessa busca, em especial 

quando se fala em ensino técnico 

(G19). 
 

A educação é o fazer humano, 

currículo qualifica esse fazer. 

Sendo ordenado e significativo 

que dê sentido à aprendizagem 

em qualquer nível de 

conhecimento ou área de atuação 

profissional (G04). 

 

 

A organização curricular define o 

que irá perpassar no “miudinho” 

da sala de aula. É no processo de 

construção dos currículos que se 

definem as potencialidades e as 

fragilidades de todo o processo 

educativo. A qualidade da 

formação em todas as instâncias e 

modalidade da educação passa 

pelo currículo que é definido por 

todos os atores que compõem o 

sistema educativo (G06). 

Quadro 7 – Correlação das concepções de currículo dos gestores com as teorias do currículo 
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Conjunto articulado e intencional 

de ações políticas e práticas que 

expressam determinado capital 

simbólico (G20).  

 

 

 As concepções apresentadas expressam que o currículo escolar, de algum modo, representa 

procedimentos de seleção de cultura nas instituições, aquilo que é importante em determinada 

concepção de mundo, sociedade e homem e que merece ser perpetuado na concepção do coletivo 

ou dos coletivos escolares. Na concepção de currículo apresentada pelo grupo de gestores, 

percebemos um alinhamento maior com as teorias tradicionais e críticas.  

Os gestores alinhados às teorias tradicionais destacam que os conhecimentos que são 

trabalhados na escola têm como objetivo “a formação para a cidadania e o mundo do trabalho”, 

a partir de um “currículo bem desenhado” que “referência os processos de ensino aprendizagem”. 

Essas definições, em parte, alinham-se à concepção de Bobbit (1918 apud TADEU, 2011) de que 

“o sistema educacional fosse capaz de especificar precisamente que resultados pretendia obter, 

estabelecendo métodos para obtê-los de forma precisa e formas de mensuração que permitissem 

saber com precisão se eles realmente foram alcançados ou não” (TADEU, 2011, p. 23). 

 Por outro lado, alinham-se também à perspectiva de Dewey, quando enfatizam os 

processos de aprendizagem, e à Teoria de Tyler, ao destacar a importância do desenho, dos 

mecanismos e dos processos na organização do currículo. Segundo Tadeu (2011), numa 

perspectiva que considera que as finalidades da educação estão dadas pelas exigências profissionais 

da vida adulta, o currículo se resume a uma questão de desenvolvimento de habilidades e 

competências, enfim, a uma questão técnica. 

 O termo cultura, nessa concepção, pode ser concebido como algo “fixo e estável, que toma 

o conhecimento como dado, como fato e como conjunto de informações a serem repassadas às 

gerações mais jovens” (SILVA, 2001, p. 4). Nesse sentido, Macedo (2013) sinaliza que é 

importante desnudar a noção de que o currículo é um artefato pedagógico feito por especialistas e 

legitimado por autoridades culturais e educacionais, onde os atores sociais não teriam espaço.  

 Os gestores cuja concepção de currículo está alinhada às teorias críticas veem a educação 

como “instrumento de transformação” e o currículo “traça as diretrizes para o caminho”, 

organizando os conhecimentos que representam o “capital simbólico” em um conjunto de “ações 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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práticas e políticas”. Destacam a formação “integral”, “plena” e “omnilateral” do indivíduo e a 

contribuição dos trabalhadores no processo de construção e organização do currículo. 

 Para a compreensão do currículo enquanto prática social e cultural – que se materializa nas 

ações da escola em que os atores sociais criam sentido e significado a partir de seus contextos 

socioculturais –, são necessários estudos centrados na escola, em sua cultura, seus códigos e modos 

de organização, articulando o trabalho escolar ao contexto sociocultural e histórico-cultural 

(MACEDO, 2013; SAVIANI, 2003; SILVA, 2001). Segundo Saviani, 

[...] o saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge como resultado do 

processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo. Entretanto, para chegar 

a esse resultado a educação tem que partir, tem que tomar como referência, como matéria-

prima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente (SAVIANI, 2003, p. 7). 

   

  Um grupo menor de gestores está alinhado às teorias pós-críticas, destacam a importância 

da construção do currículo por “todos os atores” que compõem o sistema educativo, que define o 

que irá acontecer no “miudinho” da sala de aula e, por fim, a educação é definida enquanto “fazer 

humano e o currículo qualifica esse fazer”. Nessa perspectiva, o currículo “é visto como 

experiência e como local de interrogação e questionamento da experiência, um local no qual 

docentes e aprendizes têm a oportunidade de examinar aqueles significados da vida cotidiana que 

se acostumaram a ver como dados naturais” (TADEU, 2011, p. 40). 

Ao definir currículo, os gestores também se posicionaram em relação a como a estruturação 

curricular pode influenciar na qualidade da formação de alguns grupos. Os gestores sinalizam que 

em algumas unidades de ensino, ainda hoje, não se faz a sistematização do processo ensino-

aprendizagem de forma muito diferenciada do ensino bancário e destacam que a formação proposta 

pela escola se evidencia na organização curricular e na forma como esta organização é 

operacionalizada no cotidiano escolar, ou seja, a formação é pensada/planejada na forma como se 

organiza o currículo.  

A Figura 9representa a visão desses participantes de como a estruturação escolar influencia 

na qualidade da formação. Destaca-se que as palavras que aparecem em tamanho maior e com 

cores mais fortes foram as mais recorrentes na resposta dos gestores, representando o significado 

que elas encerram para eles. 
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 Além disso, segundo alguns gestores, representados na fala do G13, “os sistemas de ensino, 

precisam realizar um trabalho minucioso e de forma crítica ao conformarem seus currículos as 

regulamentações da Reforma e a BNCC do Ensino Médio, que podem trazer sérios prejuízos à 

formação dos discentes”.  

Nesse sentido, Silva (2001) adverte: 

[...] o currículo que é compreendido, a par de uma visão estritamente funcionalista do 

conhecimento, como conjunto de técnicas e recursos instrucionais, conferindo-lhe um 

caráter marcadamente instrumental e utilitarista, orientado por critérios economicistas de 

seleção de saberes. A forma imóvel, pré-determinada de organização do saber escolar. [...] 

reflete o paradigma do esclarecimento burguês que, aliado a ideia de progresso, converte 

a cultura em valor (de troca), o conhecimento em meio de adaptação e integração das 

crianças e jovens, e a formação humana, desprovida do caráter dialético de genuína 

Figura 9 – Nuvem de palavras que representa como a estruturação escolar influencia na 

qualidade da formação discente 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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formação cultural, torna-se uma formação que impede o indivíduo de reconhecer-se 

enquanto tal (SILVA, 2001, p. 4). 
 

 Ainda em relação à influência da estruturação curricular para a formação dos discentes, os 

termos com significações mais recorrentes foram: as relações de poder na definição dos currículos 

dentro e fora da escola, a valorização de determinadas disciplinas em detrimento de outras, 

responsabilidade de cada sistema de ensino e escola na definição de seus itinerários e o déficit na 

formação. Em outras palavras, a distribuição das disciplinas sob a responsabilidade das escolas e 

sistemas de ensino e a ênfase dada a determinada área do conhecimento na Reforma do Ensino 

Médio, em detrimento de outras, podem resultar em uma formação com grande déficit de 

conhecimento, pautada no desenvolvimento de aptidões. Torna-se crucial entender que a 

organização do currículo a partir de políticas públicas está imbricada nas relações de poder que se 

confiram no interior da sociedade e, por consequência, no interior da escola. 

Nesse sentido, a seleção de conhecimentos que o currículo traz e a sua organização não são 

neutras, elas trazem “perspectivas e cosmovisões de processos de naturalização e de 

hegemonização sociocultural do conhecimento” (MACEDO, 2013, p. 428). Corroborando com 

esse posicionamento, Saviani (2003, p. 75) afirma: 

[...] importa, pois, compreender que a questão da neutralidade (ou não-neutralidade) é uma 

questão ideológica, isto é, diz respeito ao caráter interessado ou não do conhecimento, 

enquanto objetividade (ou não objetividade) é uma questão gnosiológica, isto é, diz 

respeito à correspondência ou não do conhecimento com a realidade à qual se refere. Por 

aí se pode perceber que não existe nenhum conhecimento desinteressado; portanto, a 

neutralidade é impossível. Entretanto, o caráter sempre interessado do conhecimento não 

significa a impossibilidade da objetividade (SAVIANI, 2003, p. 57). 
  

 Importante o destaque ao jogo de interesses na formação dos jovens da classe trabalhadora, 

que têm na escola, muitas vezes, o único espaço de aquisição de conhecimentos sólidos e a 

possibilidade da elevação do pensamento teórico, jovens estes que se vêm agora impelidos a 

escolher um recorte desses conhecimentos consubstanciados em itinerários formativos, alienados 

em uma formação rasa. Ao esvaziar os conteúdos do Ensino Médio a partir da obrigatoriedade da 

formatação em itinerários formativos e adequação à BNCC, a Lei 13.415/2017 busca redefinir essa 

etapa de ensino de acordo aos ditames do mercado e da lógica capitalista. 
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6.2.2 Processo de reformulação dos currículos 

Em relação ao processo de adequação do currículo do Ensino Médio, normatizado pela 

Resolução 02/CNE, os gestores da rede estadual de educação e da rede federal apresentaram 

posicionamentos com similaridades e diferenças. 

 

 

 

 Similaridades Diferenças 

Conhecimento da proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede Estadual 

Debates, reflexões vêm sendo 

realizados no sentido de assegurar 

que os envolvidos no processo de 

aprendizagem tomem 

conhecimento das mudanças 

propostas e sugiram adequações e 

ajustes, considerando o contexto 

das Unidades de Ensino (G02). 

 

Estamos ainda com dúvidas, 

buscando democratizar a 

participação nas decisões (G04). 

 

Através de estudos, reuniões com a 

direção e áreas de conhecimento 

(G05). 

 

Embora já tenha tido divulgações e 

formações para o conhecimento e 

apropriação, tanto da reforma do 

ensino médio quanto da BNCC, há 

permanência de muitas dúvidas 

quanto a sua aplicabilidade e os 

currículos propostos (G19). 

Esse processo em nossa instituição não 

tem sido muito discutido. O que 

presenciamos são as mudanças 

ocorrendo sutilmente conforme os 

encaminhamentos e determinações da 

SEC (G15). 

 

 

 

 

 

Rede Federal 

No âmbito do IF Baiano foi 

formada uma comissão organizada 

e conduzida pela pro Reitoria de 

ensino, que estabeleceu discussões, 

a princípio, envolvendo docentes, 

coordenadores de cursos e depois 

abarcando discussões nos campi. 

Posteriormente, os resultados das 

discussões foram sistematizados 

para a proposição das adequações 

(G17.)  

 

 

 

 

Por enquanto baixo nível de discussão 

(G20). 

 

Quadro 8 – Comparativo das similaridades e diferenças de como está ocorrendo o processo 

de adequação à reforma do Ensino Médio nas instituições e/ou sistemas de ensino em que 

atuam 
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Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Processo de implantação da proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede Estadual 

Somos colégio piloto na 

implementação do novo ensino 

médio. Em 2020 iniciamos o 

processo com as turmas dos 1° 

anos. Em 2019 realizamos roda de 

conversa com a comunidade 

escolar para escolher as disciplinas 

eletivas que iríamos ofertar. Após 

essa fase, partimos para a 

elaboração das ementas das 

disciplinas. Por fim, uma 

apresentação aos estudantes que 

puderam escolher quais iriam 

cursar (G03). 

 

É um processo gradativo que ainda 

precisa ser apropriado pelos 

profissionais, em especial pelos 

professores (G14). 

 

 

Estamos neste processo de organização 

mas infelizmente este seria um ano de 

muitas mudanças e organizações, mas 

a pandemia não possibilitou. Mas 

desde 2018 estamos diante de muitas 

mudanças de carga horária e outras no 

currículo do ensino médio. A base 

comum da nossa escola segue as 

orientações da SEC e tivemos que nos 

adequar as mudanças trazidas pela 

nova propostas. Enfrentamos até 

abaixo assinado de alunos onde 

pediam o retorno da carga horária da 

educação física. Mas conseguimos 

contornar as situações. Um dos nossos 

maiores problemas é no momento da 

programação do professor de 

Educação Física, onde para conseguir 

organizar sua carga horária precisamos 

distribuir com outras disciplinas da 

parte diversificada que nem sempre é 

vista com bons olhos (G06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede Federal 

Os PPCs foram alterados para 

adequar a carga horária máxima 

exibida na BNCC (G01). 

 

De maneira gradual (G07). 

 

Já está ocorrendo os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos foram 

reformulados para atendimento as 

BNCC (G10). 

 

O alinhamento foi realizado no ano 

de 2019, onde existem 

reformulações de projetos 

pedagógicos de cursos ainda em 

andamento, para aperfeiçoamento e 

atendimento aos parâmetros legais 

(G11). 

Alterações nos PPCs com a 

participação da comunidade 

acadêmica nas discussões (G09). 

 

As matrizes curriculares dos cursos 

técnicos de nível médios foram 

alteradas para atendimento Resolução 

02 CNE de dezembro de 2018, em 

diálogo com os docentes do Campus 

(G12). 

 

 

 

 

 

 

Entre as similaridades que encontramos no interior do sistema estadual e entre este e o 

sistema federal de ensino sobre as discussões acerca da adequação aos ditames legais estão a 
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proposição de cursos de formação, reuniões, formação de grupos de trabalho para discussão dentro 

do que foi definido legalmente pela Lei 13.415/2017 e socialização do processo de reestruturação 

do Ensino Médio para posterior implementação. As discussões em pauta focalizam o como da 

implementação sem espaço para questionamentos e oposições. Entre as diferenças, encontramos   

posicionamentos opostos que informam que este processo, na rede estadual e federal de ensino de 

forma geral e nas instituições em particular, não tem sido muito discutido. O que é presenciado – 

segundo alguns gestores – são mudanças acontecendo de forma sutil conforme os 

encaminhamentos e determinações da Secretaria Estadual da Educação. 

Depreende-se que as discussões não estão considerando as vozes discordantes do processo, 

que questionam o porquê da adequação à Reforma sem maiores discussões e de forma precipitada, 

ainda sem adequação estrutural e de recursos humanos para esse fim (no caso da educação de tempo 

integral). Esse grupo ainda sinaliza que esse processo não pode ser feito de forma aligeirada como 

está ocorrendo, mas é um processo gradativo que ainda precisa ser apropriado pelos profissionais 

da educação e, em especial, pelos professores. É destacado que, embora tenha ocorrido divulgação 

e algumas formações para o conhecimento e apropriação da adequação curricular, há permanência 

de muitas dúvidas quanto à sua aplicabilidade e os currículos propostos, principalmente (em nossa 

percepção) no que se refere aos itinerários formativos – tema que não foi abordado por nenhum 

gestor. 

As similaridades revelam que o processo de implementação está ocorrendo nos dois 

sistemas de ensino com direcionamento realizado pelo órgão central do sistema educacional. As 

diferenças ficam evidentes em como o processo está se desenvolvendo nos dois sistemas. 

Na rede federal, o processo de reformulação curricular no âmbito do IF Baiano iniciou-se 

com a formação de uma comissão, organizada e conduzida pela Pró-reitoria de Ensino, que 

estabeleceu discussões, a princípio, envolvendo docentes que são coordenadores de cursos e depois 

abarcando discussões nos Campi. Posteriormente, os resultados das discussões foram 

sistematizados para a proposição das adequações. Desse processo, resultou a construção da Minuta 

das Orientações Pedagógicas para a reformulação de Cursos EPTNM que traz a matriz curricular 

com a carga horária de referência para a reformulação dos PPCs de todos os cursos técnicos da 

instituição. Ainda segundo os entrevistados, a carga horária e a escolha das disciplinas eletivas 

ficaram a cargo dos diferentes Campi. 
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Na rede estadual, o processo de reestruturação da Educação Profissional vem ocorrendo 

desde 2018, com a modificação na carga horária das disciplinas e na organização do currículo 

seguindo determinações da SEC/Bahia. Em 2019, houve a definição de escolas-piloto, para iniciar 

o “novo ensino médio” no ano de 2020. O que caracteriza a rede é um grande descompasso entre 

as escolas e as determinações gerais da SUPROF. 

A partir dos relatos, constatamos que a Reformulação Curricular pode estar ocorrendo, em 

parte, de forma impositiva, desconsiderando os processos de discussão e debates, tão inerentes à 

educação. Ao não valorizar as contribuições dos diversos atores sociais, que “fazem” a educação, 

desautoriza os conhecimentos de parcela significativa da sociedade muitas vezes silenciada por 

uma educação historicamente excludente. Silva (2001) destaca que o currículo tem um valor 

estratégico em relação à conservação e conformação dos indivíduos e da própria sociedade, o que 

confere às reformas educacionais o poder de definir, não só as políticas educacionais, mas a cultura 

e o conhecimento destinados às novas gerações. Ainda segundo Silva (2001), 

[...] o modo de organização curricular proposto é elucidativo dessa lógica instrumental 

que mercantiliza a cultura, a escola e o conhecimento. A compreensão objetiva da prática 

social materializaria a posse de bens culturalmente aceitos e valorizados. Uma formação 

de tal modo conduzida levaria o indivíduo à capacidade de se inserir num mundo em 

permanente transformações, contida a possibilidade da crítica mediante o medo de se 

tornar um a mais no rol dos excluídos. A razão instituída por meio do pensamento 

calculador reforça e reproduz, assim, os mecanismos de pseudoformação que limitam a 

formação cultural ao acesso às formas instrumentais, e portanto mecânicas, de explicar o 

mundo e a si próprio (SILVA, 2001, p. 6). 

 

 Outro fator importante é que a redução da carga horária de Educação Física implica não só 

a redução de tempos e espaços deste componente curricular, com a redução de conteúdos tão caros 

à formação dos indivíduos, mas interfere na identidade profissional e na prática pedagógica do 

professor que se vê obrigado a lecionar outras disciplinas (no caso estadual) diferentes de sua 

formação. Nessa direção, corroboramos com Martins (2013) ao afirmar que a educação escolar que 

promove o desenvolvimento do psiquismo na direção da educação integral não é aquela que está 

esvaziada de conteúdos clássicos, de conteúdos científicos em nome dos conteúdos do senso 

comum, de conceitos espontâneos e de pseudoconceitos, operando no limite do pensamento 

empírico, mas a que promove atividades ricas em possibilidades de aprendizagem que promovam 

o desenvolvimento.   
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Em resposta à questão sobre o processo ideal para a construção de um currículo que 

atendesse às demandas da sociedade e dos discentes, com uma formação sólida emancipatória, os 

gestores elencaram as possibilidades para uma construção democrática. A Figura 10 mostra a 

nuvem de palavras que representam os posicionamentos sobre o processo ideal de criação do 

currículo.  

 

 

   

     

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Nuvem de palavras que representam o posicionamento dos gestores sobre o 

processo ideal para a construção de uma Reestruturação Curricular 

Fonte|: dados da pesquisa (2020). 
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Os gestores afirmaram que esse processo deveria ser construído de forma democrática com 

a escuta de todos os envolvidos, isso fortaleceria o processo com a criação de um espaço dinâmico 

de diálogo quando o currículo iria se desenhando. Outro ponto enfatizado pelo grupo foi que esse 

processo deveria envolver os diversos grupos que compõem a sociedade, trazendo em seu cerne a 

discussão e seleção dos conhecimentos relevantes para o desenvolvimento dessa própria sociedade, 

destacando que as discussões deveriam envolver quatro etapas: primeiro proporcionar momentos 

de esclarecimentos conceituais para cada segmento da escola; segundo apresentar o currículo atual 

e os resultados oriundos de sua operacionalização; terceiro suscitar e discutir as proposições de 

cada segmento; quarto sistematizar o resultado das discussões (G13). 

 Corroborando com esse posicionamento, Ciavatta (2004) destaca a importância de as 

escolas produzirem, dentro de suas realidades e de forma participativa, seus currículos e propostas 

político-pedagógicas. Para Macedo (2012), o currículo é um texto em constante escrita, com caráter 

relacional e construcionista, mesmo sendo definido por outras formas, que não a democrática.  

 Giroux (1986 apud TADEU, 2011) sinaliza que é possível canalizar o potencial de 

resistência de estudantes, professores e comunidade escolar para desenvolver um currículo que 

tenha um conteúdo político e que seja crítico das crenças e dos arranjos sociais dominantes. Nessa 

acepção, o currículo pode ser compreendido como um local onde se produzem e se criam 

significados sociais para além da consciência pessoal ou individual, mas estreitamente ligados às 

relações sociais de poder e desigualdade, sendo a escola espaço que oportuniza o exercício das 

habilidades democráticas de discussão, participação e questionamento dos pressupostos do senso 

comum da vida social (GIROUX 1986 apud TADEU, 2011). 

 Em resposta à questão se a adequação curricular, dentro dos parâmetros da Reforma do 

Ensino Médio, pode interferir no plano de trabalho dos professores, de forma geral, e dos 

professores de educação física, em especial, os gestores responderam: 
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Interferência para prática pedagógica global 

Interferência específica para a prática pedagógica em 

Educação Física 

 

Essas mudanças implicam em reorganização da 

programação escolar, ou seja, quadro de professores 

das áreas citadas, diálogo com os estudantes e pais, 

reorganização de programas etc. Considero que faltou 

um debate mais amplo. (G02). 

 

Interfere tanto na vida funcional, quanto no 

pedagógico, no que concerne o processo de ensino e 

aprendizagem. (G18). 

 

Acho um equívoco desse lei. Precisamos rever. (G08). 

 

Interfere no processo de formação dos jovens, estes 

componentes curriculares têm uma importância 

significativa na formação e a supressão vai causar 

impacto na formação. (G10). 

 

 

A redução da carga horária interfere na qualidade do 

aprendizado dos alunos. (G01). 

 

Interfere muito. Por perceber que existe outras 

habilidades que precisam ser desenvolvidas nos alunos 

e proporcione essa formação ampla em seus diversos 

aspectos para formação do indivíduo (G05). 

 

Essa mudança interfere de maneira negativa, 

restringindo a formação dos alunos (G07). 

 

A adequação curricular foi infeliz em alguns pontos, 

onde currículos importantíssimos para a melhoria da 

formação humana foram ferozmente reduzidos e 

trazem impactos negativos incalculáveis (G11). 

 

As instituições de ensino terão que organizar 

propostas de atividades/programas de nas áreas não 

priorizadas pela reforma de forma a garantir a 

disponibilidade dos conhecimentos das páreas de 

língua estrangeira e educação física, sendo está última 

alinhada como estratégia de permanência e êxito para 

os discentes (G12). 

 

 O impacto é gigantesco uma vez que nossos alunos 

possuem conhecimento limitado, dessa forma, 

certamente irão concentrar esforços naquilo que 

acreditam no momento, ser essencial (aquilo que é 

exigido). Nos espaços escolares, os discentes, 

acreditam, que, aquilo que não servira para o seu 

trabalho, não deveria haver na matriz curricular. Nos 

O trabalho de todos os professores, inclusive o de Ed. 

Física deverá estar preparado para lecionar outras 

disciplinas, como iniciação científica e projeto de vida, 

e readequar a carga horária menor quando lecionar na 

parte comum. Será um desafio, o novo sempre nos 

preocupa, mas está posto e deveremos todos nos 

adequar. (G03). 

 

Além de limitar o campo desse profissional a reforma 

inibe a visão da multiplicidade da aprendizagem. (G04). 

 

Interfere de forma negativa. Pois as discussões que 

temos em ACs é que a disciplina de Educação Física 

está sofrendo um descredito por parte dos alunos, pois 

com a diminuição da carga horária ficou evidente na 

percepção dos alunos que não seria tão importante o 

trabalho com os conteúdos pertinentes a esta disciplina. 

E com a aquisição de outras disciplinas para compor a 

sua carga horária o professor se sobrecarrega em ter que 

buscar estudar outras áreas do conhecimento, que não 

foi da sua formação acadêmica, dificultando assim o seu 

planejamento. (G06). 

 

É notória a perda de conteúdo formativo de algumas 

disciplinas, como por exemplo a educação física. (G17). 

 

Primeiro entendo que não deveria existir hierarquização 

dos conhecimentos dos componentes curriculares. Cada 

um possui a sua devida importância para a formação do 

estudante. A supressão de aulas em algumas séries traz 

para o docente de Educação Física, responsável por, a 

partir do entendimento da importância do movimento 

humano, possibilitar maior qualidade de vida (na 

acepção forma ampliada do termo), terá que encontrar 

estratégias, como componentes optativas, projetos de 

pesquisa e extensão etc., para viabilizar os 

conhecimentos inerentes à educação física (G19). 

Quadro 9 – Interferência da Reestruturação Curricular na prática pedagógica global e na prática 

em Educação Física 
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Os gestores pesquisados admitem que a reestruturação curricular pode interferir de forma 

global na organização da programação escolar, na vida funcional da escola, no processo de ensino 

e aprendizagem, afetando a valorização das disciplinas, com a hierarquização dos componentes 

curriculares, dificultando o fazer pedagógico. Advertem que os desdobramentos da reformulação 

podem trazer “problemas” para os profissionais da Educação Física que dentro de um horário mais 

reduzido terão que realizar um trabalho mais dinâmico, com atividades significativas que garantam 

a legitimidade da EFE, adicionada a preocupação constante com a carga horária e tendo que 

lecionar uma disciplina diferente de sua formação.  

Os gestores entendem que não deveria existir hierarquização dos conhecimentos dos 

componentes curriculares, pois cada um deles possui a sua devida importância para a formação do 

estudante. Em relação à interferência do trabalho do professor, afirmam que a supressão de aulas 

em algumas séries traz para o docente uma dificuldade para atender aos conteúdos necessários a 

estas séries. No caso do docente de Educação Física, responsável por, a partir do entendimento da 

importância do movimento humano, possibilitar maior qualidade de vida (na acepção e forma 

ampliada do termo), terá que encontrar estratégias, como componentes optativos, projetos de 

pesquisa e extensão entre outras coisas, para viabilizar os conhecimentos inerentes à Educação 

Física. 

Outro dado nas respostas dos gestores é a limitação que esse novo currículo trará aos 

discentes, atrelando os conhecimentos trabalhados na escola à sua utilização na vida cotidiana e/ou 

imediatismos e por informações controversas e até 

mesmo por falta delas, assim como quem elaborou as 

reformas, acredito eu, causam problemas para os 

profissionais da educação que atuam nessas 

disciplinas tentando desenvolver e manter a 

sensibilidade, a saúde física, mental e intelectual de 

cada indivíduo que passa por essas academias (G13). 

 

Ao limitar a ação dessas disciplinas interfere muito no 

respeito e importância que essa disciplina ocupa 

quando pensamos na qualidade para uma educação 

integralizada com a vida social (corpo e mente sã) e o 

mundo do trabalho que já é tão alienante, percebemos 

a intencionalidade da formação do homem para ser 

apenas tarefeiro. Ao professor é exigido um 

planejamento mais dinâmico que coadunem com as 

atividades mais significativas e também políticas 

(G15). 
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no trabalho, o que culmina com o esvaziamento de conteúdo na formação destes discentes. Segundo 

Marsiglia et al. (2017), a BNCC é fundamentada nas pedagogias que apresentam uma visão 

negativa sobre a transmissão do conhecimento científico por parte da escola, limitando este 

conhecimento e o atrelando ao cotidiano, tendo como consequência a legitimação do pragmático e 

da superficialidade pertencente ao cotidiano alienado, isto implica para os alunos compreender a 

realidade não para fazer a crítica e se comprometer com sua transformação, mas para entender 

melhor quais as competências o mercado exige dos indivíduos. 

 De forma geral, os gestores percebem como a supressão de algumas disciplinas interfere 

não só na formação dos discentes, mas no trabalho do professor. Corroboramos com Saviani (2003 

p. 13) quando defende que “o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos para que eles se tornem humanos 

e de outro à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo”. Assim, entendemos 

que esses discentes não terão acesso aos conhecimentos importantes que contribuem para o 

desenvolvimento do psiquismo (forma mais elevada do pensamento), a compreensão do mundo do 

trabalho e dos meandros da sociedade no modo de produção capitalista. Desta forma, o trabalho do 

professor fica comprometido, tendo sua função de socializar o conhecimento historicamente 

acumulado não legitimada na própria instituição. 

 

6.3 Participação docente na reestruturação curricular: desafios e enfrentamentos possíveis  

 Entre o homem e o mundo não há uma relação direta. Sua visão de mundo, sua percepção, 

suas escolhas, enfim, sua atividade no mundo e com o mundo passam pela mediação de 

significações. Isso quer dizer que no desenvolvimento do psiquismo, através da atividade – relação 

ativa entre sujeito e objeto, e da consciência – apreendida como ato psíquico experienciado pelo 

indivíduo e expressão de suas relações com outros homens e com o mundo, o indivíduo constrói a 

imagem subjetiva do mundo objetivo (MARTINS, 2013). 

Um dos papéis do professor de Educação Física na escola, juntamente com os demais, está 

vinculado ao desenvolvimento do discente enquanto sujeito que se percebe como ser humano 

integral. A educação pode ser entendida como uma atividade mediadora da prática social, que 
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cumpre o papel de humanizar os indivíduos, elevando o seu padrão cultural e a condição de intervir 

na sociedade em direção à transformação social (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). 

Para Malanchen (2014), o conhecimento trabalhado na escola é a organização de forma 

sequenciada e gradativa do saber objetivo em uma determinada época histórica. Esse “saber 

escolar” – o currículo – deve ser organizado de forma a propiciar seu ensino e sua aprendizagem 

ao longo do processo de escolarização. Ainda segundo a autora, o currículo não é um agrupamento 

aleatório de conteúdos, por isso precisa ser organizado numa sequência lógica que possibilite sua 

transmissão sistemática (MALANCHEN, 2014). 

Levando em consideração esses preceitos, analisamos as respostas dos professores de 

Educação Física ao questionário, buscando coletar suas percepções sobre a Reestruturação 

Curricular na EPTNM. Perguntados sobre a concordância ou não em relação à afirmação de que 

“os conhecimentos trabalhados na escola são a forma mais avançada de que temos para garantir a 

formação de crianças, jovens e adultos”, os professores se posicionaram positivamente em relação 

à questão, justificando suas respostas:   

 

 

 

Não concordo Concordo em parte Concordo totalmente 

Não. A escola por 

muitas vezes é lugar de 

retrocesso (P09). 

Em parte. Este também é 

papel da família (P10). 

 

Muitas das instituições de 

ensino não têm condições de 

trabalhar conteúdos que 

desenvolvam o apreço a 

cultura, seja ela popular, 

seja qualquer outra forma de 

cultura. Atualmente, o 

cenário educacional está 

desvalorizando as 

disciplinas que 

desenvolvem a cultura 

dentro da escola e, com isso, 

dificultando o trabalho de 

quem preza pela 

manutenção do 

conhecimento cultural 

(P28). 

A humanização dos indivíduos da espécie 

humana se dá através do trabalho educativo, 

que corresponde à socialização, de forma 

intencional, dos elementos culturais 

socialmente produzidos e historicamente 

acumulados pela humanidade. Para além dos 

conhecimentos espontâneos, do senso comum, 

garantidos nas relações da vida cotidiana em 

espaços não-escolares, cabe à escola o 

desenvolvimento, de forma sistematizada, do 

processo de objetivação-apropriação / 

transmissão-assimilação dos conhecimentos 

científicos, artísticos e filosóficos, com a 

finalidade de elevar a capacidade teórica e o 

padrão cultural dos estudantes (P01). 

 

Concordo que a escola ainda é o espaço mais 

adequado para o acesso ao patrimônio cultural 

produzido pela humanidade. Embora, 

atualmente, exista infinitos meios de acesso à 

Quadro 10 – Justificativa do posicionamento dos professores quando perguntados sobre a 

concordância ou não com a afirmação sobre os conhecimentos trabalhados na escola 
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informação, como a internet, redes sociais, 

sites de notícias, dentre outros… Esses meios 

acabam por informar da maneira mais geral 

possível e de acordo com seus interesses 

políticos, econômicos e ideológicos, na 

maioria das vezes negando o conhecimento 

científico e cultural produzido pelas pessoas e 

pelas comunidades, gerando preconceitos, 

discriminações e intolerâncias das mais 

diversas formas. Dessa forma, a escola ainda é 

o espaço mais adequado e avançado para a 

formação das crianças, jovens e adultos (P06). 

 

Sim. A função primária da Escola é formar o 

cidadão universal, portanto, nada mais justo 

de formar nossas crianças por meio da Escola 

(P11). 

 

Sim. A escola é o espaço no qual todo 

patrimônio histórico cultural pode ser 

pensado de maneira crítica e por várias 

facetas (P14). 

 

Sim. É papel da escola junto com os 

professores facilitar o acesso dos alunos ao 

patrimônio cultural produzido pela 

humanidade. É no ambiente escolar que os 

diversos temas relacionados à cultura devem 

ser debatidos e passados de geração em 

geração (P19). 

 

Na escola, com a presença física do professor, 

cria-se um estímulo mais apurado por parte do 

aluno, gerando uma reciprocidade de 

interesses e obrigações (P22). 

 

O povo precisa ter e cultuar sua memória 

cultural (P25). 

 

 

 

Entre os professores pesquisados, um respondeu que não concorda com a afirmação por 

considerar a escola também como um lugar de retrocesso. Como não desenvolveu o pensamento 

no texto esclarecendo em que medida ocorre esse retrocesso, supõe-se que ele pode estar 

relacionado a qualquer uma das ações desenvolvidas na escola, inclusive aquelas que se relacionam 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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à profissão de professor. Outro grupo de professores respondeu que concorda em parte, por atribuir 

papel da família e por acreditar que muitas das instituições de ensino não têm condições de 

trabalhar conteúdos que desenvolvam apreço pela cultura, ora pelo próprio contexto educacional 

desautorizando determinadas disciplinas, ora pela dificuldade encontrada nas condições objetivas 

da escola. 

As condições objetivas do trabalho do professor de Educação Física, muitas vezes, estão 

condicionadas às condições objetivas da escola, quando não disponibiliza materiais desportivos, 

espaços e tempos adequados para o desenvolvimento do fazer pedagógico. A ausência de materiais 

e infraestrutura na escola ao lado das questões pedagógicas como a desvalorização da disciplina 

pelos alunos, a roupa inadequada para a prática de exercícios, horário reduzido entres outros podem 

figurar como dificuldades para a consecução do trabalho docente em EFE. Segundo Bracht (2003, 

p. 39), “a existência de materiais, equipamentos e instalações adequadas é importante e necessária 

para as aulas de Educação Física, sua ausência ou insuficiência podem comprometer o alcance do 

trabalho pedagógico”. 

Por outro lado, a maioria dos professores marcou sim, entre as justificativas, afirmam que 

essa alternativa está alinhada aos preceitos de uma educação voltada para a emancipação humana. 

Destaca-se o alinhamento de parcela desse grupo à perspectiva pedagógica Crítico-Superadora que 

defende, entre outras coisas, o trabalho com os elementos da cultura corporal como forma de 

socialização dos conhecimentos da área, quando os alunos devem apreendê-lo para interpretar sua 

ocorrência na sociedade, buscando formas de superação. Para este grupo, o trabalho com os 

elementos da cultura corporal contribui para o desenvolvimento do pensamento teórico, ampliando 

o arcabouço cultural dos discentes. 

 Ao serem perguntados sobre a relação entre teoria e prática na estrutura curricular das 

instituições em que atuam, os professores pesquisados mostraram uma certa coerência com as 

respostas sobre a importância da escola para a socialização dos conhecimentos. A Figura 11 

apresenta o percentual das respostas. 
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Acredita-se ser um dado relevante quando a maioria dos professores definiu a relação entre 

os conhecimentos teóricos e práticos como uma relação de equivalência, a despeito das teorias do 

“aprender a aprender” tão em voga na educação.  A relação entre os conhecimentos teóricos e os 

conhecimentos práticos é um dos problemas que se apresenta em todo processo formativo, suas 

formas de articulação – dicotômica ou de unidade – expressam posições político-pedagógicas em 

que a ação educativa é desenvolvida (MORAIS; SOUZA; COSTA, 2017). 

A relação teoria e prática para além dos aspectos metodológicos de aprendizagem consiste 

em um posicionamento político em defesa da educação integral e como sua finalidade a instituição 

de uma sociedade mais igualitária com a valorização dos que pensam e dos que fazem. Nessa 

direção, a relação teoria e prática torna-se primordial para o desenvolvimento da educação 

profissional, quando os saberes práticos – dimensão inerente à aprendizagem de uma profissão – 

estão integrados aos aspectos teóricos, políticos e sociais para se constituírem em uma formação 

integral. 

Desta forma, entendemos a educação como práxis – atividade consciente objetiva – quando 

a articulação entre teoria e prática é de unidade. Segundo Vazquez (2011), toda atividade humana 

38%

6%

50%

6%

Relação Teoria  e Prática

prevalência dos conhecimentos teóricos sobre os práticos

prevalencia dos conhecimentos práticos sobre os teóricos

equivalência

não há maior aprofundamento teórico

Figura 11 – Relação entre teoria e prática na estrutura curricular das instituições segundo 

os professores 

Fonte: elaborado pela autora. 
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é uma atividade que se orienta conforme um fim e esse só existe através do homem, como produto 

de sua consciência, isto é, a determinação dos diferentes atos implica a intervenção da consciência; 

graças a ela, o resultado existe duas vezes e em tempos distintos: como resultado ideal e como 

produto real. Nessa acepção, a práxis se apresenta como uma “atividade material transformadora e 

adequada aos fins” (VAZQUEZ, 2011, p. 239). 

 Na EFE esse entendimento deve ultrapassar as ideias relacionadas a aulas teóricas versus 

aulas práticas na direção de compreender o trabalho docente como unidade, pois – como toda 

atividade humana que se manifesta no trabalho humano, na criação artística ou na práxis 

revolucionária – é uma atividade adequada a fins, cujo experimento exige certa atividade 

cognoscitiva que não se esclarece por si mesma, mas que precisa ser estudada, pesquisada para que 

sua racionalidade (aspectos teóricos) apareça (VAZQUEZ, 2011). 

 Em resposta à concepção do currículo e a estreita relação entre ele e trabalho docente, o 

Quadro 11 apresenta como os professores definiram o currículo. 

  

 

Teorias tradicionais Teorias críticas Teorias pós-críticas 

É todo conteúdo abordado, desde 

a formação do profissional dentro 

da universidade e a ementa da 

disciplina nas instituições (P08). 

 

Itinerário formativo 

sistematizado em área do 

conhecimento (P17). 

 

Conjunto das atividades 

nucleares da escola, assentado na 

tríade conteúdo-forma-

destinatário (P24). 

 

Etimologicamente falando 

currículo refere-se a tempo 

corrido, é todo caminho e 

processo de ensino e produção do 

conhecimento vivenciado pelo 

aluno dentro de uma instituição 

de ensino, toda a estrutura de um 

currículo é montada visando 

algum objetivo final (P04). 

 

Currículo é o caminho pelo qual 

a instituição vai desenvolver seu 

modo de fazer educação. Os 

conteúdos escolhidos (e os 

deixados de lado), as habilidades 

a serem trabalhadas, o 

entendimento teórico e prático de 

questões culturais e políticas, as 

experiências aprendidas e 

construídas pelos estudantes (e 

professores) compõem o sentido 

do que é currículo (P01). 

 

Currículo é o caminho pelo qual 

a instituição vai desenvolver seu 

modo de fazer educação. Os 

conteúdos escolhidos (e os 

deixados de lado), as habilidades 

a serem trabalhadas, o 

entendimento teórico e prático de 

questões culturais e políticas, as 

experiências aprendidas e 

construídas pelos estudantes (e 

 

Quadro 11 – Concepção de currículo dos professores pesquisados 
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O Currículo se traduz no 

documento que espelha a 

realidade dos cursos e da 

formação que queremos para os 

estudantes que fazem parte 

daquele curso (P05). 

 

 É o espaço responsável pela 

disputa das áreas pedagógicas e 

que vai definir o perfil dos 

conhecimentos que os estudantes 

adquirirão ao final daquela etapa 

de formação. Portanto, o 

currículo define os objetivos e 

conteúdos que permearão a 

formação dos/as estudantes 

(P20). 

 

Sucintamente falando, é a 

trajetória que o aluno deve 

percorrer dentro de um processo 

educacional, objetivando a 

aquisição de determinados 

conteúdos que lhes serão 

necessários quando da sua ida 

para o mundo do trabalho (P07). 

 

Programação de um curso 

selecionando determinados 

conhecimentos para garantir uma 

prática educativa (P21). 

professores) compõem o sentido 

do que é currículo (P02). 

 

É um conjunto de conhecimentos 

necessário para a formação 

crítica do indivíduo, que aliado a 

suas experiências de vida podem 

transformar a sociedade a qual 

pertence (P05). 

 

  

 

As diferentes concepções de currículo declaradas pelos professores podem demonstrar – 

para além das diferentes concepções de educação, escola e processos de ensino e aprendizagem 

que eles apresentam – seu percurso de formação, bem como a construção da identidade profissional 

e como isso é expressado na prática. Alinhados às diferentes teorias pedagógicas, esses 

profissionais são fruto das reconfigurações da cultura escolar e das reconfigurações das identidades 

profissionais desenvolvidas pela diversidade de movimentos e ações coletivas, que de alguma 

forma reconfiguram o território do currículo de formação de professores, as práticas e concepções 

(ARROYO, 2019) que esses profissionais expressam em sua concepção de currículo: a forma como 

eles selecionam, organizam e colocam os conhecimentos à disposição dos discentes. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 A partir dessas considerações, recorremos a Castellani Filho et al. (2009 p. 30) quando 

definem a concepção de currículo ampliado e como este, ao ser materializado na prática, pode 

contribuir para a formação dos discentes: 

[...] currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida 

com os interesses das camadas populares tem como eixo a constatação, a interpretação, a 

compreensão e a explicação da realidade social complexa e contraditória. Isso vai exigir 

uma organização curricular em outros moldes, de forma a desenvolver uma outra lógica 

sobre a realidade, a lógica dialética. [...] nesta outra forma de organização curricular se 

questiona o objeto de cada disciplina e coloca-se em destaque a função social de cada uma 

delas no currículo. Busca situar a sua contribuição particular para explicação da realidade 

social e natural no nível do pensamento/reflexão do aluno (CASTELLANI FILHO et al., 

2009, p. 30). 

 A partir do texto escrito nas respostas ao questionário, não se percebe nenhum conceito 

alinhado às teorias pós-críticas, isso pode ser significativo no campo da educação física, que ao 

longo de sua história, em prol de desenvolver a aptidão física, pode não ter atentado para as 

questões culturais, de gênero e etnia. É importante salientar que pensar em um aluno incluído nas 

aulas de EFE é possibilitar-lhe a apropriação dos conhecimentos dessa área específica e a 

oportunidade de construir questões mais elaboradas sobre o corpo e o movimento. 

No que se refere à estreita relação entre currículo e trabalho docente e se o professor na 

conjuntura atual é mero executor ou protagonista do currículo, o Quadro 12 apresenta as respostas 

dos professores pesquisados. 

 

 

Mero executor Correspondência entre os dois Protagonista 

Em um currículo que entenda a 

educação como formação 

humana e uma formação voltada 

para a edificação de sujeitos 

autônomos e pensantes nenhum 

dos autores pode ser um mero 

executor (P27). 

 

O professor, em sua liberdade de 

cátedra, dispõe de instrumentos 

teórico-metodológicos para o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

(P03). 

 

Protagonista. A partir do 

momento que o docente elabora 

Não vejo um antagonismo na 

questão, pois parto da concepção 

de que o professor é o principal 

responsável pela execução do 

currículo. Cabe a ele a seleção 

dos conteúdos e a definição da(s) 

melhor(es) forma(s) de 

possibilitar o movimento da 

síncrese à síntese, da aparência à 

essência, do não domínio ao 

domínio do objeto do 

conhecimento por parte dos 

estudantes. Mas, para isto, como 

diria Marx: “o próprio educador 

precisa ser educado”. Caso 

contrário, a “execução” poderá se 

Embora o professor devesse ser o 

protagonista do currículo, esse, 

na maioria das vezes aparece 

apenas como um executor do 

mesmo. Na rede federal, 

diferentemente das redes 

estaduais e municipais, é dada ao 

professor a falsa impressão de 

protagonistas, pois a cada 

mudança curricular são formadas 

Comissões para discussões e 

alterações dos currículos, mas no 

fim, prevalece sempre o que o 

governo ou a Reitoria acham que 

é o mais viável para a formação 

Quadro 12 – Papel do professor enquanto protagonista ou mero executor do currículo 
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um currículo, ele irá mesclar suas 

experiências profissionais com a 

didática, favorecendo um melhor 

aprendizado aos alunos (P08). 

 

 

 

 

forjar na mera reprodução 

(acrítica, a-histórica) de um 

documento previamente 

elaborado (normatização 

escolar), tornando sua função (do 

professor e do currículo) no 

processo ensino-aprendizagem, 

incoerente/inconsistente; isso, 

tomando como perspectiva 

teleológica a formação integral, 

omnilateral, politécnica (P01). 

 

Na minha opinião o professor é 

ao mesmo tempo protagonista e 

executor, ou seja, é através dele 

que todo o processo educacional, 

previamente estabelecido deve 

ser estimulado e transmitido aos 

alunos sempre com o objetivo de 

gerar novos conhecimentos 

inerentes à sua formação (P07). 

 

Depende se ele concorda com o 

que foi estabelecido no currículo, 

considerando que um professor é 

parte de um sistema maior, 

alguns podem até querer ser 

protagonista dentro do seu 

entendimento de como se deva 

dar este processo, mas todo 

currículo tem uma intenção é 

muito difícil uma atitude 

digamos de rebeldia ter um 

grande impacto final (P26). 

 

dos estudantes, ou seja, uma 

verdadeira imposição (P06). 

 

Eu percebo que a participação 

dos docentes no âmbito da 

construção da educação 

profissional é muito limitada, 

porque a proposta inicial do 

CEEP era mais humanista, 

voltada para a sociologia, 

filosofia, educação física. O 

Estado diminuiu a carga horária 

dessas disciplinas na matriz 

curricular e aumentou a carga 

horária das disciplinas técnicas 

contribuindo de forma negativa 

na formação do cidadão crítico, 

reflexivo e autônomo (P21). 

 

 

 

 

Ao afirmar que os professores são protagonistas na ação educativa, os pesquisados 

elencaram aspectos diferentes desse protagonismo,  entre eles: a liberdade de cátedra, dispondo de 

instrumentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento de seu trabalho, a formação 

humanística, quando nenhum dos atores sociais pode ser um mero executor e a elaboração do 

currículo pelo professor, quando este, a partir das suas experiências profissionais, dos 

conhecimentos adquiridos em sua formação, se utiliza da didática, favorecendo um melhor 

Fonte: elaborado pela autora. 
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aprendizado aos alunos. Outro grupo percebe que a participação docente na construção da educação 

profissional – ressalta isso – é muito limitada, ficando a cargo dos professores a mera execução, já 

que as decisões definidoras das políticas curriculares acompanhadas pela instituição ficam sob a 

tutela das instâncias superiores. 

Um terceiro grupo de professores admite que essa relação depende da concordância com o 

que foi estabelecido no currículo, considerando que o professor é parte de um sistema maior, alguns 

podem até querer ser protagonistas dentro do seu entendimento de como deva ocorrer este processo. 

Para esse grupo, como todo currículo tem uma intenção, é muito difícil que uma atitude de 

contestação/desobediência/rebeldia tenha um impacto maior na instituição; parcela desse grupo 

não vê um antagonismo na questão, pois concebe o professor como principal responsável pela 

execução do currículo, e com sua ação pode conformá-lo a outras perspectivas. 

 Ao refletir sobre o currículo, Arroyo (2019) destaca três indicadores que ajudam a entendê-

lo como território de disputa:  

 o primeiro está relacionado ao campo de conhecimento que se tornou mais dinâmico, 

complexo e disputado, quando a disputa pelo conhecimento, pela ciência e tecnologia se 

faz presente, explicitando as contradições do social e de fundamentar outros projetos de 

sociedade, de cidades, de campo, de um viver mais digno e mais humano;  

 o segundo está relacionado à produção e apropriação do conhecimento no bojo das disputas 

das relações sociais e políticas de dominação e subordinação, quando foi negado a grupos 

e etnias o acesso ao conhecimento produzido e sistematizado pela humanidade;  

 o terceiro, mais restrito à educação, está a estreitar relação entre currículo e trabalho docente 

– controlar o trabalho e resistir a esses controles sempre foi o centro de todo processo de 

produção (ARROYO, 2019). 

   A formação pedagógica e docente no Brasil contemporâneo, que muitas vezes está 

direcionada para conformar o protótipo de profissional, – fiel ao currículo, tradutor e transmissor 

de como ensinar-aprender os conteúdos definidos nas diretrizes do currículo e avaliados nas provas 

oficiais – pode explicar a estreita relação entre currículo, trabalho docente e mecanismos de 

controle desse trabalho. Nesse cenário, não só o sistema escolar gira nesse território, mas a escola, 

a sala de aula e a organização do trabalho docente estão amarradas ao ordenamento curricular 

(ARROYO, 2019). 
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 No entanto, ainda que exista controle, há sempre espaços de resistência, de inovação no 

currículo que é posto em prática pelo professor (ARROYO, 2019; MACEDO, 2012). Corroborando 

com essa acepção Sacristán (2000) afirma que o papel do professor como executor do currículo 

não passa de uma ficção, porque o professor sempre tem um papel de intérprete ativo do currículo, 

ora adaptando, recriando ou modificando-o para responder aos seus próprios pontos de vista, 

atribuindo-lhe novos significados. 

 Perguntados sobre o processo de promulgação e implementação da Lei 13.415/2017, os 

professores em sua totalidade afirmaram que o referido documento legal se constitui um retrocesso 

para a educação no Brasil, tanto pela forma vertical como vem sendo implementada, quanto pela 

redução e desvalorização de várias áreas do conhecimento. A Figura 11 apresenta os 

posicionamentos dos professores sobre esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Acrescente-se às respostas supracitadas sobre a implementação da Reforma do Ensino 

médio o fato de o assunto não ser discutido na instituição (escola de rede estadual) e que os 

professores não se debruçam de forma mais séria sobre o tema, e há reduzida participação docente 

quando as discussões são provocadas pela e na instituição. Percebem a reestruturação como parte 
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Percebo como parte do desenvolvimento de política que valoriza a técnica em detrimento de uma formação emancipatória. Que
atende a interesses de mercado e não do mundo do trabalho (P03).

A contrarreforma do Ensino Médio configura-se como parte de um projeto que objetiva o rebaixamento da capacidade teórica
dos estudantes, fragmentando os conhecimentos e adequando a formação humana/escolar às necessidades dos “empresários da
educação” e do setor produtivo capitalista (P01).

Como um grande retrocesso educacional para o Brasil. Tanto pela forma vertical como vem sendo inserido quanto pela
diminuição e desvalorização de várias áreas do conhecimento e do tempo destinado ao aluno para sua formação (P02).

Infelizmente os professores na escola não se debruçam seriamente sobre este tema, já fui professor da rede estadual,
municipal, privada e agora federal , tem certas discussões que contam com pouca participação dos professores em reuniões
especificas (P04).

Essa reestruturação do ensino ocorreu para mudar o objetivo maior da Educação, que seria de formar um cidadão crítico e
transformador da sociedade. Agora, o currículo é voltado para o aprimoramento técnico para formar trabalhadores aptos para
realizar determinadas funções (P28).

Esse processo de reestruturação foi uma verdadeira imposição, pois não se ouviu a contento nenhuma classe ou equipe
responsável diretamente pela educação no país, vindo de uma Medida Provisória, que é um instrumento que traduz urgência
na aplicação de determinadas ações, sendo que na Educação sabemos que as transformações devem ser debatidas e
democratizadas ao máximo possível, principalmente no Brasil, tendo em vista o caráter continental e plural do nosso país,
além da necessidade de respeitar as Instituições e valores democráticos (P06).

Mais uma vez isso é um retrocesso a todo processo educacional. Um ato de autoritarismo. Não se deve alterar qualquer grade
curricular sem ouvir os atores principais. E cada vez mais que se altera a grade curricular (em suas diversas formas) ao meu
ver, atualmente, só está piorando a situação, com diminuição drástica de carga horária e de determinados conteúdos que seriam
imprescindíveis para a formação do aluno (P22).

Percebo como um retrocesso. Disciplinas como Educação Física, Sociologia e Artes tiveram suas cargas horárias reduzidas
em detrimento de outras disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa que tiveram suas cargas horárias aumentadas. Na
verdade esta foi uma ação política, pois estão preocupados apenas que a escola prepare mão de obra para o mercado de
trabalho, e não forme cidadãos autônomos e críticos ao sistema (P17).

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 12 – Posicionamentos dos professores de EFE sobre o processo de Reestruturação 

Curricular 
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de uma política educacional que valoriza a técnica em detrimento da formação emancipatória, com 

o objetivo maior em formar pessoas para compor a mão de obra barata nas empresas, atendendo 

aos interesses do mercado, e destacam que  

com o cenário favorável pós-golpe parlamentar-jurídico-midiático de agosto de 2016, o 

Estado (burguês) foi (im)pondo sua pauta em diversas áreas, sobretudo na Educação – 

pois esta diz respeito à formação das consciências, das personalidades, das concepções 

de mundo... Ou seja, o projeto de escolarização das novas e futuras gerações é um projeto 

em disputa na luta de classes (P 01).  

A verticalização no processo de promulgação e implementação da lei, a ausência de uma 

discussão mais ampla sobre as políticas curriculares e a desvalorização de disciplinas que 

contribuem decisivamente com o arcabouço cultural dos discentes demonstram como o currículo 

tem sido um instrumento de conformação social e cultural (ARROYO, 2019; MACEDO, 2012). 

Espírito Santo et al. (2012) adverte que os embates de interesses antagônicos nas propostas 

de reformulação curricular sempre existiram e esse movimento gera tensões e estabelece rupturas 

e descontinuidades que culminam por viabilizar formas de controle e resistência e formas de 

acomodação, contribuindo para a conservação e a reprodução dos modelos previamente 

estabelecidos e, por outro lado, podem viabilizar formas de resistência. 

Em acordo com esse posicionamento, Silva (1996, apud ESPÍRITO SANTO et al., 2012 p. 

15) afirma: 

[...] o processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo 

social, no qual, convivem, lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, 

determinantes sociais menos nobres e menos formais tais como interesses, rituais, 

conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle, propósitos de 

dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero... o currículo não é 

construído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados válidos. 

 

 Ressalta-se a partir do supra citado que o currículo tem caráter ideológico e de poder, 

quando transmite uma visão de mundo social vinculada aos interesses de grupos sociais pela 

manutenção ou supressão de vantagens para um ou outro grupo que compõe uma determinada 

classe social. 

Sobre a redução da carga horária total das disciplinas propedêuticas e a obrigatoriedade, em 

todo o Ensino Médio, somente das disciplinas Português e Matemática, o Tabela 1 apresenta o que 

foi destacado pelos professores de Educação Física pesquisados. 
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Ao analisar a fragmentação da formação [assentada na lógica das “competências”], em oposição à formação integral 

e integrada, ao trabalho como princípio educativo, à politecnia, tomando apenas uma problemática significativa: a 

subsunção do tempo pedagógico de alguns componentes curriculares como Artes, Filosofia, Sociologia e Educação 

Física, a influência negativa se configura na redução da capacidade do desenvolvimento do pensamento teórico, 

crítico, ético e estético dos estudantes, tal como aconteceu no período do golpe civil militar (vide as Leis nº 5.692/71 

e nº 7.044/82). Por outro lado, a ampliação da carga-horária de Matemática e Língua Portuguesa, se amplia, como 

se esperava, sobretudo para atender aos requisitos das avaliações internacionais.  No caso específico da Educação 

Física, é impossível garantir em um componente curricular que teve sua carga-horária reduzida para 40h – o que 

corresponde a 1(uma) hora-aula por semana – somada à disposição (ou não) de espaços e materiais pedagógicos 

adequados – todo acervo das atividades da cultura corporal [Luta, Jogo, Dança, Ginástica, Esporte...] com a 

qualidade necessária ao pleno desenvolvimento dos estudantes (P01). 

 

Somado as condições objetivas da escola, este movimento apresenta uma atrofia na organização do conhecimento, 

uma vez que inviabiliza a o processo ensino aprendizado da área, em relação ao conhecimento historicamente 

construído e que deveria ser trabalhado e socializado através do sistema de ensino (P03). 

 

O problema estar na construção do conhecimento muito do que na organização, quanto maior o diálogo entre 

diversas áreas de conhecimento maior será a visão de mundo deste aluno. A educação física é parte deste processo, 

no momento em que a indústria deixou de crescer no Brasil a qualidade do ensino não teve mais a preocupação 

necessária por parte da sociedade. Observe, por que as escolas técnicas sempre foram referência de bom ensino? 

Seus alunos se formavam e iam trabalhar aonde? A partir do momento em que o mercado de trabalho no Brasil 

começou a crescer em serviços para que um conhecimento mais elaborado para atividades que exigem pouco? 

Observe! quais são os centros de ensino no Brasil médio e superior que tem uma educação de ponta? As melhores 

escolas particulares e as melhores universidades federais é que formaram aqueles que ocuparam os poucos cargos 

no Brasil com bons Salários (P04). 

 

De maneira geral ela transmite um cunho muito reducionista à educação. Supervaloriza umas disciplinas em 

detrimento de outras. Na Educação Física, a proposta vai na contramão do que vemos na realidade, ou seja, sabemos 

que a movimentação de nosso corpo (prática de uma atividade física) é uma das melhores opções, inclusive 

altamente recomendada por médicos, para o desenvolvimento de uma saúde mais condizente. Ao tempo que se pega 

esses adolescentes, nessa fase primordial de sua vida, e simplesmente não se oportuniza essa prática nas escolas, 

fatalmente teremos uma geração mais “doente” a médio prazo, ainda mais agora com os smarts fones que contribui 

sobremaneira para o sedentarismo dessa população em particular (P07). 

 

Esta redução da carga horária das disciplinas teve impacto direto no planejamento dos professores, pois se viram 

obrigados a priorizarem alguns conteúdos em detrimento de outros devido ao pouco tempo destinado para o 

processo de ensino-aprendizagem. Sendo que todos os conteúdos possuem a sua importância para a formação 

integral do aluno. (P15). 

 

Quanto aos impactos ainda está em processo de vivencia. Os professores ainda estão se adaptando, mas sentido 

as dificuldades em adequar o currículo em ‘menas’ horas. Como ainda esta Lei está em um processo de 

implantação todos os efeitos a ela aferidos estão em fase de produção, não se pode afirmar nada ainda ao certo. 

Contudo, as mudanças tem gerado grande desconforto junto aos docentes, sua cátedra, e cargas horárias (P14). 

 

Compreendo que quanto maior o corte em carga horária dentro do Ensino Médio maior a chance de produção de 

déficit para a formação dos estudantes. A possibilidade de ampliação da formação dos jovens nas áreas da linguagem 

Tabela 1 – Posicionamento dos professores de Educação Física sobre a Reestruturação 

Curricular a partir da Lei 13.415/2017 e BNCC 
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e de humanidades (como sociologia e filosofia) faz muita diferença para o desenvolvimento de uma juventude que 

compreenda a pluralidade social, cultural e corporal. Não somente na EF, mas nas outras disciplinas diretamente 

afetadas, a diminuição da carga horária implica na diminuição de possibilidades formativas. A nova BNCC declara 

o tipo de educação que acredita. Uma formação minimalista e conteudista (P18). 

 

Impacta sim. Parte do princípio de se valorizar as disciplinas como parte integrante do currículo. Valori zar os 

profissionais envolvidos (P08). 

 

 

Toda disciplina tem sua importância para educação do indivíduo como aluno e também como ser humano. Restringir 

a obrigatoriedade destas disciplinas simplesmente por não achar relevância na formação do aluno acaba-se criando 

um impacto inclusive cultural dentro das instituições, provocando uma mudança radical no novo currículo. A 

importância da disciplina de Ed. Física no ensino médio, favorece a criação da disciplina, práticas esportivas, 

trabalho em equipe, espírito de liderança, bem estar, entre outros pontos positivos. (P21). 

 

Observamos que, com a imposição do governo através da reestruturação curricular, obriga as Instituições a se 

movimentarem no sentido de precisar diminuir a carga horária das disciplinas da área propedêutica. Esse movimento 

escancara ainda mais a disputa de poder entre as áreas, deixando claro para as Instituições e pra sociedade quais são 

as disciplinas “fortes” dos currículos, e quais são os conhecimentos que as Instituições e a sociedade querem e 

desejam que seus estudantes adquiram. Observamos claramente que o mercado está presente na formação dos/as 

nossos estudantes, quando a maioria dos próprios colegas determinam que uma área é mais importante que outras 

para a formação dos indivíduos. Nesse contexto, as áreas que sempre perdem são as de Educação Física, Artes, 

Língua estrangeira, sociologia e filosofia, e essa atitude na maioria das vezes é imposta pelo governo e corroborado 

por nossos gestores mais próximos, como a própria Reitoria, sem uma reflexão mais aprofundada e/ou 

democratizada. (P20). 

 

Essa desvalorização de disciplinas como Educação Física e Artes mostra o real interesse do Governo em formar 

pessoas para compor mão de obra em empresas, principalmente. As disciplinas que envolvem um teor crítico 

perderam forças em relação às que ajudam na melhoria de fala, escrita e cálculo, por exemplo, que são defendidas 

como a base para uma “boa educação” (P28). 

 

 

Em sua totalidade, os professores reconhecem que a redução da carga horária representa 

uma formação deficitária na EPTMN, já que a formação ancorada em conhecimentos da 

Sociologia, Filosofia, Artes, Educação Física, História e as demais disciplinas propedêuticas em 

conjunto com as disciplinas técnicas implica a formação “de juventudes” que compreenda a 

pluralidade social, corporal, cultural. Entretanto, na contramão desse entendimento, e não levando 

em consideração as condições objetivas da escola, “a BNCC imprime uma educação minimalista 

e conteudista, com a redução das possibilidades” (P 07).   

Os professores foram muito incisivos em relação aos impactos negativos da Reestruturação 

Curricular para a legitimidade da Educação Física na EPTNM. Ao retirar a obrigatoriedade do 

componente em todo o percurso do Ensino Médio, reduz a carga horária, desautoriza os 

Fonte: elaborado pela autora. 
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conhecimentos da área, imprimindo uma nova dinâmica aos professores que, em muitos casos, 

serão obrigados a lecionar disciplina diferente de sua área de formação. Segundo Kawashima, 

Moreira e Godoi (2018), a legitimidade da EFE está associada ao reconhecimento e equiparação 

desta com os demais componentes presentes no currículo escolar, quanto a sua importância na 

formação integral do discente. 

Ainda segundo os autores, esse reconhecimento só poderá acontecer a partir de uma prática 

docente contextualizada em que todos os membros da comunidade escolar – gestores, professores, 

alunos, pais – respeitem e valorizem os conhecimentos tratados pela EFE como parte de um todo, 

integrados aos objetivos da escola (KAWASHIMA, MOREIRA; GODOI, 2018). Dessa forma, os 

objetivos da Educação Física na escola são os mesmos objetivos da escola, contribuindo para o 

processo de formação humana e garantindo aos alunos aporte teórico para a leitura da realidade. 

 Em relação ao processo de reestruturação nas redes e a participação nesse processo, o 

Quadro 13 apresenta a resposta dos professores. 

 

 

 

Sem participação Relativa participação Participação efetiva 

Percebo um processo 

intransigente e vertical, ao passo 

em que não fora garantido o 

debate amplo e profundo. A 

participação docente neste 

processo foi conduzida tão 

somente no fazer/sistematização 

dos conteúdos da área (P03). 

 

Tiveram algumas discussões, 

mais basicamente o currículo já 

estava formado (P04). 

 

Essa participação é meio que 

fictícia. Discute-se na base uma 

certa proposta e chega-se a um 

consenso, porém quando ela é 

levada a uma maior amplitude, 

para as pessoas que de fato têm o 

poder de decisão, ela é totalmente 

desconsiderada e prevalece o 

A instituição possibilitou algum 

debate, a meu ver, raso, no qual o 

foco foi “adequar-se” a nos novos 

preceitos (P02). 

 

A escola teve que adequar todo o 

currículo para as novas 

imposições estabelecidas na 

BNCC. O diálogo relacionado a 

essa adequação aconteceu em 

relação a disciplinas eletivas, 

apenas (P05). 

 

Como já disse, geralmente é 

formada uma Comissão para 

debater e discutir a reformulação, 

dando a impressão de caráter 

participativo e democrático, mas 

no fim prevalece o que já vem de 

cima para baixo, além do mais, 

tudo acaba sendo feito às pressas, 

tendo em vista que os prazos 

Apesar do debate e de alguns 

posicionamentos contrários, bem 

como ao fato da instituição 

possuir autarquia jurídica e 

pedagógica, houve pouca 

resistência às mudanças. A 

própria reitoria orientou os campi 

a reestruturarem seus Projetos de 

Curso adequando-os às normas 

da BNCC e da Reforma do 

Ensino Médio. Por outro lado, 

alguns seguem na luta por ambas 

revogações (P01). 

 

O processo de mudança está 

ocorrendo de forma satisfatória. 

Os professores em sua maioria 

estão participando de forma 

efetiva no processo (P14). 

 

Quadro 13 – Percepção dos professores sobre a participação da classe na Reestruturação 

Curricular 
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ponto de vista dessas pessoas 

(P07). 

 

Na nossa instituição este assunto 

não é discutido (P08). 

 

Sem discussão da classe e sem 

participação dos professores 

(P11). 

 

Não, não existe (P12). 

 

 

 

legais foram deixados para a 

última hora, não tendo nem 

tempo mais de discutir mais 

profundamente, caso fosse 

necessário (P20). 

 

Vejo uma participação pífia. 

Mesmo com as reuniões com 

profissionais da área para dar 

suas contribuições no processo 

pedagógico (P19). 

 

Lenta... Pouca participação. 

(P25). 

Minha escola é Profissional, 

vanguarda no ensino técnico 

profissional (P16). 

 

Através de GTs e com 

participação dos docentes (P10). 

 

 

 

 

Em relação à participação dos professores de Educação Física na reestruturação curricular 

e quais seriam os procedimentos para um processo mais democrático, percebe-se que mesmo em 

redes diferentes há muitas similaridades. Os professores se dividem em um espectro que vai de 

“nenhuma participação” até uma “participação satisfatória”, afirmaram que em suas respectivas 

instituições esse “assunto não é discutido” ou que embora a instituição tenha possibilitado “algum 

debate” este se caracterizou como raso, limitado, sem a garantia de um debate amplo e 

aprofundado. Segundo eles, o debate foi conduzido de forma intransigente e vertical, com o escopo 

de “adequar-se” aos novos preceitos legais, pois a matriz curricular já estava formada, relegando a 

participação docente ao “fazer/sistematizar os conteúdos da área” e à “escolha das disciplinas 

eletivas”.  

 Esse cenário pode retratar como o processo de reestruturação escolar está sendo concebido 

nas redes federal e estadual da Bahia, desconsiderando as contribuições dos professores, em um 

debate mais amplo e consistente, tão imprescindíveis e necessárias para este processo. Ao relegar 

a participação docente à parte instrumental de construção do currículo, sem interferir nas instâncias 

decisórias, o encaminhamento deste processo pode revelar, a priori, a concepção de professor 

apenas como mero executor do currículo, uma adequação acrítica aos preceitos legais e, por fim, o 

silenciamento das vozes discordantes com o esvaziamento da educação escolar. Para Marsiglia e 

Martins (2013, p. 98):  

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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O esvaziamento da educação escolar, portanto, passa pela negação do conhecimento como 

necessidade ontológica para a decodificação da realidade. Ora, se não há conhecimento a 

ser ensinado, não há ato educativo. Consequentemente, o professor cai numa armadilha 

que o transforma em figura decorativa que desvaloriza seu papel, sua formação e as 

condições objetivas de sua atividade (MARSIGLIA; MARTINS, 2013 p. 98). 
 

 A expressa negação da importância do professor na construção das propostas curriculares 

no estado da Bahia – rede federal e estadual de ensino – por um lado representa que o conhecimento 

escolar é alvo de disputas na correlação de forças sociais, políticas e culturais, quando os 

profissionais da escola também são foco de disputas e controle e, por outro, o imperativo 

silenciamento da docência que vem se constituindo cada dia mais em novos perfis que estão se 

afirmando mais autônomos nas salas de aulas, criando resistências (ARROYO, 2019). 

 Perguntados sobre o processo ideal, democrático e participativo de construção ou 

reformulação curricular, os professores elencaram alguns caminhos. A Figura 13 apresenta a nuvem 

de palavras que indicam esses caminhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Nuvem de palavras que representam o processo ideal de reformulação segundo os 

professores de Educação Física 

Fonte: elaborado pela autora. 
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  Um dos professores respondeu não saber explicar, pois não tem parâmetros para fazer 

comparações e não teve acesso aos ordenamentos legais, pois a instituição já “implantou as 

mudanças”. Essa resposta é significativa, pois pode demonstrar a situação de alheamento de alguns 

professores de Educação Física sobre as políticas educacionais que interferem de forma decisiva 

em sua prática pedagógica. Os demais professores destacaram a importância de o processo de 

Reestruturação Curricular ser precedido por um debate amplo e participativo, ancorado no 

conhecimento da realidade socioeconômica e cultural do território, com a colaboração da 

comunidade acadêmica e da comunidade externa, tendo como objetivo repensar as demandas desta 

própria comunidade; um processo que desse voz a alunos, professores e que ocorresse “de dentro 

da escola para seu exterior”. Outro aspecto destacado pelo grupo foi considerar as experiências 

exitosas, as críticas, os estudos, as orientações, os pareceres de instituições (universidades, 

sindicatos, partidos, movimentos sociais empresas entre outros), enfim, ser uma construção 

realmente coletiva que represente os anseios da sociedade, sem deixar de considerar a formação 

“integral, integrada, omnilateral e politécnica” (P01). 

 Nesta direção, corroboramos com Macedo (2011) quando expõe sua perspectiva de atos do 

currículo: 

[...] atores/autores curriculares são todos aqueles implicados em suas ações e tessituras 

entretecidas na experiência formativa, ou seja, planejadores, professores, gestores, alunos, 

funcionários, pais, família, comunidade, movimento sociais etc. Os atos do currículo 

instituem a práxis formativa, trazem o sentido de não se encerrar a formação num 

fenômeno puramente exterodeterminado. [...] Nestes termos, a compreensão do processo 

instituinte curricular está na dinâmica socioformacional dos atos do currículo, lugar de 

construção de pontos de vista e da constituição de atitudes, das hegemonias e resistências, 

instituídos por processo de contextualização, recontextualização, territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização (MACEDO, 2011, p. 107-109). 
 

 

 Ciavatta (2004), a despeito da construção dos currículos pela escola, a partir de sua 

realidade e de forma coletiva, reafirma que a política curricular é um processo de seleção e de 

produção de conhecimento, também a maneira de organizar o que é selecionado para ser ensinado, 

desta forma, essas políticas são planejadas, vivenciadas e reconstruídas em múltiplos espaços e por 

muitos sujeitos no corpo social da educação. Para os professores, toda e qualquer alteração que seja 

pensada para a educação e que não haja a participação da comunidade acadêmica está fadada ao 

fracasso. Destaca-se que os termos mais recorrentes nessa questão foram “amplo debate”, 

“participação e discussão”, evidenciando a importância de uma construção coletiva.  
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 Em resposta à questão sobre os impactos que a Reforma e a implementação da BNCC 

trazem para a disciplina e a prática docente da Educação Física, os professores em unanimidade 

concordaram com a afirmativa de que houve impactos negativos que contribuem para a 

desvalorização da disciplina. Entre os impactos citados, estão: a) diminuição do acesso ao 

conhecimento historicamente construído da área; b) não ser possível garantir nas aulas os 

conhecimentos (teóricos e práticos) sobre os elementos da cultura corporal necessários ao pleno 

desenvolvimento dos discentes; c) em relação aos objetivos da disciplina, o temor que a área se 

torne extremamente subjugada à ideia de “utilidade”, pensando em uma formação estrita para o 

trabalho; d) abre uma discussão sobre o fazer pedagógico do professor de EFE na EPTMN, quando  

a prática está subsumida à teoria, questionando a legitimidade de uma  EFE sem movimento; e) a 

necessidade de rever a organização didática e pedagógica em função do tempo reduzido destinado 

a área; f) ter a prática docente limitada em virtude do cunho reducionista da BNCC e, por fim, g) 

desaparecer do currículo. 

 Corroborando com esse posicionamento, Neira (2018a e b) afirma que a BNCC de 

Educação Física representa um retrocesso político e pedagógico para a EFE, tanto pelo 

distanciamento da produção curricular, indo na direção contrária aos conhecimentos da área, 

produzidos nas últimas décadas, quanto pela incompatibilidade entre o que anuncia e o que propõe. 

A incipiente concepção de prática corporal, a desconexão entre o currículo proposto e a concepção 

de educação física anunciada, o caráter instrumental e funcionalista materializado no peso 

concedido às habilidades cognitivas, entre outros fatores, e a alarmante ausência de criticidade que 

aponta para a conformação e aceitação de um desenho social injusto fazem com que a 

implementação da BNCC nas escolas seja nefasta para a educação pública (NEIRA, 2018a e b). 

 Esses efeitos ainda reverberam na legitimação da EFE no Ensino Médio (e por 

consequência na EPTNM), já que a partir da Reforma, a disciplina relegada a um espaço marginal 

no currículo perde o status de componente curricular e passa a ser considerada como estudos e 

práticas, pois seus objetos de ensino estão dissolvidos – de maneira inconsistente – na área de 

Linguagens e suas Tecnologias (BELTRÃO, 2019). 

 Como efetivamente pode ser possível formar discentes com número reduzido de aulas, 

propiciando a eles experiências exitosas de movimentos corporais sem espaço, materiais e agora 

sem horários? A falta de um tempo pedagogicamente necessário à apreensão do conhecimento da 
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área, o desafio do processo de socialização e maturação do conhecimento e a desvalorização da 

disciplina, deslegitimando a educação física na escola, são os desafios apresentados pelos 

professores. 

Em relação aos enfrentamentos possíveis, os professores elencaram como fundamental 

discutir e construir perspectivas teórico-práticas sobre e para as práticas corporais na EPTNM.  E,  

a partir dessas discussões, entrar nos embates possíveis para : a) ampliação do tempo pedagógico: 

o mínimo de 2 horas/aula semanais, nas três séries do Ensino Médio; b) qualificação dos espaços 

pedagógicos para o trato com o conhecimento das atividades da Cultura Corporal [objeto de estudo 

da Educação Física] – salas de dança, luta, ginástica; piscina; quadra poliesportiva coberta; 

caixa/quadra de areia; pista/campo de atletismo, etc.; c) aquisição de materiais didático-

pedagógicos em qualidade e quantidade satisfatórias. d) garantia de Turmas de Esporte em horário 

distinto ao das aulas para treinamento de modalidades esportivas específicas e sem separar as 

premissas teóricas/científicas das programáticas; e) lutar pela revogação da Medida Provisória que 

estatuiu/instituiu o “novo” Ensino Médio – pois este projeto não atende às reais necessidades de 

formação das novas e futuras gerações.  

  Para os professores que responderam ao questionário, aceitar as mudanças colocadas sem 

pensar nas possibilidades e estratégias de atuação é caminhar para um retrocesso, a atuação em 

EFE deve contrapor uma educação que valoriza uma formação técnica e produtiva (mundo do 

trabalho) em detrimento da ciência e da cultura na direção da valorização da diversidade, das 

expressões culturais e da produção do conhecimento que se dá no e pelo corpo. Desta forma, essa 

luta deve ser em diversas instâncias: macro e micropolíticas, pedagógicas e institucionais, isto é, 

dentro das próprias instituições também. “O grande desafio da Educação Física Escolar é 

mostrar para a sociedade como um todo a sua importância dentro do processo de formação dos 

alunos. Mostrar o quanto é importante que a sociedade compreenda sobre o papel que a 

Educação Física possui na formação de um ser crítico, autônomo e emancipado” (P19). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisadora, como aluna e professora de instituições públicas de ensino,  durante todo 

o seu percurso de formação e percurso profissional, empreendeu este estudo na direção do 

aprofundamento teórico pessoal, de um maior aperfeiçoamento profissional, visando contribuir 

para uma melhor compreensão dos meandros das políticas públicas curriculares da Educação Física 

Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no estado da Bahia, que começaram a 

vigorar a partir de 2020 e suas reverberações na escola, tanto no encaminhamento dessas 

modificações quanto em sua repercussão para a legitimidade e legalidade da Educação Física. 

Direcionamento também dado pela compreensão da importância do professor em socializar os 

conhecimentos, a partir de uma prática pedagógica que possibilite a todos os discentes o acesso aos 

conhecimentos artísticos, científicos e filosóficos (instrumentalização necessária) que possibilitem 

a elevação do pensamento teórico e o conhecimento da realidade. 

Nesse sentido, analisando de que forma ocorreu (ou está ocorrendo) a reestruturação 

curricular da EFE na EPTNM, este estudo, a partir da literatura pesquisada, aponta que o currículo 

é um “território em disputa”, corporificando os embates entre os interesses dos diversos setores da 

sociedade pela supremacia de seus ideais de educação e sociedade. Ademais, apesar de ser 

organizado e definido pelos sistemas de ensino, ele é reinterpretado, redefinido, reorganizado pela 

atuação do professor a partir de suas crenças e concepções pessoais.  

Nesses termos sobre o percurso da Reestruturação Curricular da Educação Física na Bahia, 

constatou-se que a Lei 13.415/2017 faz parte das reformas estruturais da sociedade e da educação, 

seguindo uma tendência internacional nos últimos 20 anos, conformando a educação pública às 

contingências do mercado, como a implementação de novos currículos: mudança de matérias, 

conteúdos, modificação das abordagens metodológicas, a maneira de avaliar e de organizar a 

progressão dos alunos, a introdução de temas transversais, o ensino por ciclos de aprendizagem ou 

baseado em competências ou em projetos.  

A Contrarreforma do Ensino Médio foi imposta em 2016 por meio da Medida Provisória 

n.º 746, transformada na Lei 13.415/2017 contou com o apoio dos setores financistas e 

empresariais, representando a retomada neoliberal contra os direitos sociais e da abertura de 

oportunidades de negócios no campo educacional público para o grande capital nacional e 

internacional. Esses documentos – Lei 13.415/2017 e BNCC – entendidos como um ataque à 
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educação pública colocam em segundo plano questões basilares à garantia de uma educação de 

qualidade social como, por exemplo, as condições objetivas e infraestruturais das escolas, a 

profissionalização e valorização dos profissionais da educação, a relação entre a quantidade de 

discentes, de turmas e de docentes, a consideração dos jovens como sujeitos socioculturais, a 

inovação das e/ou nas práticas pedagógicas, entre outros fatores. 

Os impactos – considerados nefastos – da Contrarreforma do Ensino Médio para a educação 

são apontados por vários estudiosos no Brasil, que destacam: a) o retorno da profissionalização no 

Ensino Médio e sua relação com a inserção imediata no mercado de trabalho expresso – de forma 

velada – na instituição dos itinerários formativos; b) o entendimento utilitarista do currículo 

direcionado unicamente para atender às demandas do mercado de trabalho, negligenciando a 

formação para a cidadania; c) o reforço da tendência de antecipação das decisões profissionais e 

de especialização do ensino médio, limitando a possibilidade de novas descobertas e 

ressignificações; d) a flexibilização do currículo pautada pela sua simplificação, redução e 

pragmatismo, já que não será dada à maioria dos estudantes o direito de escolha; e) a 

institucionalização do dualismo estrutural presente na sociedade brasileira, oportunizando ao 

jovens das classes mais abastadas a continuidade dos estudos com o acesso ao ensino superior, 

relegando aos filhos das classes trabalhadoras uma escola de Ensino Médio aligeirada, para a 

inserção mais rápida no mercado de trabalho – reduzindo, assim, a pressão de ingresso de jovens 

ao ensino superior; f) a instituição da contratação de professores pelo “notório saber na educação 

profissional; g) a validação e equivalência de atividades a distância; e h) a possibilidade de abertura 

para a privatização do Ensino Médio, com a atuação de instituições privadas. 

O documento aprovado da BNCC do Ensino Médio segue nessa mesma direção, 

representando uma única concepção pedagógica, aquela que submete a educação à lógica do 

sistema econômico, um documento esvaziado de conteúdo e repleto de equívocos conceituais, onde 

não se vê qualquer preocupação com a inclusão, com a democracia ou com a vida das pessoas, em 

uma época em que os estudos curriculares compreendem que a educação a favor das diferenças é 

a alternativa mais adequada para construir uma sociedade mais igualitária (NEIRA, 2018a). 

Destacam-se os impactos na EPTNM no bojo da reestruturação curricular como um dos 

mais marcados pelo retrocesso na formação dos trabalhadores, ao ser reduzida a um dos itinerários 

formativos. Primeiro pelo esvaziamento de conteúdos e enfoque na formação puramente técnica 
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ao reduzir a carga horária das disciplinas importantes para o desenvolvimento crítico; segundo por 

inviabilizar, em muitos sistemas, o ensino médio integrado ao técnico que possibilitava aos jovens 

uma formação mais consistente; terceiro por instituir – somente nesse itinerário – a contratação de 

professores pelo notório saber. Ademais, a modificação do enfoque pedagógico para a construção 

de competências e habilidades e o esvaziamento de conteúdos são danosos aos futuros 

trabalhadores. 

A partir desse entendimento, constata-se que a Contrarreforma do Ensino Médio (Lei 

13.415/2017) ao prescrever a sua reestruturação, impondo a adequação com a BNCC, está 

fundamentada em princípios neoconservadores, neoliberais e neotecnicistas, pondo em evidência 

a luta pela escola pública, pela educação das classes populares e pela socialização dos 

conhecimentos, o que inviabiliza uma formação para o desenvolvimento pleno.  

O “novo ensino médio”, em termos bem generalizados, só prevê dois tipos de componentes 

curriculares: um grupo obrigatório, considerado essencial, formado por língua portuguesa e 

matemática e um outro grupo auxiliar, formado pelos outros componentes curriculares, entendidos 

como meios para o desenvolvimento de competências e habilidades, perdendo em função disso a 

condição de obrigatórios e o status de componente curricular. Desta forma, há uma maior 

hierarquização do conhecimento na escola com o consequente estreitamento ou empobrecimento 

da formação (BELTRÃO, 2019). 

Com esse referencial, os componentes curriculares ou áreas de conhecimento passam a ser 

dispensáveis ou serem rebaixados a atividades escolares quando seus conhecimentos (científicos) 

passam a ser prescindíveis, como é o caso da educação física (BELTRÃO, 2019). Para a EFE, em 

particular, o “novo ensino médio” a reduz a um espaço marginal, pautada em uma fundamentação 

incipiente, integrada de forma inconsistente à área de Linguagens e suas Tecnologias (NEIRA, 

2018a). 

A legitimidade da EFE (e de qualquer outra área de conhecimentos) está associada ao 

reconhecimento e equiparação desta com os demais componentes curriculares presentes no 

currículo, quanto à sua importância na formação integral do aluno. Além disso, precisa ser 

referendada através de uma prática docente contextualizada em que toda a comunidade escolar 

respeite e valorize os conhecimentos tratados pela Educação Física Escolar como parte de um todo, 

integrados aos objetivos da escola (KAWASHIMA; MOREIRA; GODOI, 2018). Com a Reforma 
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do Ensino Médio, a Educação Física Escolar perde assim a legitimidade em se configurar como 

um componente curricular importante na formação das novas gerações.  

Esse processo de perda da legitimidade (e legalidade) da EFE em configurar-se como 

componente curricular obrigatório na EPTNM vem acontecendo nas reformulações dos Projetos 

Pedagógicos de Curso, nas instituições escolares de educação profissional (desde o ano de 2012 na 

rede estadual e 2016 na rede federal), com perda de carga horária significativa de 240h/a em 2012 

– sendo oferecida em todo o ensino médio –  para 80h/a oferecida só nos primeiros anos (na rede 

estadual) ou nos 1º e 2º anos (na rede federal). Em contraposição a essa redução, os professores da 

rede federal conseguiram inserir no rol de componentes eletivos disciplinas da área como esportes 

de aventura, atividade física e saúde, dança, entre outras, e ainda a inserção do treinamento 

esportivo como parte integrante de sua carga horária. 

Com relação à participação dos profissionais no processo de Reestruturação do Ensino 

Médio encaminhada pelos sistemas de ensino, os gestores escolares e os professores de educação 

física se posicionaram que ela foi incipiente, ficando a participação relegada a aspectos 

instrumentais das propostas curriculares, que estão a cargo das instâncias superiores como a Pró-

reitoria e a Superintendência da Educação Profissional. A forma aligeirada que foi conduzida, a 

secundarização da participação dos professores, desconsiderando as vozes dissonantes e a 

marginalização das contribuições dos diversos estudiosos da área sobre os prejuízos advindos da 

implementação da contrarreforma são indicativos que podem demonstrar a forma não democrática 

do encaminhamento da reestruturação curricular na Bahia. 

Por fim, em relação ao último objetivo específico de elaborar diretrizes para nortear a 

prática pedagógica dos professores de EFE na EPTNM, a partir das pesquisas e discussões 

empreendidas neste estudo e considerando aspectos destacados pelos professores, elaboraram-se 

diretrizes para a organização da prática pedagógica do professor de EFE, abarcando a seleção de 

conteúdos, abordagem dos elementos da cultura corporal – jogo, esporte, ginástica, dança, luta – e 

a avaliação, levando em conta tempos e espaços destinados à área na EPTNM, tempo 

pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do conhecimento e contribuições para 

a formação dos discentes. 

Considerando os limites deste estudo, podemos citar: as limitações pessoais da 

pesquisadora em dividir seu tempo entre família, trabalho e estudos, o que impossibilitou a 
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dedicação integral à pesquisa; o isolamento social provocado pela pandemia do Sars-Cov2  a partir 

de março de 2020 – o que levou ao fechamento das escolas com a suspensão das aulas presenciais; 

e a dificuldade na devolução dos questionários pelos profissionais que participaram da pesquisa, 

que foi intensificada pelo sentimento de insegurança que pairou sobre toda a sociedade, limitando 

o número de participantes. 

Em outra vertente, este estudo se mostra relevante por desvelar os meandros da 

restruturação curricular da EPTNM na Bahia, seus encaminhamentos em relação à EFE, bem como 

os impactos que pode provocar na prática pedagógica desses professores, contribuindo como 

referencial para políticas institucionais de reavivamento da EFE.  Contribui, também, para que os 

professores de EFE se apercebam de que a perda da legitimidade da área nessa etapa de ensino é 

um processo que já vem acontecendo e foi exacerbado com a Contrarreforma do Ensino Médio e a 

BNCC e que embora não tenham sido considerados e/ou tenham sido silenciados na elaboração da 

proposta curricular em pauta, devem buscar formas de contestação e resistência para suplantação 

dessas propostas e revogação da Lei n° 13.415/2017. Ademais, faz-se importante realizar pesquisas 

sobre as repercussões das propostas curriculares na prática pedagógica dos professores, sobre os 

currículos de Educação Física elaborados pelos estados e municípios, sua implantação e seus 

desdobramentos na prática.  

Conclui-se que os impactos da Contrarreforma do Ensino Médio e BNCC trazem 

significativos prejuízos para a prática pedagógica e para a formação dos discentes na EPTNM e se 

constituem em desafios e enfrentamentos que os docentes da EFE terão que assumir para garantir 

a legitimidade dos conhecimentos da área. Para tanto, segundo Saviani (2020) e Neira (2018b) é 

importante a resistência constante, ativa, inconteste com a mobilização e participação mais ativa 

dos profissionais da educação, buscando, no caso da Educação Física, a sua retomada como 

componente curricular quando os conhecimentos trabalhados contribuam para o processo de 

formação humana.  
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  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ– UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DCIE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Anexo I – Questionário professor 

 

Caro professor (a) 

 

 Este questionário é um dos instrumentos de coleta de dados do estudo sobre a “A 

Reestruturação Curricular da Educação Física Escolar na Educação Profissional do Estado 

da Bahia frente a Reforma do Ensino Médio”. É composto de 14 questões sobre experiência 

profissional, concepção de currículo e participação no processo de reestruturação curricular. O 

objetivo desse estudo é analisar a reestruturação curricular da Educação Física Escolar nos cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Estado da Bahia, frente a Reforma 

do Ensino Médio e sua repercussão na legalidade e legitimidade da Educação Física, bem como 

esclarecer as bases filosóficas e concepções de educação, de currículo e de formação profissional 

em pauta nas instituições. 

           Desde já agradecemos a inestimável colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa.  Adriana Vitória Cardoso Lopes 

Mestranda do Mestrado Profissional em Educação 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Faixa etária 

(    ) 25 – 30 anos 

(    ) 30 – 40 anos 

(    ) 40 – 50 anos 

(    ) 50 – 60 anos 

(    )  + 60 anos 

 

2. Sexo 
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(     ) masculino 

(     ) feminino 

 

3. Nível de escolaridade 

(     ) graduação 

(     ) especialização 

(     ) mestrado 

(     ) doutorado 

(     ) pós-doutorado 

 

4. Anos de profissão 

(     ) 0 – 5 anos 

(     ) 5 – 10 anos 

(     ) 10 – 15 anos 

(     ) 15 – 20 anos 

(     ) 20 – 25 anos 

(     ) 25 – 30 anos 

(     ) + 30 anos 

 

5. Para alguns autores a escola e os conhecimentos nela trabalhados é a forma mais avançada que 

temos para garantir a formação de crianças, jovens e adultos, no que diz respeito ao acesso ao 

patrimônio cultural produzido pela humanidade. Com base nas experiências e vivências em seu 

percurso profissional e de formação, você compartilha dessa concepção? 

 

(   ) sim  (     ) não  (     ) em parte.   Justifique sua resposta: 

 

 

6. Nos cursos profissionais técnicos de nível médio a relação entre os conhecimentos teóricos e os 

conhecimentos práticos precisa ser equânime. Além disso, a formação para oportunizar a 

continuidade dos estudos pelos discentes precisa estar presente. De que forma você percebe essa 

relação na estrutura curricular de sua instituição? 

 

(    ) prevalência dos conhecimentos teóricos sobre os conhecimentos práticos. 

(    ) prevalência dos conhecimentos práticos sobre os teóricos 

(    ) equivalência 

(    ) conhecimentos práticos não são valorizados. 

(    ) não há um maior aprofundamento teórico. 

 

7. A partir de seu percurso de formação profissional e prática docente, como você define currículo? 
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8. Em sua opinião o professor é um executor ou protagonista do currículo? Justifique sua resposta. 

 

9. O processo de restruturação do Ensino Médio - Lei 13.415/18 – iniciado como medida 

provisória, de certa forma, ocorreu como imposição do Estado a sociedade, sem uma discussão 

mais ampla que considerasse os posicionamentos daqueles que participam efetivamente do 

processo educacional. De que forma, você percebe esse processo? 

  

10. A BNCC (Resolução nº 04 de 12 /2018) reduz a carga horária total do Ensino Médio e por 

consequência das disciplinas da área propedêutica nos cursos profissionais, tornando como 

obrigatórios nos três anos do Ensino Médio somente Português e Matemática. Esse movimento 

provoca debate em relação a valorização dos conhecimentos de algumas disciplinas no Ensino 

Médio, entre elas Educação Física, Arte, Língua Estrangeira, entre outras. De que forma esse 

processo e/ou movimento influencia na organização dos conhecimentos nessa etapa do Ensino? E 

na Educação Física? 

 

11. Como está ocorrendo o processo de reestruturação Curricular, a partir dos preceitos da BNCC 

e da Reforma do Ensino Médio, dentro da instituição e/ou sistema de ensino em que trabalha? 

Existe uma participação efetiva dos professores? 

 

12. Em sua opinião como deveria ser o processo ideal para uma reestruturação curricular dos 

Cursos Profissionais Técnicos de Nível Médio, que atendesse as demandas da sociedade, dos 

discentes e que refletisse as proposições para uma formação sólida? 

 

13. Para você, quais os impactos que a reestruturação Curricular traz para a disciplina Educação 

Física? E para a pratica docente? 

 

14. Em sua opinião, quais os desafios e enfrentamentos possíveis da Educação Física Escolar frente 

ao “novo” Ensino Médio? 
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Anexo II – Questionário Gestor 

 

Caro Gestor 

 

 Esta entrevista é um dos instrumentos de coleta de dados do estudo sobre A Reestruturação 

Curricular em Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica do Estado da Bahia 

frente a Reforma do Ensino Médio. É composta de cinco questões norteadoras, que poderão 

desencadear  outras questões. O objetivo desse estudo é analisar a reestruturação curricular da 

Educação Física Escolar nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) 

do Estado da Bahia, frente a Reforma do Ensino Médio e sua repercussão na legalidade e 

legitimidade da Educação Física, bem como esclarecer as bases filosóficas e concepções de 

educação, de currículo e de formação profissional em pauta na instituição e/ou sistema de ensino. 

 

1. a ) Faixa etária 

(    ) 25 – 30 anos 

(    ) 30 – 40 anos 

(    ) 40 – 50 anos 

(    ) 50 – 60 anos 

(    )  + 60 anos 

 

b) Sexo 

(  ) masculino 

(  ) feminino 

 

c). Nível de escolaridade                      Curso:  

(   ) graduação 

(   ) especialização 

(   ) mestrado 

(   ) doutorado 

(   ) pós-doutorado 

 

d). Anos de profissão 
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(   ) 0 – 5 anos 

(   ) 5 – 10 anos 

(   ) 10 – 15 anos 

(   ) 15 – 20 anos 

(   ) 20 – 25 anos 

(   ) 25 – 30 anos 

(   ) + 30 anos 

 

Questão 02 

 Poderia nos dizer qual sua concepção de educação e de currículo e como a estruturação e/ou 

organização curricular influencia na qualidade da formação? 

 

Questão 03 

 A Resolução 02 CNE/ de dezembro de 2018, obriga as instituições que ofertam Ensino 

Médio a adequarem seus currículos a reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2018) e a BNCC. 

Como está ocorrendo esse processo na instituição e/ou sistema de ensino? 

 

Questão 04 

 Em sua opinião como deveria ser o processo ideal para a construção de um currículo que 

atendesse as demandas da sociedade, dos discentes e que refletisse as proposições para uma 

formação sólida? 

 

Questão 05 

 A adequação curricular que está ocorrendo nas instituições em conformidade com a 

Reforma do Ensino Médio (Lei13.415/2018) traz discussões sobre a legitimidade dos 

conhecimentos de algumas disciplinas no Ensino Médio, como Educação Física, Artes, Língua 

estrangeira, por exemplo, já que, segundo esses ordenamentos legais, a obrigatoriedade nos três 

anos se resume a Português e Matemática. Em sua opinião de que forma esse processo interfere na 

organização do plano de trabalho desses professores e mais especificamente do professor de 

Educação Física? 
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Anexo III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) Professor(a) 

 

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, na pesquisa “A Reestruturação Curricular em 

Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Estado da Bahia frente a Reforma do Ensino 

Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, de responsabilidade da Prof.ª Pesquisadora Adriana Vitoria Cardoso 

Lopes e, tem como objetivo, analisar a reestruturação curricular da Educação Física Escolar nos cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Estado da Bahia, frente a Reforma do Ensino Médio e sua repercussão na legalidade e 

legitimidade da Educação Física, bem como esclarecer as bases filosóficas e concepções de educação, de currículo e de formação 

profissional em pauta na instituição. No caso de aceitar fazer parte desta investigação, o(a) senhor(a) responderá a um questionário 

constituído de 12 questões sobre experiência profissional, concepção de currículo e participação no processo de reestruturação 

curricular que será enviado para seu e-mail pessoal/institucional. 

Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para responder ao questionário, mas nos comprometemos a suspender a 

qualquer momento que desejar. Lembramos, portanto, por se tratar de uma investigação pautada no diálogo, todo o processo de 

construção de conhecimento respeitará o sujeito e seus argumentos. Assim, o Senhor(a) terá liberdade para pedir esclarecimento 

sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter 

assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. 

Ainda ressaltamos que preservaremos todos os dados coletados, que essas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para a execução do projeto em questão, e somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou 

quaisquer outras indicações que possa identificar o sujeito da pesquisa. 

Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, mesmo que não previsto, caso o Senhor(a) 

tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido pela pesquisadora. É garantido ao Senhor(a) o direito a indenização se tiver 

qualquer dano decorrente da sua participação na pesquisa. Ademais, caso o Senhor(a) sinta desconforto, incômodo ou 

constrangimento envidaremos esforços para minorar essa situação. 

Por se tratar de uma pesquisa em que se discutem os problemas que afetam a organização curricular das instituições de 

ensino, trabalho docente a e legitimidade da Educação Física no Ensino Médio, a sociedade poderá ser beneficiada através desse 

estudo, pois o mesmo pode contribuir para o aprimoramento das análises acerca das políticas educacionais que justificam a 

reorganização da escola, objetivos e finalidades das propostas curriculares em EFE nas Instituições de Educação Profissional 

Técnica do estado da Bahia, produzindo orientações sobre a legalidade e legitimidade dessa área de conhecimento no percurso 

formativo da educação profissional, além de possibilitar a instrumentalização dos profissionais da área a partir da construção de um 

programa de ensino com orientações didático-pedagógicas para o Ensino Profissional Técnico do estado da Bahia. 

Asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de forma a resguardar sua 

privacidade e integridade moral. Garantimos, caso desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após a assinatura deste termo), 

que basta avisar à pesquisadora e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo(a) 

senhor(a) serão destruídas imediatamente ou devolvidas para o(a) senhor(a), sem que haja nenhuma forma de prejuízo. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos os seus dados, 

declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presente documento. 

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 

 

Desde já agradecemos, 

 

 
 

AdrianaVitória Cardoso Lopes Cristiano Sant’Anna Bahia 
Pesquisadora Responsável - (73) 98819-8829 Membro equipe de pesquisa - (73) 99131 8431 

a.vitoria10@hotmail.com 

 

Eu,  aceito participar da pesquisa intitulada “A Reestruturação Curricular da 

Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica do Estado da Bahia frente a Reforma do Ensino Médio”. Fui 

devidamente informado(a) sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me 

cause qualquer tipo de penalização. Fui informado(a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum 

dano da minha integridade pessoal e moral. 

 

Ilhéus - BA,  / / 2019.     

Assinatura 
 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 

CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º 

andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. 

E-mail: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 

mailto:a.vitoria10@hotmail.com
mailto:cep_uesc@uesc.br
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Anexo IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) Gestor(a) 

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, na pesquisa “A Reestruturação Curricular da 

Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Estado da Bahia frente a Reforma do 

Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, de responsabilidade da Prof.ª Pesquisadora Adriana 

Vitoria Cardoso Lopes e, tem como objetivo, analisar a reestruturação curricular da Educação Física Escolar nos cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Estado da Bahia, frente a Reforma do Ensino Médio e sua 

repercussão na legalidade e legitimidade da Educação Física, bem como esclarecer as bases filosóficas e concepções de 

educação, de currículo e de formação profissional em pauta na instituição. No caso de aceitar fazer parte desta investigação, 

o(a) Senhor(a) participará de uma entrevista constituída de 06 questões sobre experiência profissional, concepção de currículo 

e participação no processo de reestruturação curricular que será realizada em dia e horário previamente combinado a partir 

do primeiro contato via telefone ou e-mail pessoal/institucional. 

Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participar da entrevista, mas nos comprometemos a suspender 

a qualquer momento que desejar. Lembramos, portanto, por se tratar de uma investigação pautada no diálogo, todo o processo 

de construção de conhecimento respeitará o sujeito e seus argumentos. Assim, o Sr. (a) terá liberdade para pedir 

esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, 

mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. 

Ainda ressaltamos que preservaremos todos os dados coletados, que essas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para a execução do projeto em questão, e somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas 

iniciais ou quaisquer outras indicações que possa identificar o sujeito da pesquisa. 

Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, mesmo que não previsto, caso o 

Senhor(a) tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido pela pesquisadora. É garantido ao Senhor(a) o direito a 

indenização se tiver qualquer dano decorrente da sua participação na pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa em que se discutem os problemas que afetam a organização curricular das instituições 

de ensino, trabalho docente a e legitimidade da Educação Física no Ensino Médio, a sociedade poderá ser beneficiada através 

desse estudo, pois o mesmo pode contribuir para o aprimoramento das análises acerca das políticas educacionais que 

justificam a reorganização da escola, objetivos e finalidades das propostas curriculares em EFE nas Instituições de Educação 

Profissional Técnica do estado da Bahia, produzindo orientações sobre a legalidade e legitimidade dessa área de 

conhecimento no percurso formativo da educação profissional, além de possibilitar a instrumentalização dos profissionais da 

área a partir da construção de um programa de ensino com orientações didático-pedagógicas para o Ensino Profissional 

Técnico do estado da Bahia. 

Asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de forma a resguardar 

sua privacidade e integridade moral. Garantimos, caso desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após a assinatura 

deste termo), que basta avisar à pesquisadora e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações 

dadas pelo(a) Senhor(a) serão destruídas imediatamente ou devolvidas para o(a) Senhor(a), sem que haja nenhuma forma de 

prejuízo. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos os seus 

dados, declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presente 

documento. 

 

Desde já agradecemos, 
 

AdrianaVitória Cardoso Lopes Cristiano Sant’Anna Bahia 
Pesquisadora Responsável - (73) 98819-8829 Membro equipe de pesquisa - (73) 9931 8434 

a.vitoria10@hotmail.com 

 

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 

Eu,  , aceito participar da pesquisa intitulada “A 

Reestruturação Curricular da Educação Física Escolar na Educação Profissional Técnica do Estado da Bahia frente 

a Reforma do Ensino Médio”. Fui devidamente informado(a) sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado(a) ainda que meus dados 

pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha integridade pessoal e moral. 

Ilhéus - BA,  /          / 2019.    

Assinatura 
 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de 

abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, 

Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. 

E-mail: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 

mailto:a.vitoria10@hotmail.com
mailto:cep_uesc@uesc.br
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O protocolo Caae 25047719.8.0000.5526, intitulado "A Reestruturação Curricular em Educação Física

Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Estado da Bahia frente a Reforma do Ensino

Médio e a Base Nacional Comum Curricular(BNCC)", sob a responsabilidade de ADRIANA VITORIA

CARDOSO LOPES trata-se de um projeto de mestrado, sob orientação do prof. Cristiano de Sant'anna

Bahia, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESC, contando com financiamento próprio, que

pretende analisar a reestruturação curricular da Educação Física Escolar nos cursos de Educação

Profissional Técnica de Nível Médio do Estado da Bahia. Para tanto, 115 participantes (professores de

Educação Física que atuam nas rede federal, estadual e privada da EPTNM na Bahia e os dirigentes destas

instituições que em função dos cargos estão envolvidos diretamente com a reestruturação) serão

convidados a participar da pesquisa por meio de entrevista e, questionário durante período aproximado de 3

meses de aplicação da pesquisa.

Segundo a pesquisadora "...Além da pesquisa documental, os objetivos serão alcançados com com três

ações que se complementam e interpenetram: a) visita as instalações com o objetivo de construir os

princípios norteadores da reestruturação curricular dentro do conjunto de estratégias para a implementação

da Lei 13.415/2017 no Estado da Bahia ; b) por meio de entrevista semiestruturada à Direção Geral e

Coordenação de Ensino das instituições, a fim de sistematizar variáveis e compor um quadro analítico sobre

os saberes a serem construídos e a perspectiva de
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trabalho dos professores; e c) por meio de questionários por amostragem aos professores de Educação

Física com o escopo de verificar de que forma está ocorrendo a participação dos professores de Educação

Física no processo de reestruturação curricular tendo como base um quadro de referências em relação a

legitimidade e legalidade da EFE na EPTNM Além disso, haverá pesquisa documental dos PPCs dos cursos

oferecidos pelas Instituições educacionais, das diretrizes curriculares nacionais e da Bahia, entre outros

documentos, desde o ano de 2008 até os dias atuais. Esses documentos serão solicitados formalmente as

instituições"

De acordo com o apresentado no projeto, os objetivos da pesquisa são os transcritos abaixo:

Objetivo Primário:

Analisar a reestruturação curricular da Educação Física Escolar nos cursos de Educação Profissional

Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Estado da Bahia, frente a Reforma do Ensino Médio e sua repercussão

na legalidade e legitimidade da Educação Física.

Objetivo Secundário:

1. Caracterizar o processo de construção das políticas públicas de implantação do Ensino Profissional

Técnico De Nível Médio (EPTNM) – marcos político-legais, no Estado da Bahia em seus objetivos e metas e

sua reestruturação frente aos novos ordenamentos legais.

2. Configurar a Educação Física Escolar enquanto Componente Curricular obrigatório no Ensino Médio na

Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia em seu ordenamento legal no interior da educação brasileira,

sua efetivação na prática, bem como a participação do professores no processo de reestruturação curricular.

3. Propor e elaborar um programa de ensino com uma sequência didático-metodológica visando contribuir

para a organização da prática docente da EFE no Ensino Profissional Técnico de Nível Médio
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Os riscos e benefícios da pesquisa são apresentados como transcrito abaixo:
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Em toda pesquisa que envolve seres humanos pode ocorrer riscos para os participantes. Assim, se o tempo

utilizado para a entrevista e a resposta ao questionário causar algum desconforto, se na entrevista ou no

questionário houver alguma pergunta e/ou questão que possa causar algum constrangimento aos

participantes, o pesquisador empreenderá ações para minimizar os danos como excluir a questão,

redimensionar a entrevista entre outras alternativas. Ainda ressaltamos que preservaremos todos os dados,

que essas informações serão utilizadas única e exclusivamente
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para a execução do projeto em questão tendo os participantes a garantia do sigilo e anonimato de suas

respostas. Ademais, os participantes tem a prerrogativa de desistirem de participar da pesquisa a qualquer

tempo, mesmo tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Benefícios:

O presente projeto é fruto dos questionamentos surgidos dos debates e discussões acerca da

reestruturação curricular do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio na Bahia, frente a adequação as

normativas político legais e da repercussão que essa adequação trará à legitimidade e legalidade a

Educação Física Escolar.

A sociedade poderá ser beneficiada através desse estudo, pois o mesmo pode contribuir para o

aprimoramento das análises acerca das políticas educacionais que justificam a reorganização da escola –

objetivos e intencionalidades (BRASIL, 2018), das propostas curriculares em EFE nas Instituições de

Educação Profissional Técnica do estado da Bahia, produzindo orientações sobre a legalidade e

legitimidade dessa área de conhecimento no percurso formativo da educação profissional, pautadas também

em pesquisa empírica, caracterizando os modelos existentes.

No caso da academia, um de seus papéis é investigar e produzir resultados que contribuam para os anseios

sociais, perspectivando, assim, a resolução de problemáticas da prática social. A relevância desta pesquisa

ainda se mostra na possibilidade de instrumentalização dos profissionais da área.

Em pesquisa a banco de dados do IF Baiano que tratam dessa temática não foram encontrados trabalhos

tratando do assunto. Embora na Instituição a revisão e atualização curricular aconteça em momentos

pontuais, como uma prerrogativa da Normatização do Trabalho Docente (NAD) do próprio IF Baiano

(BAHIA, 2019).

A reforma do Ensino Médio, Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017) traz um novo paradigma em educação para a

formação profissional, que reivindica uma reestruturação curricular que inevitavelmente terá implicações

para os componentes curriculares, em particular para a EFE, em sua relevância no percurso formativo dos

discentes. Dessa forma, faz-se necessário estabelecer a relação entre os aspectos inerentes a Reforma do

Ensino Médio e à BNCC, que numa visão crítica, pode contribuir para o sucateamento do Ensino Médio e

para o esvaziamento desse ensino (SANTOS, 2013) e, também estabelecer a relação entre a legitimidade

da EFE nesse cenário e as (in) possibilidades para a prática pedagógica dos professores a partir dessas

reformas."

No plano pessoal, esse estudo, contribuirá para o aprofundamento teórico do pesquisador,
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ampliação dos conhecimentos e sua implicação a prática pedagógica, que será teorizada e discutida nesse

processo. Analisar e discutir as nuances da reestruturação curricular em Educação Física Escolar, numa

perspectiva política da realidade - de reflexão sobre essa própria realidade discutindo possibilidades para

sua transformação – propiciará ao pesquisador ampliar o olhar sobre sua prática, dentro de uma realidade

constituída por determinações socioeconômicas e políticas, além de repensar seu papel enquanto professor

dentro de uma perspectiva de formação para a emancipação humana.

Texto semelhante foi acrescentado no TCLE, informando os possíveis riscos/ desconfortos e benefícios da

pesquisa aos participantes.

Assim, consideramos que esta pesquisa atende aos fundamentos éticos e científicos pertinentes em relação

a ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos,

comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos.

A proposta é relevante, o projeto apresentado tem um bom referencial teórico e metodologia que nos

permite identificar como os objetivos serão alcançados. Como a própria pesquisadora informa a proposta se

justifica pelo fato que "...embora as Instituições de Educação Profissional na Bahia tenham como documento

base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (em processo de alteração) que norteiam os

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Profissionalizantes, o componente curricular Educação Física,

atualmente, não possui uniformidade, diferencia-se em carga horária, em propostas curriculares, ementas e

planos de curso, movimento que já está ocorrendo como reflexo do processo de adequação à Reforma do

Ensino Médio e à Base Nacional Comum Curricular..."

A pesquisadora atendeu a todas as pendências elencadas no parecer de nº 3.800.705.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

1. Folha de rosto, devidamente preenchida, com as informações de título do projeto e número de

participantes em conformidade com as demais informações cadastradas, assinada e datada pelo

pesquisador responsável e pelo responsável institucional;

2. Declaração de responsabilidade, na qual o pesquisador responsável se compromete a iniciar a pesquisa

apenas após o término da tramitação da análise ética;

3. Projeto na íntegra, descrevendo satisfatoriamente os fundamentos e procedimentos da pesquisa,

possibilitando a análise dos elementos inerentes à ética na pesquisa envolvendo seres humanos;

4. Instrumentos para coleta de dados [um questionário e uma entrevista];

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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5. Cartas de anuência, devidamente assinadas pelos responsáveis do local de execução da pesquisa

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia baiano - IF, Baiano e da Superintendência da

Educação profissional e Tecnológica do Estado da Bahia ;

6. Currículo Lattes do(s) pesquisador(es) principal e da equipe da pesquisa;

7. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;

8. Termo de Compromisso de Uso de Dados de Arquivo

Sem recomendações

Recomendações:

Após leitura e análise do protocolo e de todos os documentos encaminhados pelo(a) pesquisador(a),

considerou-se que foram esclarecidos todos os aspectos relativos à ética em pesquisa com seres humanos

contidos no parecer nº 3.800.705 não restando pendências, sendo, assim, indicada a sua aprovação.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O Comitê de Ética em Pesquisa da UESC avaliou as respostas ao parecer com pendências de número

3.800.705, do projeto "A Reestruturação Curricular em Educação Física Escolar na Educação Profissional

Técnica de Nível Médio do Estado da Bahia frente a Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum

Curricular(BNCC)", CAAE 25047719.8.0000.5526, de autoria de ADRIANA VITORIA CARDOSO LOPES, e

considerou que todos os aspectos atinentes foram respondidos. Portanto, a decisão final para este protocolo

é favorável à sua APROVAÇÃO. Havendo alterações necessárias no projeto, estas deverão ser

encaminhadas à este CEP na forma de Emenda. No caso de eventos adversos, estes deverão ser

notificados ao CEP. Solicitamos especial atenção no envio dos relatórios semestrais e final.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1449925.pdf

17/01/2020
06:29:25

Aceito

Outros OFICIO_RESPOSTA_2020.pdf 17/01/2020
06:28:32

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_GESTOR_2020.pdf 17/01/2020
06:27:30

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito
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TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_COORDENADOR_2020.pdf 17/01/2020
06:26:43

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Outros OFICIO_RESPOSTA_AO_PARECER.p
df

17/12/2019
13:55:48

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETO_PESQUISA_ATUALIZADO.p
df

17/12/2019
13:54:45

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Outros TERMO_USO_DADOS.pdf 05/11/2019
15:21:22

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTA_ANUENCIA_ESTADO.pdf 05/11/2019
15:20:11

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 05/11/2019
05:36:59

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

DECLAR_RESPONSABILIDADE.pdf 04/11/2019
06:34:02

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_A.pdf 04/11/2019
06:10:42

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Outros LATTES_ORIENTADOR.pdf 24/10/2019
10:27:20

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Outros LATTES.pdf 10/10/2019
09:25:57

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTA_ANUENCIA.pdf 10/10/2019
09:22:28

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Outros QUESTIONARIO.odt 10/10/2019
09:18:09

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Outros ENTREVISTA.odt 10/10/2019
09:16:25

ADRIANA VITORIA
CARDOSO LOPES

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento, Produto Educacional, é uma produção acadêmica construída a partir 

das discussões empreendidas com professores da Educação Física Escolar que atuam na 

Educação Profissional no estado da Bahia,  resultado de uma pesquisa de mestrado intitulada 

“A Reestruturação Curricular da Educação Física Escolar na Educação Profissional no Estado 

da Bahia diante da Reforma do Ensino Médio”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Educação (PPGE)  da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

O homem é o único ser do planeta que, através da educação e do trabalho, consegue se 

adaptar e modificar seu habitat e, ao mesmo tempo, a si mesmo, mediante mecanismos que 

propiciam a sua interação com o meio, entre esses mecanismos, destaca-se o seu 

desenvolvimento psíquico, social, afetivo e motor. Esse processo tem sido alvo de estudos 

científicos que procuram explicar as relações estabelecidas pelo indivíduo no decorrer do 

processo de desenvolvimento e as implicações destas, considerando os diversos fatores que 

envolvem o homem em seu contexto social. 

Nessa direção, o homem como ser social e historicamente constituído em uma relação 

dialética com o mundo e com os outros homens (VIGOTSKI, 2007), constrói e reconstrói sua 

existência através das relações consigo mesmo, com outros homens e com o meio. Pensa o 

mundo e sobre si, adequando-se ao meio e/ou submetendo-o às suas necessidades. Assim, 

trabalho e educação são especificidades humanas à medida que possibilita ao homem 

desenvolver-se enquanto produtor de culturas. Para Martins (2013), o processo de criação de 

cultura é a transformação da natureza pelo homem, através do trabalho realizando na prática 

daquilo que foi pensado.  

Dentro desta perspectiva, a educação, que pode ser entendida como um processo onde 

as novas gerações se apropriam da cultura (crenças, saberes, conhecimentos, hábitos) 

historicamente construída pela sociedade, torna-se primordial para a humanização dos 

indivíduos. Adotamos aqui, a educação escolar como um “processo que interfere diretamente 

na formação multilateral dos educandos, contribuindo para o desenvolvimento de todos os 

processos funcionais, condição imprescindível ao desenvolvimento do pensamento” 

(MARTINS, 2013 p. 04).  A educação escolar assume, nesse sentido, um papel fundamental na 

vida do indivíduo e, consequentemente da sociedade. 

E a escola, instituição a priori, idealizada para educar as novas gerações, conforma o 

desenvolvimento físico, intelectual, moral aos princípios e valores validados socialmente. Esta, 

desde a sua origem, está atrelada a um dado momento histórico, com determinações políticas, 
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econômicas e sociais, refletindo esses preceitos em seus processos internos, de forma explícita 

no currículo, na organização dos espaços e tempos pedagógicos, em seus objetivos e, de forma 

implícita, nas relações de poder que dizem respeito a hierarquização dos conhecimentos e dos 

indivíduos que a constitui.  Assim, reproduz em seu interior, de forma micro, as contradições, 

preceitos, princípios da sociedade na direção de conformar e moldar os indivíduos (TADEU, 

2011). 

Esses condicionantes, em maior ou menor grau, influenciam a prática pedagógica do 

professor que, em uma perspectiva crítica, busca concretizar um ensino que considere a 

socialização dos conhecimentos sistematizados pela humanidade e o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos indivíduos como um dos elementos fundamentais da educação escolar 

(SAVIANI, 1993; SAVIANI; DUARTE, 2012).  

Dessa forma, os professores buscam também, enfrentar o desafio de superar práticas 

historicamente arraigadas no cotidiano das escolas, na tentativa de instituir uma nova práxis 

que contemple a transmissão dos conhecimentos historicamente sistematizados pela 

humanidade, em suas formas mais desenvolvidas, como necessário ao desenvolvimento 

cognitivo dos discentes e, em conformidade com o desenvolvimento da emancipação do sujeito 

(GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). 

Situamos, nesse contexto, a organização da prática pedagógica em Educação Física 

Escolar (EFE) que, entre outros direcionamentos, objetiva socializar os conhecimentos acerca 

da cultura corporal, através de uma prática que privilegie todos os ambientes como espaço de 

aprendizagem dos discentes que ali se encontram.  

A perspectiva Crítico Superadora da EFE tem como objetivo a reflexão sobre a cultura 

corporal e ao fundamentar a prática pedagógica do professor,  pode contribuir para afirmação 

dos interesses das classes populares, quando desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores 

como a solidariedade, cooperação, distribuição  dos meios de produção, em confronto com o 

individualismo, disputa e apropriação, enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos – 

a emancipação – negando a dominação e submissão do homem pelo homem (CASTELLANI 

FILHO, 2009). 

A abordagem Crítico Superadora é uma concepção de ensino da Educação Física que se 

vincula a Pedagogia Histórico-Crítica enquanto teoria pedagógica (LAVOURA, 2020), tendo 

entre os seus pressupostos a leitura crítica da realidade, a defesa da transmissão dos 

conhecimentos clássicos (históricos, filosóficos e artísticos) e a vinculação com os anseios e 

necessidades das classes populares. Segundo Castellani Filho (2009), essa abordagem tem 
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como base teórico-filosófica o marxismo e o materialismo histórico dialético como método 

científico. 

As reformas nas políticas curriculares realizada atualmente no Brasil com a Lei 

13.415/2017 e a institucionalização da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Ensino 

Médio, com o escopo de adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva 

e aos novos rumos do Estado, influenciam decisivamente na organização da prática pedagógica 

do professor, principalmente das disciplinas rebaixadas a atividade curricular, como é o caso 

da EFE. 

Esses dois dispositivos legais trouxeram perdas significativas a EFE, de início, sua não 

obrigatoriedade em todo o Ensino Médio – ficando a carga das instituições de ensino o seu 

oferecimento ou não e em que ano essa oferta se daria; outro com a redução de sua carga horária 

de 240h para 80h em todo o ensino médio, reduz-se também o acesso aos conhecimentos da 

área e, por fim, contribuem para a deslegitimação da Educação Física Escolar no Ensino Médio 

e no Ensino Profissional Técnico de Nível Médio. 

A Educação Física na forma de um componente curricular é responsável por um 

conhecimento específico – conceitual, procedimental e atitudinal – tem sua legalidade garantida 

pela LDB 9293/94 e pela obrigatoriedade de profissionais licenciados. No entanto, sua 

legitimidade social só se constitui como um trabalho sério, quando os professores não 

abandonam a condição de estudantes e que esse trabalho seja subordinado às funções sociais da 

escola, comprometida com a educação de qualidade das novas gerações (FENSTERSEIFER; 

GONZALEZ, 2013). 

Nesta direção, a legitimidade da EFE deve estar associada ao reconhecimento e 

equiparação desta com os demais componentes curriculares presentes no currículo escolar, 

quanto a sua importância na formação integral do aluno se concretiza a partir do oferecimento 

de oportunidades, vivências das mais diferenciadas manifestações culturais, construídas 

historicamente e valorizadas pela nossa sociedade (KAWASHIMA, MOREIRA E GODOI, 

2018) 

Essa possibilidade só poderá se concretizar se o processo de ensino- aprendizagem 

oportunizar aos discentes os fundamentos teóricos e práticos que permitam compreender a 

relevância e amplitude das diferentes manifestações da cultura corporal. Assim, os discentes 

poderão conquistar autonomia para praticá-los durante toda a sua vida em diversos lugares, bem 

como serem agentes críticos que contribuam para a criação e/ou transformação dessa prática 

em sua realidade. 



9 

 

Atualmente, em virtude da pandemia da Covid 19 - doença respiratória causada pelo 

Sars-Cov 2, que pode provocar complicações em outros órgãos - a sociedade passa por um 

momento de quarentena, caracterizado pelo isolamento social e uso de máscaras nas interações 

sociais. Essa interrupção de atividades e, entre elas, as atividades escolares, traz novos desafios 

para os profissionais de educação, principalmente quando se pensa em atividades a serem 

realizadas no período da pandemia (atividades remotas) e no período pós-pandemia (retorno 

das aulas). 

Esse cenário, traz novos desafios aos professor de Educação Física na EPTNM que 

agora, além de pensar em reorganizar seu fazer pedagógico frente a reestruturação curricular 

provocada pela contrarreforma do Ensino Médio, na direção de resgatar a legitimidade desse 

componente curricular, também o fará em adequação ao que está se chamando de “novo 

normal” respeitando as restrições e/ou orientações das instituições e profissionais da saúde. 

Assim, como resistência aos preceitos legais advindos da Reestruturação Curricular e 

ao “novo normal” representado pelo ensino remoto, destaca-se nossa defesa inconteste ao 

ensino presencial e a valorização da escola como a forma mais elevada de socialização dos 

conhecimentos e o professor como figura indispensável nesse processo. Reafirma-se essa 

defesa, pois a Reforma do Ensino Médio – Lei 13415/2017 – institui a possibilidade do ensino 

híbrido (presencial e EaD) ou por meio da Educação à Distância (EaD) para a formação no 

Ensino Médio. 

Desta forma, em relação ao produto final, considerando o contexto social em que 

vivemos, o papel da Educação Física na EPTNM (função e objetivos), a redução do tempo 

pedagógico destinado a essa área, bem como na variedade de conhecimentos que o professor 

de Educação Física pode lançar mão, como os esportes, as lutas, a dança, a ginástica, o lazer 

entre outros, apresentamos alguns direcionamentos que oportunamente, podem contribuir para 

que o docente organize sua ação pedagógica e o discente, no percurso escolar, vá ampliando 

seu repertório motor, construindo sua autoimagem, estabelecendo a compreensão da realidade 

a partir dos elementos da cultura corporal e, nos dias atuais, superando as dificuldades do 

período pós-pandemia. 

Nesta perspectiva, a área da Educação Física Escolar poderá ser beneficiada com esse 

produto, no sentido de pensar em orientações sobre a legalidade e legitimidade dessa área de 

conhecimento no percurso formativo da educação profissional, pautadas em pesquisas 

empíricas, caracterizando os modelos existentes. E, com a produção de diretrizes teórico 

pedagógicas, com o objetivo de contribuir para a organização da prática docente da Educação 

Física na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Estado da Bahia. 
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O presente texto se constitui em proposições de diretrizes teórico-pedagógicas para o 

trabalho do professor de EFE na EPTNM, considerando a Reforma do Ensino Médio e a 

implementação da BNCC. Foi construído a partir do estudo da reestruturação Curricular da 

Educação Física na Educação Profissional da Bahia frente a estes dispositivos legais e as 

consequentes limitações, entre elas - a redução da carga horária de Educação Física no ensino 

médio, deslegitimação da disciplina com seu rebaixamento da condição de componente 

curricular obrigatório em todo o ensino médio, precarização da docência - que trazem para a 

área, bem como, com a verificação do posicionamento dos professores em relação a 

restruturação coletadas no percurso da pesquisa. 

A vista disso, uma das formas de afirmação da legitimidade da EFE na EPTNM e 

consequentemente de resistência aos preceitos legais em vigor, é garantir a unidade teórico-

metodológico da disciplina em tempos de negacionismo dos conhecimentos científicos e de 

desmonte das instituições públicas de ensino. Neste viés, faz-se necessário demonstrar, a partir 

da prática no âmbito escolar e em outras instâncias de luta, a importância dos conhecimentos 

da área para descortinar os meandros da realidade social, principalmente naquilo que concerne 

ao mundo do trabalho, as relações econômicas e sociais de sujeição, às possibilidades de 

transformação.  

Nesta linha de pensamento, a primeira diretriz é a compreensão da EFE como área de 

conhecimento para além do saber fazer, materializadas em uma prática pedagógica bem 

estruturada que permite que se dê um novo olhar aos conteúdos da disciplina. Isso quer dizer, 

que além dos conhecimentos técnicos, deve-se abordar a compreensão ampliada dos temas da 

cultura corporal em seus múltiplos determinantes, sejam eles sociais, culturais, econômicos, 

políticos e históricos, “a partir de uma visão de totalidade considerando o singular de cada tema 

da cultura corporal e o geral que é a expressão corporal como linguagem social e historicamente 

construída” (CASTELLANI FILHO, ET AL, 2009 p. 20). 

Dentro desta perspectiva, de cultura corporal, cada disciplina é considerada relevante 

em sua relação com outras disciplinas para a construção de um currículo, quando seu objeto se 

articula com os objetos dos outros componentes curriculares, é fundamental para a reflexão 

pedagógica do aluno e sua ausência compromete o entendimento da totalidade (CASTELLANI 

FILHO, ET AL, 2009). Assim, a especificidade da Educação Física se consubstancia na: 

 

  [...] busca por desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas 

de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 

exteriorização pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios 

ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem 
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ser identificados como formas de representação simbólicas de realidades 

vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. [...] 

a materialidade corpórea foi historicamente construída e, portanto, existe uma 

ciltura corporal, resultado de conhecimentos socialmente produzidos e 

historicamente acumulados pela humanidade que necessitam ser retraçados e 

transmitidos pelos alunos na escola (CASTELLANI FILHO, ET AL, 2009 p. 

39 e 40). 

 

Nesta direção, cabe a escola promover a apreensão da prática social, possibilitando ao 

discente entender a realidade social em que vive interpretando-a e explicando-a, como, por 

exemplo, a ampliação de referências que o levem a compreender as relações de poder na 

sociedade, as políticas públicas sociais relacionados ao esporte, ao lazer e a educação, as leis 

que normatizam o trabalho entre outros problemas sociopolíticos atuais, além da necessidade 

de uma maior participação política e social 

Em decorrência desta, a segunda diretriz a ser abordada é a definição dos objetivos e 

seleção dos conteúdos considerando as condições objetivas da escola (estrutura física e de 

recursos humanos, material e equipamentos disponíveis) para o desenvolvimento do trabalho e 

o tempo pedagógico necessário à aprendizagem. Essa definição permite que o professor tenha 

clareza da finalidade de cada conteúdo selecionado e em que este contribuirá para alcançar os 

objetivos propostos inicialmente.  

No caso da EPTNM, faz-se necessário uma proposta clara de conteúdos do ponto de 

vista da classe trabalhadora, conteúdos estes que estabeleçam uma compreensão do mundo do 

trabalho em suas diversas facetas: mais-valia, leis trabalhistas, produção, consumo entre outros 

assuntos que precisam ser discutidos na aula. Exemplo disso, ao trabalhar com o tema futebol, 

além dos aspectos técnicos e táticos da modalidade, dentro desta perspectiva, deve-se abordar 

também as relações de exploração de crianças e jovens, roubando-lhes a infância; as relações 

exploradoras de trabalho, a fetichização do sucesso pelo esporte, o trabalho análogo a 

escravidão na produção de material esportivo, consumo desenfreado, as relações de gênero, o 

racismo, a historicidade do futebol, formas de superação desse modelo.  

A partir dessas considerações deve-se fazer uma seleção e organização dos conteúdos 

da EFE observando a origem do conteúdo, o que determinou seu ensino e a realidade material 

da escola, com o objetivo de propiciar a leitura da realidade. 

A terceira diretriz se constitui na definição dos procedimentos metodológicos que serão 

utilizados na abordagem do conteúdo, posto que o professor precisa nortear sua prática a partir 

dos preceitos de uma teoria pedagógica, sendo fundamental o estudo de seus princípios e sua 

consequente compreensão. Ressalta-se aqui que o professor pode lançar mão de diferentes 
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procedimentos didáticos, pois estes não são propriedade de uma ou outra teoria, posto que “a 

diferença não está nas operações, mas na intencionalidade das ações” (MARSIGLIA, 2011). 

A vista disso, como possibilidade pedagógica, seguiremos os preceitos da Pedagogia 

Histórico-Crítica, por acreditar que esta atenda de forma mais coerente aos princípios da 

emancipação humana em nome de um novo projeto de homem e de sociedade, contribuindo 

para a legitimidade da EFE e a construção de uma escola e sociedade mais democrática. 

A quarta diretriz se constitui no reconhecimento do tempo pedagógico para a 

aprendizagem e nos espaços, no âmbito escolar, destinados as aulas de Educação Física. Isso 

implica dizer que se faz necessário um estudo mais aprofundado dos conteúdos selecionados -  

as sucessivas aproximações com o conhecimento em sua dinamicidade, determinações, 

contradições e percurso lógico histórico -  farão com que o discente entenda melhor sua 

expressão enquanto prática social. Desta forma não é a variedade ou número de conteúdos 

postos à disposição do aluno que irá determinar a ampliação de seu arcabouço teórico,  mas  o 

aprofundamento dos conhecimentos mais relevantes em suas formas mais desenvolvidas. 

A quinta diretriz é a compreensão da avaliação enquanto processo de acompanhamento 

do desenvolvimento do pensamento teórico dos discentes em acréscimo ao acompanhamento 

da ampliação do repertório motor, melhoria da qualidade do movimento, entre outros elementos 

que perfazem a avaliação em Educação Física Escolar. 
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1. Organização da Prática Pedagógica  

 

Por que é importante falar da organização da prática pedagógica da Educação Física 

Escolar? Como as discussões sobre a prática pedagógica pode contribuir efetivamente para o 

processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física Escolar? A priori, porque 

acredita-se que o trabalho pedagógico deva ocorrer de maneira sistematizada e intencional, 

exigindo um planejamento metódico e criterioso, por parte do professor, de todo o seu processo. 

Depois, pela relevância do papel do professor como aquele que define o que é necessário aos 

discentes aprenderem para compreender a realidade e viver na atual sociedade, buscando 

transformá-la – o estudo dos conteúdos da cultura corporal podem contribuir para que os 

discentes possam descortinar essa realidade. Por fim, mas não menos importante, por entender 

que o aprofundamento teórico ressoa na prática. As questões (problemas, limitações, entraves) 

da prática são resolvidas com o aporte da teoria, sem a qual o trabalho tornar-se-ia mecânico. 

É importante evidenciar que o trabalho docente vem se modificando rapidamente, tendo 

em vista as mudanças constantes no mundo do trabalho, os avanços tecnológicos e as diferentes 

concepções de escola e de construção de saberes que circulam em nossa sociedade, o que nos 

faz repensar sobre os novos sentidos atribuídos à escola e os novos sentidos possíveis atribuídos 

ao papel dos professores nestas escolas. Para kronbauer e Simionato (2008), a educação escolar 

pode contribuir no processo de criação de condições de maior equidade social pelo seu papel 

de disseminadora de conhecimentos e de formadora de valores. 

Nessa conjuntura, a prática pedagógica dos professores deve evidenciar novos 

direcionamentos e isso só pode acontecer se 

 

a formação desses profissionais for fundamentada em elementos como conhecimentos 

disciplinares sólidos, visão social e cultural esclarecida, perspectivas sobre a civilização 

humana e seus destinos, consciência quanto aos processos de alienação social e busca 

de caminhos, criação de formas diferenciadas com as crianças, os jovens e adultos, 

enfim unir conhecimentos, saberes, didática e valores (KRONBAUER; SIMIONATO, 

2008 p. 14).  

 

Segundo Marques e Carvalho (2017) entre o homem e o mundo não há uma relação 

direta. Sua visão de mundo, sua percepção, suas escolhas, enfim sua atividade no mundo e com 

o mundo passa pela mediação de significações.  

 

“A capacidade de ideação indica que o homem representa em pensamento os fenômenos 

do mundo em que vive, utiliza signos para mediar sua relação com a realidade e através 

deles age sobre si mesmo, modificando seu modo de ser, de pensar, de agir, de se 

comportar” (MARTINS, 2013 p 15). 
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Daí vem o importante papel da educação escolar, representada pelo conjunto dos 

componentes, ao disponibilizar a todos e a cada um dos discentes a apreensão dos mais diversos 

e variados signos (mais elaborados) para que ele possa conhecer, entender, interpretar a 

realidade em que vive. 

Para Saviani (1993), todos e cada um dos componentes curriculares, tem contribuições 

específicas a oferecer na direção da democratização e transformação estrutural da sociedade, 

através primeiro da compreensão que o professor pode ter dos vínculos da sua prática em 

relação a prática social global, segundo com a instrumentalização (ferramenta de caráter 

histórico, matemático, científico, literário etc.) de seus alunos na direção de problematizar e 

entender a prática social. Explicitando esse pensamento,  Saviani ressalta: 

 

[...] um professor de história ou de matemática, de ciências ou estudos sociais, de 

comunicação e expressão ou de literatura brasileira etc., tem cada um uma contribuição 

específica a dar, em vista da democratização da sociedade brasileira, do atendimento 

aos interesses das camadas populares, da transformação estrutural da sociedade. Tal 

contribuição se consubstancia na instrumentalização, isto é, nas ferramentas de caráter 

histórico, matemático, científico, literário etc., cuja apropriação o professor seja capaz 

de garantir aos alunos. [...] tal contribuição será tanto mais eficaz quanto mais o 

professor for capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social 

global [...] que concorrerá para alterar qualitativamente a prática de seus alunos 

enquanto agentes sociais (SAVIANI, 1993 p.89) 

 

Ressalta-se que as discussões sobre as contribuições da EFE na formação dos discentes 

ainda é bem presente, repercutindo nos cursos de formação que, nos últimos anos, vêm 

promovendo um redimensionamento em prol de uma visão menos esportivizante e técnica para 

uma visão mais educativa levando em consideração as características do educando, sua faixa 

etária e os aspectos culturais da sociedade. Exemplo disso, são as resoluções CNE/CP 01/20021 

(Brasil, 2002) e CNE 07/20042 (Brasil, 2004) que instituíram modelos curriculares 

diferenciados para licenciatura e bacharelado. No entanto, o reflexo destas modificações na 

prática pedagógica ainda é incipiente, ora por equívocos conceituais e metodológicos no 

processo de formação, ora por falta das condições materiais objetivas para a realização do 

trabalho da EFE no chão das escolas. 

Corroborando com essa perspectiva, para Castellani Filho (et al, 2009 p. 30): 

                                                           
1 Instituiu as Diretrizes Nacionais para Formação de Professores em Educação Básica, incluindo o curso de 

Educação Física, ficando assim o curso de Licenciatura em Educação Física sujeito ao cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica 
2 Institui as Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena, no sentido de preparar para a atuação profissional fora do âmbito escolar. 
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Cada matéria ou disciplina deve ser considerada na escola como um componente 

curricular que só tem sentido pedagógico à medida que seu objeto se articula aos 

diferentes objetos dos outros componentes do currículo (Línguas, Geografia, 

Matemática, História, Educação Física etc.). Pode-se afirmar que uma disciplina é 

legitima ou relevante para essa perspectiva de currículo quando a presença do seu objeto 

de estudo é fundamental para a reflexão pedagógica do aluno e a sua ausência 

compromete a perspectiva de totalidade dessa reflexão. 

 

Segundo Marques e Carvalho (2017), todo bom ensino – que se desenvolve através de 

uma prática educativa -  é aquele que pode gerar aprendizagem e colaborar com o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores (pensamento, linguagem, memória, atenção 

dirigida, formação de conceitos, consciência entre outros) que nos diferenciam de outros 

animais e nos possibilitam entender a realidade.  

Para Martins (2013) cabe a educação escolar contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento teórico, quando o indivíduo passa a entender não só aquilo que experiencia, mas 

ultrapassa essa compreensão. Ainda segundo a autora, “uma educação escolar que vise à 

formação de indivíduos livres carece de primar pelo desenvolvimento do pensamento complexo 

e/ou superior, na ausência do qual resultam comprometidos o ato volitivo e, igualmente, o 

autocontrole da conduta” (MARTINS, 2013 p. 304). 

Nessa direção,  a organização da prática pedagógica do professor de educação física no 

ensino médio deve considerar a abordagem e seleção de conteúdos de forma a possibilitar uma 

maior gama de conhecimentos, os procedimentos metodológicos a serem utilizados,  os espaços 

onde esta ação se dará, o tempo pedagógico necessário para assimilação do conteúdo de forma 

aprofundada, o entendimento da avaliação como um processo de acompanhamento da evolução 

do pensamento teórico do aluno em aproximação do conteúdo estudado. Esses elementos 

precisam estar bem organizados na prática do professor e clarificados para os discentes, pois só 

com uma ação metódica, comprometida com os objetivos da escola a EFE pode reconstruir sua 

legitimação dentro da escola. 

 

1.1. Abordagem e seleção dos conteúdos 

O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica e como tal deve reunir um conjunto 

de conteúdos (em todos e em cada um dos componentes curriculares) que possibilite aos 

discentes o aprofundamento e ampliação dos conhecimentos que, a priori, pensa-se que foram 

disponibilizados nos anos anteriores. Assim, no processo de seleção desses conteúdos, deve-se 

priorizar àqueles mais relevantes para se entender a realidade social e natural, pois mais do que 

bem ensinados, eles precisam estar vinculados de forma indissociável à sua significação 

humana e social (LIBÂNEO, 1985 APUD CASTELLANI FILHO ET AL, 2009). 
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Depreende-se que o professor, a partir dessa constatação, pode pensar em quais aspectos 

dos diferentes elementos da cultura corporal – jogo, esporte, ginástica, dança, luta, lazer etc. – 

devem ser abordados e que relevância dar, a cada um deles, nas aulas de EFE para que se 

concretize esse entendimento da realidade social e natural.  

Nessa direção, destaca-se, entre os princípios curriculares no trato com o conhecimento 

(CASTELLANI FILHO ET AL, 2009 p. 32), a importância de se considerar: a) a relevância 

social do conteúdo – que possibilita a explicação da realidade social concreta e oferece aos 

discentes subsídios para a compreensão dos determinantes sócio históricos do discente; b) a 

contemporaneidade e provisoriedade do conhecimento – disponibilizar aos discentes aquilo de 

mais desenvolvido e moderno da produção teórica e científica, em consonância com os 

conhecimentos clássicos, numa perspectiva histórica, enfocando que todo conhecimento 

expressa um determinado estágio da humanidade e; c) adequação às possibilidades sócio 

cognoscitivas dos discentes – importante selecionar conteúdos adequados à capacidade 

cognitiva de entendê-los, para, a partir de então, complexificá-los promovendo a elevação do 

pensamento teórico destes discentes. 

Nesse sentido, o conteúdo pode ser entendido como “um conjunto de conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes que contemplam conceitos, fatos, ideias, princípios, regras, 

hábitos que retratam as ações humanas construindo convicções e servindo de objetos dos 

processos de ensino” (LIBÂNEO, 1994; NISTA-PICCOLO E MOREIRA, 2012). 

A organização dos conhecimentos sob essa perspectiva pode contribuir para que o 

professor tenha a percepção que os conteúdos selecionados possui múltiplas dimensões e que 

elas precisam ser trabalhadas em sala de aula de igual forma. É válido ressaltar, que o 

conhecimento precisa ser visto em sua totalidade dentro de um conjunto de representações 

históricas, sociais, políticas, culturais, econômicas e que essa “classificação” em dimensões é 

só para efeito didático, balizando a prática pedagógica.  

Para tornar mais explícito nosso posicionamento, quanto a organização dos conteúdos, 

exemplificamos:  o tema jogo nos remete a vários conteúdos como jogos eletrônicos, jogos de 

tabuleiro, jogos em grandes e pequenos grupos, jogos de mesa, jogos de tabuleiro, jogos 

cooperativos, jogos teatrais entre outros. Na seleção de um desses conteúdos – jogos de 

tabuleiro – é importante verificar qual é a sua expressão mais desenvolvida na sociedade. Ter-

se-ia o jogo de xadrez dos campeonatos mundiais. A partir disso, e do levantamento dos 

conhecimentos dos discentes sobre o conteúdo (suas formas de expressão dentro da prática 

social global), poderia ser levantado quais seriam os elementos essenciais do xadrez e o porquê 

de sua prática ser elitizada.  
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Daí se depreenderiam os conteúdos a serem tematizados nas aulas,  a origem e o 

percurso histórico do xadrez, estudo das regras, sentidos e significados das peças do jogo, 

benefícios, o acesso a esse jogo, estratificação dos jogos na sociedade e sua elitização, sua 

versão eletrônica, estudo do tabuleiro, etc; estudo do tabuleiro, a representação das peças e sua 

movimentação no jogo, as estratégias do jogo, a antecipação mental das jogadas, vivência do 

jogo nas suas expressões mais modernas e históricas; o respeito as regras e ao oponente, a 

desmistificação xadrez enquanto jogo para poucos, a democratização do conhecimento; e por 

fim as representações que os discentes formularam nesse processo sobre o xadrez. 

A partir do exemplo supracitado, corroboramos com Castellani Filho (et al, 2009) que a 

seleção e organização do conteúdo deve promover a leitura da realidade e, para tanto, faz-se 

necessário conhecer a origem do conteúdo e a necessidade de seu ensino para provocar essa 

leitura, bem como considerar a realidade material da escola, quando deverão estar disponíveis 

instrumentos teóricos e práticos para a consecução dos objetivos inicialmente propostos. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

O professor pode lançar mão de vários instrumentos e estratégias de ensino para alcançar 

os objetivos propostos na direção de garantir a aprendizagem de todos os discentes. Em outras 

palavras, ao garantir a aprendizagem de todos, garante aos discentes a elevação do pensamento 

teórico a partir da apreensão dos conteúdos e leitura da realidade. 

A partir dessas considerações, acredita-se que o professor, a despeito de outras 

tendências pedagógicas, e como proposição deste texto, pode perseguir o método da pedagogia 

Histórico Crítica, sistematizado por Saviani (1993), que busca articular as questões 

educacionais com as questões advindas da sociedade, considerando a educação como uma 

modalidade de prática social no interior da prática social global (SAVIANI, 1993).  

Nessa acepção, o método pedagógico é  

 

[...] um conjunto articulado de fundamentos lógicos que alicerçam toda a organização e 

o desenvolvimento do trabalho educativo com vistas a orientar o agir do professor na 

apreensão das múltiplas determinações constitutivas da dinâmica, da processualidade e 

das contradições da relação entre o ensino e a aprendizagem” (GALVÃO; LAVOURA; 

MARTINS, 2019 p. 138, 139). 

 

Explicitando esse pensamento Galvão; Lavoura; Martins, 2019 p. 128 afirmam:  

 

O conceito de educação como mediação da prática social explicita exatamente que a 

educação é uma modalidade da prática social, o que significa que em hipótese alguma 

saímos da prática social para desenvolvermos atividades de estudo e depois retornamos 
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a ela para agir praticamente. Os momentos intermediários do método pedagógico ‘não 

perdem sua relação com a prática social. São necessários justamente para qualificá-los 

de forma superior’. 

 

Dessa forma, o método proposto provoca o movimento (do pensamento) da passagem 

da síncrese para a síntese por meio das análises e constitui uma orientação segura tanto para o 

processo de pesquisa na descoberta de novos conhecimentos, quanto para o processo 

educacional (SAVIANI, 1993; GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). É válido ressaltar 

que o método representa o movimento dialético e, não se constitui em passos lineares, já que 

os momentos se interpenetram, se inter-relacionam, podem ser consecutivos ou não. São eles:  

Prática social - é o ponto de partida e de chegada da prática educativa – “concebida 

enquanto prática humana universal, genérica, historicamente produzida e socialmente 

acumulada” (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019 p. 128). No momento inicial – é a 

percepção da aparência dos fenômenos como se manifestam empiricamente ainda de forma 

caótica e precária,  que enquanto prática social, é comum a professores e alunos, mas,  se 

encontram em posições diferentes enquanto agentes sociais diferenciados, ou seja,  o professor 

possui uma visão mais articulada do conjunto de conhecimentos que irá trabalhar com os 

alunos, enquanto estes (nesse momento) estão no nível sincrético de compreensão  e não 

conseguem ainda ter uma visão articulada desse conhecimento (SAVIANI, 1993). 

Problematização – consiste em abordar os problemas da prática social, quando o 

professor identifica uma necessidade para que o aluno através de sua ação possa ir em busca do 

conhecimento. Importante, pois ao identificar as questões que precisam ser resolvidas na prática 

social, em consequência seleciona qual conhecimento é necessário dominar (SAVIANI, 1993). 

É a partir da problematização que se seleciona os conteúdos mais relevantes da prática social e 

àquilo que o aluno deve conhecer para a “compreensão do real, para além da imediaticidade da 

vida e da prática cotidianas” (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019 p. 131). 

Para Saviani apud Galvão; Lavoura; Martins (2019 p. 131) a problematização pode ser 

assim entendida: 

 

[...] problema não é sinônimo de pergunta, dúvida ou aquilo que se desconhece. Ao 

analisar um fenômeno, observaremos nele uma concretude apenas aparente. É preciso 

captar sua essência; ultrapassar a cortina de fumaça para conhecer de fato o fenômeno. 

Aquilo que necessitamos conhecer em essência, isso sim é verdadeiramente problema. 

  

 Para o autor a problematização, primeiro recai sobre o professor que precisa 

selecionar os conhecimentos mais importantes e necessários para se viver e participar da 

sociedade contemporânea, bem como instrumentos necessários para sua transformação e, para 
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tanto, nem sempre é preciso perguntar aos alunos quais são essas necessidades, pois como 

professores podemos identificar quais são essas necessidades. 

Instrumentalização – “apresentação” dos conteúdos de ensino, necessários para resolver 

os problemas da prática social, quando o professor utiliza os recursos necessários para garantir 

a construção de novos conhecimentos a partir do confronto com os anteriores. Este momento 

garante “o cumprimento da função social da escola como transmissora dos conhecimentos mais 

elaborados, que desenvolvam cada indivíduo singular, de modo que possa incorpora-lo ao 

gênero humano” 

Nesse percurso os discentes tem a possibilidade para aquisição das “ferramentas 

culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das condições de 

exploração em que vivem” (SAVIANI, 1993 p. 81). É o momento da apropriação dos 

conhecimentos produzidos socialmente ao longo da história da humanidade de forma 

aprofundada, quando a leitura orientada, a aula expositiva e/ou pratica, as discussões, o debate, 

a pesquisa, os exercícios, as vivências podem ser estratégias do professor, possibilitando aos 

discentes, a construção do arcabouço teórico a partir dos conceitos, abstrações, análises, 

comparações, generalizações, sínteses entre outros, trabalhadas nesse processo. Importante 

salientar que esse processo deve estar em constante avaliação, visando a complexificação do 

ensino. 

Catarse – é modificação interna dos indivíduos, síntese dos conteúdos 

instrumentalizados, quando há um salto qualitativo da síncrese a síntese através da análise 

(propiciada em todo o percurso), representada agora pela apropriação do conteúdo de forma 

irreversível.  

Volta-se a prática social, compreendida agora em termos mais elaborados pelos alunos 

que podem realizar uma análise e compreensão mais amplas e críticas da realidade, 

determinando uma nova forma de pensar, de entender e julgar os fatos, as ideias, as concepções 

sentidos e significados correntes na sociedade. 

Destacando o caráter dialético do método pedagógico, Galvão; Lavoura; Martins (2019 

p. 135), sinalizam: 

 
[...] uma problematização advém da prática social. No entanto, ao problematizar 

podemos nos deparar com a necessidade de outras problematizações. Essas 

problematizações, iniciais ou derivadas, terão como imperativo novas 

instrumentalizações. Mas, ao mesmo tempo, se surge a necessidade de uma nova 

problematização, isso significa que a instrumentalização em pauta produziu avanço no 

domínio dos alunos em relação ao conteúdo, o que já expressa catarse. [...] Nesse 

processo, a catarse é que criaria espaço para novas problematizações e 

instrumentalizações, e o trabalho pedagógico se efetivaria visando a que os conteúdos 

mais desenvolvidos sejam transmitidos da melhor maneira possível para todos os 
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indivíduos, de sorte que sejam eles incorporados à sua subjetividade e orientem suas 

ações na realidade concreta.” 

  

 Importante salientar que esse é um processo de mediação pedagógica e, como tal, 

não podem ser encarados ou entendidos como passos ordenados de forma cronológica, mas 

“momentos articulados num mesmo movimento único e orgânico” (SAVIANI, 1993 p. 84) e 

que sua duração irá de acordo com as peculiaridades em que se desenvolve a prática pedagógica. 

 

1.3 Espaços e tempos pedagógicos 

Importante refletir sobre como conciliar o trabalho pedagógico com os conhecimentos 

necessários aos alunos, muitas vezes, em espaços inadequados a prática pedagógica da 

Educação Física Escolar e tempos de aula reduzidos. Os espaços, tempos e instrumentos 

destinados aos diferentes componentes curriculares, também expressam sua valorização e/ou 

legitimação no âmbito escolar. 

A partir da concepção de que a aula pode ser ministrada em qualquer lugar (sala, quadra, 

campo, biblioteca), dentro das condições objetivas da instituição, defende-se a utilização de 

espaços diferenciados para sua ocorrência, pois quando é bem orientada e tem objetivos, 

conteúdo e estratégia bem definidos, é sempre um processo de mediação, independente do lugar 

que ela ocorra. Assim o professor pode lançar mão desses espaços, diversificando-os nas aulas 

de EFE, bem como incorporando à sua prática as diversas formas que os conhecimentos podem 

ser disponibilizados. Como por exemplo, nos livros da biblioteca, nos artigos de revistas e 

jornais físicos e online (laboratório de informática), na quadra, na sala de aula, em uma palestra, 

etc.  

Uma característica a ser ponderada é “brincar” um pouco com essa noção de tempo e 

espaço utilizando algumas metodologias ativas, as mídias sociais e a produção de vídeos e 

filmes. Ressalta-se que a utilização de metodologias ativas e a produção de vídeos e filmes, 

demanda um conhecimento tanto em relação ao conteúdo trabalhado por parte de alunos e 

professores, quanto do veículo utilizado para não recair na valorização do instrumento em 

detrimento do conhecimento a ser aprendido. 

Outro fator muito importante a ser considerado é a redução da carga horária da Educação 

Física Escolar na EPTNM de 240h/a para 80h/a em todo o Ensino Médio, decorrentes da 

Contrarreforma do Ensino Médio e adequação a BNCC. Essa redução traz desafios a prática 

pedagógica, dificultando (quase impossibilitando) o acesso aos conhecimentos da cultura 

corporal pelos discentes.  
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Distribuídas no 1º e 2º ano (40h/a cada) na rede federal e limitada ao 1º ano (80h/a) na 

rede estadual, torna-se um desafio ao professor para a seleção (ainda mais criteriosa) dos 

conhecimentos a serem trabalhados, das vivências a serem propostas, do acompanhamento da 

aprendizagem e do processo de avaliação. 

Além disso, importante refletir sobre as aulas remotas, quando os professores de 

educação física precisam lançar mão de estratégias, procedimentos diferenciados, a cada dia, 

para mobilizar os alunos. Neste cenário, os professores podem utilizar instruções inscritas, 

vídeos explicativos, imagens, áudios, as metodologias ativas sem prescindir das explicações 

necessárias a compreensão dos conhecimentos.  

Na possibilidades do retorno às aulas, atendendo as orientações do MEC no Guia de 

Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas escolas de Educação 

Básica (Brasil, 2020), as atividades deverão ser desenvolvidas em espaços amplos e arejados, 

como quadra ou pátio, e com reorganização pedagógica, evitando jogos, esportes, atividades 

que tenham contato físico. O distanciamento de no mínimo um metro entre os discentes, o uso 

obrigatório de máscara por alunos e professores, a higienização de todos os materiais a cada 

aula, entre outras ações, tornam a atividade docente ainda mais complexa. 

Neste contexto, além da resistência inconteste e persistente contra os preceitos dos 

dispositivos legais supracitados, fazendo-se a requisição de novos rumos para a EFE com a 

valorização dos conhecimentos da área para a formação discente e sua elevação a componente 

curricular em todos os anos do Ensino Médio de um lado; e, por outro lado, a seleção dos 

conhecimentos necessários para a leitura da realidade, em que a intervenção política  na 

educação escolar (materializadas nas reformas curriculares) em defesa dos interesses do 

mercado, também sejam tematizadas. 

Considerando a aquisição dos conhecimentos de forma aprofundada faz-se necessário 

ponderar sobre o tempo pedagógico necessário para assimilação de cada conteúdo, dessa forma 

a regularidade e a recorrência na apresentação desses conhecimentos devem ser feitas em uma 

complexificação crescente. Assim, no Ensino Médio, os discentes, a despeito das sucessivas 

aproximações com o conteúdo da cultura corporal ao longo do ensino fundamental, poderão 

teorizar sobre esses conhecimentos, superando o pensamento empírico na direção do 

pensamento teórico. 

Nesse sentido, o trato com os conteúdos visa desenvolver as funções psíquicas 

superiores: a percepção, atenção, memória, sentimentos, emoção, linguagem e pensamento, 

entendendo o ato de ensinar como a ação de reproduzir os traços essenciais (dados em si, formas 

antecedentes, compreensão das possibilidades de transformação futura) do objeto de estudo ao 
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captar a riqueza categorial (elementos técnicos, históricos, filosóficos, culturais, econômicos) 

desses objetos por meio da formação de conceitos (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). 

A partir dessas considerações, apontam-se alguns indicadores para o trato com o 

conteúdo no ensino dos elementos da cultura corporal – o jogo, esporte, ginástica, dança e luta 

em sala de aula e a abordagem que pode ser dada aos conteúdos advindos desses temas. 

O primeiro indicador a ser considerado é a manifestação empírica do conteúdo - como 

é sua representação na sociedade, seus sentidos e significados correntes. O segundo é a 

possibilidade de realizar procedimentos de análise abstrativas desse conteúdo – quando o ensino 

está direcionado para a busca das determinações do todo. E, o terceiro é a possibilidade de 

captar concretamente o conteúdo de ensino, entendendo como parte integrante da cultura. Para 

melhor visualização seguem exemplos de como o conteúdo pode ser organizado dentro dessa 

proposta: 

 

Exemplo 1 

Tema: luta 

Conteúdo: Esportivização e mercantilização das lutas: a luta enquanto espetáculo e 

mercadoria 

1.Manifestação empírica (qual a manifestação empírica do conteúdo?):  

1.1. Meio de defesa pessoal; 

1.2. Luta espetáculo (MMA); 

1.3. Luta enquanto espetáculo; 

1.4. Confundido com briga, utilizado em brigas de rua; 

1.5. Meio para o reconhecimento social e ascensão econômica. 

2. Procedimentos de análises abstrativas do conteúdo: 

2.1. Diferenciar briga e luta; 

2.2 A luta na mídia 

2.3 MMA – a luta enquanto espetáculo: conhecimentos envolvidos, luta enquanto 

mercadoria; 

2.4 Diferenciar esporte de combate e artes marciais; 

      2.4.1 Esportivização das artes marciais 

2.5 Boxe:  

Quadro 1 – Exemplo do trabalho pedagógico com o tema luta 
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      2.5.1 Esporte olímpico: regras, origem e história, principais técnicas e 

movimentação (exercício/vivência), filosofia (?); 

      2.5.2 Condição socioeconômica dos lutadores – visto como meio para a ascensão 

social e econômica; 

     2.5.3 Aspectos, políticos, econômicos e sociais das lutas 

2.6 Dicotomia entre professores de EFE e os mestres das artes marciais e/ou 

treinadores;  

3. Possibilidade de captar concretamente o conteúdo de ensino. (Como é possível 

captar concretamente o conteúdo de ensino BOXE?) 

3.1 Entender as lutas como parte integrante da constituição e manutenção da cultura de 

alguns povos; 

3.2 Entender a luta enquanto manifestação cultural. 

     

 

 

Exemplo 2 

Tema: Dança 

Conteúdo: Dança e alienação: as danças disponibilizadas as classes populares 

1.Manifestação empírica (qual a manifestação empírica do conteúdo?):  

1.1. Confundido com as diversas expressões musicais; 

1.2. Entendida como lazer, festa; 

1.3. Erotização dos movimentos; 

1.4. Simplificação e mecanização dos movimentos. 

2. Procedimentos de análises abstrativas do conteúdo: 

2.1. Surgimento e história da dança; 

2.2 Componentes da dança 

2.3 Diferentes tipos de dança: clássicas, moderna, folclóricas etc. 

2.4 Relação da dança com o mundo atual 

2.5 Hip Hop:  

      2.5.1 Principais estilos; 

      2.5.2 origem e história; 

Quadro 2 – Exemplo do trabalho pedagógico com o tema dança 
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     2.5.3 principais expressões da música, arte e dança  

2.6 dança e alienação: danças disponibilizadas as classes populares;  

2.7 Condição socioeconômica dos dançarinos; 

2.8 Aspectos políticos, econômicos e sociais das danças. 

3. Possibilidade de captar concretamente o conteúdo de ensino. (Como é possível captar 

concretamente o conteúdo de ensino BOXE?) 

3.1 Entender dança como manifestação histórica e relacionada ao modo de produção de 

vida; 

 3.2 Conhecimento de outros tipos de dança para além do imediatismo; 

3.3 Dança como conhecimento do real. 

 

Buscou-se exemplificar o direcionamento que pode ser dado a organização do conteúdo 

nas aulas de EFE, com o escopo de desenvolver o pensamento teórico dos discentes a partir do 

trabalho com os temas da cultura corporal. Nesta acepção o fazer pedagógico possibilita o 

conhecimento desses temas para além da prática, mas a compreensão dos determinantes que o 

compõem. 

 

1.4 O entendimento da avaliação como um processo de acompanhamento da 

aprendizagem 

Segundo Charlot (2013), aprender requer uma atividade intelectual, que só é possível 

quando há engajamento por parte dos discentes e quando motivo e objetivo da atividade – 

estudar para aprender - coincidem, estando o sentido intimamente ligado ao resultado. Desta 

forma, o como proporcionar esse engajamento nas atividades escolares e como acompanhar o 

processo intelectual dos discentes deve ser um dos objetivos da ação pedagógica. 

Nessa direção, as práticas avaliativas no interior da prática educacional, está relacionada 

ao projeto pedagógico da escola e é determinada pelo trabalho pedagógico, inter-relacionado 

com tudo que a escola assume, corporifica, modifica e reproduz em uma sociedade 

(CASTELLANI FILHO ET AL, 2009). Assim, a avaliação que o professor acolhe em seus 

objetivos e instrumentos está intimamente ligada a visão de homem, sociedade e educação 

materializadas em uma linha teórico-metodológica que persegue, mesmo sem consciência de 

sua explicitação. 

A partir desse entendimento sobre a avaliação, podemos considerar que o 

acompanhamento da aprendizagem nos exemplos supracitados poderia ser realizado a partir da 
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produção de textos sobre os conteúdos trabalhados, produção de um ensaio teórico sobre o 

tema, um debate sobre os aspectos controversos (da luta – meio para ascensão social e 

econômica/ dança preconceitos relacionados aos dançarinos do hip hop), leitura orientada e 

discussão de artigos sobre os temas, relatório sobre a vivência dos movimentos, festival de lutas, 

festival de dança com posterior discussão sobre o significado da participação nesses eventos.  

Percebe-se que há um destaque sobre a compreensão dos discentes em relação aos temas 

estudados, que é expressada através da linguagem. Para Marsiglia (2011) a linguagem 

movimenta todos os campos da atividade da formação da consciência do sujeito como 

percepção, atenção, memória e imaginação. Outro ponto a ser destacado, é que ao longo do 

processo a verificação de novas conexões com outros conhecimentos, novas problematizações 

que suscitam uma nova instrumentalização e catarse são significativos da aprendizagem dos 

discentes nesse processo. 

Não é possível compreender a avaliação do processo ensino-aprendizagem como 

elemento metodológico complexo, que compõe a prática pedagógica cotidiana de professores, 

alunos e administradores escolares, sem o reconhecimento das inter-relações dialéticas entre o 

acesso ao conhecimento, a distinção teoria-prática em função das atribuições no processo de 

trabalho, a seleção, a retenção e a eliminação dos discentes na/da educação escolar. 

Ampliando essa concepção, para Luckesi (2011) a avaliação é essencial para a 

concretização do projeto educacional, pois é ela que sinaliza aos discentes o que o professor e 

a escola valoriza. À vista disto, a avaliação é inerente e indissociável à educação, concebida 

como problematização, questionamento, reflexão através da qual se cristalizam mecanismos 

estruturais e limitantes no processo ensino – aprendizagem. 

Ainda segundo Luckesi (2011) os processos avaliativos possuem as funções diagnóstica, 

formativa e somativa em decorrência dos objetivos que foram traçados no projeto pedagógico, 

plano de curso e plano do componente curricular. A função diagnóstica proporciona 

informações acerca das capacidades do discente antes de iniciar o processo de ensino. A função 

formativa permite constatar se os discentes estão de fato atingindo os objetivos formulados, 

verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados 

durante o desenvolvimento das atividades. 

Já a função somativa tem como objetivo determinar o grau de domínio do discente em 

uma área de aprendizagem, o que permite atribuir uma qualificação que, por sua vez, pode ser 

utilizada como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada. Cada uma dessas funções, 

são facetas do mesmo processo e podem ser mais ou menos valoradas em decorrência do projeto 

educativo onde está inserido. 
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Isto posto, a avaliação em EFE, ainda tem se constituído muito mais como uma 

avaliação da aptidão física do que dos processos de aprendizagem dos discentes. A preocupação 

com métodos e técnicas – criando-se testes, materiais, sistemas, e critérios com fins 

classificatórios e seletivos – tem servido para ocultar importantes reflexões acerca da avaliação, 

reforçando sua função seletiva, disciplinadora e meritocrática. 

No entanto, essa perspectiva se apresenta limitada em relação ao sentido e à finalidade 

da avaliação em EFE, ao nosso ver, deve se consubstanciar em um processo ampliado, 

abarcando um maior número de informações sobre o processo cognitivo (de aprendizagem) dos 

discentes, tornando a avaliação do processo ensino-aprendizagem como referência para a 

análise da aproximação ou distanciamento dos discentes do eixo curricular que norteia o projeto 

pedagógico da escola. Corroborando com esse posicionamento, Luckesi (2011 p. 93). 

 

Um educador, que se preocupe com que a sua prática educacional esteja voltada para a 

transformação, não poderá agir inconsciente e irrefletidamente. Cada passo de sua ação 

deverá estar marcado por uma decisão clara e explícita do que está fazendo e para onde 

possivelmente está encaminhando o resultado de sua ação. A avaliação, neste contexto, 

não poderá ser uma ação mecânica. Ao contrário, terá de ser uma ação racionalmente 

definida, dentro de um encaminhamento político decisório a favor da competência de 

todos para a participação democrática da vida social (LUCKESI 2011 p. 93). 

 

Nessa direção os processos avaliativos considerariam a observação, análise e 

conceituação dos elementos que compõem a totalidade da conduta humana e que se expressam 

no desenvolvimento das atividades. E essa avaliação só se torna possível com o 

acompanhamento sistemático da aprendizagem a partir de instrumentos como a produção de 

textos, a discussão e o debate, por exemplo que expressam o pensamento do discente. 

Entre esses elementos, situamos, também o desenvolvimento físico-motor dos discentes, 

que percebidos através de dados biométricos, podem constitui-se como mais um indicador para 

que o professor realize uma análise (criteriosa) das condições gerais dos alunos de forma a 

permitir uma ordenação de dados reais e concretos sobre eles. A partir dessa avaliação física 

(dados biométricos, posturais, e de condicionamento) pode-se tomar decisões didático-

metodológicas em relação ao percurso educativo dos discentes. 

Ao considerar, na avaliação, que o patrimônio cultural que se expressa nas 

possibilidades corporais, no acervo de conhecimentos sobre a cultura corporal, se diferencia de 

acordo com as condições socioeconômicas, culturais e físicas dos discentes, o uso de medidas 

e avaliação não deve neutralizar, mas possibilitar uma leitura crítica dessas condições para, a 

partir de então, ampliar e aprofundar a compreensão dessa realidade. 
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Para tanto, faz-se necessário que a avaliação na EFE seja encarada como processo de 

acompanhamento do desenvolvimento do pensamento teórico do aluno, adicionado a ampliação 

do repertório motor e desenvolvimento de movimentos técnicos, que possam ser pautados em 

práticas que possibilitem fornecer informações sobre esse processo e que permitam aos 

professores decidir sobre as intervenções e redirecionamentos que se fizerem necessários em 

face do projeto educativo. 
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2. Possibilidades para a sala de aula 

 

A título de exemplo selecionamos três temas para compor um plano de ensino para 20 

aulas do 1º ano do Ensino Médio. Objetivou-se com os exemplos supracitados abordar os traços 

essenciais e sistemas de relações que compõem essas atividades corporais, contribuindo desta 

forma, para a organização da pratica pedagógica do professor. 

Ressalta-se que, como a forma de abordar os conteúdos seguem os princípios da 

pedagogia Histórico-Crítica, as orientações metodológicas possuem os mesmos norteadores, 

assim são comuns aos temas, embora devam se adequar as peculiaridades de cada conteúdo 

proposto, da turma, das possibilidades infra estruturais da instituição e do perfil do professor. 

Importante ressaltar que o direcionamento se consubstancia na organização do trabalho 

pedagógico levando em consideração o encaminhamento das aulas teóricas e, principalmente 

das aulas práticas, sem as quais a Educação Física Escolar se distancia do seu objeto de estudo 

na escola – a cultura corporal - enquanto produção do conjunto dos homens. Faz-se necessário 

entender a aula como um espaço intencionalmente organizado, pensado, cuidadosamente 

preparado para possibilitar a apreensão dos conhecimentos e dos diversos aspectos das suas 

práticas na realidade social (CASTELLANI FILHO ET AL, 2009). 

Nesta direção as aulas práticas devem proporcionar aos discentes variadas 

possibilidades de movimento da dança, dos esportes, do jogo, das lutas, das ginásticas 

garantindo a estes não só vivências corporais, mas a aprendizagem de movimentos técnicos. 

Salienta-se que essa prática não é uma atividade que se basta em si, mas deve estar atrelada em 

primeira instância aos objetivos de aprendizagem que foram estabelecidos para esta etapa de 

ensino e, de forma mais abrangente à sua expressão na sociedade, em seus objetivos, relação 

com o trabalho, necessidade localizada espaço e temporalmente entre outros aspectos (FREIRE; 

SCAGLIA, 2009). 

Desta forma, orienta-se que a abordagem dos conteúdos seja pensada numa proporção 

igual de aulas teóricas e práticas em que os conhecimentos abordados sejam desenvolvidos num 

continuum em que as aulas teóricas deem subsídios as aulas práticas e que estas, por sua vez, 

proporcionem o enriquecimento e a ampliação dos conhecimentos discutidos nas aulas teóricas. 

Assim pode-se trabalhar elementos técnicos e táticos de esportes, elementos técnicos das 

danças, das lutas, elementos recreativos do lazer, do jogos entre outros numa perspectiva de 

ampliação do repertório motor, aquisição de conhecimentos técnicos e teóricos da cultura 

corporal. 
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2.1 O esporte 

 

Segundo o Castellani Filho et al (2009 p. 69), “o esporte é uma prática social que 

institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal, constituindo-se numa dimensão complexa do 

fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e recria”. Sendo 

assim, como fenômeno social, precisa ser desmistificado na escola, através de sua oferta e do 

conhecimento para criticá-lo dentro de um contexto socioeconômico, político e cultural em 

defesa do direito à prática do esporte. 

Como um direito social, os esportes estão garantidos na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988) no Art. 217 afirmando que o “esporte é um dever do estado, o qual se 

incumbirá de promover práticas esportivas formais e não formais, deve receber recursos 

públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e deve contribuir para o lazer do 

cidadão.” 

Utilizando-se de um discurso que atrela esporte e saúde, o mercado, em busca de vender 

roupas esportivas, suplementos, dietas, tênis e uma infinidade de materiais, equipamentos e 

produtos alimentícios entre outros, escamoteia os interesses mercadológicos por intermédio de 

toda essa gama de produtos, impõe o discurso de um corpo belo, saudável e perfeito, atrelando 

a prática de esportes à saúde e qualidade de vida. 

Assim sendo o estudo dos esportes precisa englobar toda a gama de conhecimentos 

inerentes a sua prática, extrapolando as manifestações empíricas ou entendimento do senso 

comum, possibilitando a compreensão do esporte como um fenômeno social que envolve 

diversos interesses, entre eles os econômicos e políticos, bem como as relações de exploração 

do trabalho em seu interior. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                

TEMA: ESPORTE 

CONTEÚDO: ATLETISMO 

DURAÇÃO: 20 HORAS/AULA 

PÚBLICO ALVO: 1º ANO ENSINO MÉDIO 

1. Objetivos 

1.1 Geral 

Conhecer o esporte como fenômeno cultural, social e econômico em um conjunto 

de relações e interações na prática social. 

1.2 Específicos  

 Entender as relações existentes entre a prática de esportes e os diversos setores da 

sociedade; 

  Reconhecer que as diferentes modalidades esportivas possuem técnicas específicas 

que as caracterizam 
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 Compreender o atletismo enquanto prática sociocultural, identificando seus principais 

sentidos/significados na atualidade e enquanto elemento de lazer; 

 Conhecer e identificar características específicas do atletismo; 

 Possibilitar a vivência de práticas inerentes às modalidades do atletismo) 

 Compreender as relações existentes entre a prática do esporte e o consumismo em 

suas expressões na mídia; 

 

2. Conteúdo – Esporte enquanto fenômeno cultural, social e econômico da 

sociedade contemporânea 

2.1. Atletismo: esporte olímpico 

2.1.1 A olimpíada e os campeonatos mundiais – máxima expressão midiática do 

atletismo; 

2.1.1 Os elementos que compõem o atletismo: correr, saltar, arremessar e lançar 

2.1.2 Origem e evolução histórica do atletismo em relação ao desenvolvimento 

histórico da humanidade; 

2.1.3 Modalidades, regras 

2.1.4 O esporte amador: as corridas de rua 

2.2. Os esportes enquanto manifestação cultural – reflexo das características da 

sociedade; 

2.2.1   Concepção, sentido e significados do esporte 

2.2.2 Os esportes na história da humanidade: origem e evolução; 

2.2.3 A esportivização dos jogos e brincadeiras culturais 

2.2.4 Principais elementos dos esportes; 

2.2.5 Segmentos sociais nos quais as modalidades esportivas estão inseridos: mídia, 

economia, trabalho, lazer, consumo de produtos, na política, entre outros; 

2.3. Mercantilização dos esportes; 

2.4. Esporte e consumismo: 

 2.4.1 Exploração do trabalho escravo na produção dos produtos esportivos; 

2.5. Esporte e relações de trabalho 

2.6. Esporte e lazer 

2.7 Esporte e educação das classes populares: Contrarreforma do Ensino Médio 

 

Abordagem do conteúdo: 

a) Manifestações empíricas do conteúdo – como esse conteúdo é percebido no 

cotidiano (apresentado na mídia, vivência dos discentes). Como ele é pensado? Quais 

as implicações desses sentidos/ significados? Como é o acesso? Quais as relações de 

trabalho que existem? Como os produtos esportivos são produzidos? Ganhar sob 

qualquer circunstâncias é moral (dopping)? Os avanços tecnológicos e científicos 

contribuem para o desenvolvimento de super atletas? 

b) Procedimentos de análises abstrativas do conteúdo, a partir do estudo das formas 

mais desenvolvidas (ex: atletismo das Olimpíadas): elementos, origem, evolução 

histórica, técnicas, características, principais movimentos entre outros conteúdos. 

c) Análise do todo – o esporte - refletindo sobre as relações e mediações deste na 

sociedade, como possibilidade de captar concretamente o conteúdo. 

 

3. Procedimentos metodológicos:  

Importante ao apresentar o tema a ser estudado, problematizar a sua prática social. Ex: 

quais os sentidos e significados do esporte em nossa sociedade? Como o esporte é 

representado? Esporte é saúde? A prática é acessível a todos em suas formas mais 

desenvolvidas?  
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a) Aulas Teóricas – momento importante para a instrumentalização dos discentes. As 

aulas devem ser expositivo-dialogadas, tendo como suporte slides organizados pelo 

professor e/ou textos (estudos dirigidos). Devem ser recorrentes e utilizadas sempre 

que for introduzir novos conceitos e conhecimentos sobre o tema; 

b) Proposição de vídeos, documentários e/ou filmes que abordem a temática, 

disponibilizados anteriormente aos discentes para explicitação pelo professor e temas 

de debates e discussões em sala;  

d) Leitura e compreensão de textos – estudo dirigido -  em diferentes gêneros textuais 

disponibilizados aos alunos para ampliar a compreensão;  

f) Fóruns de debate; 

g) Aulas práticas – proporcionando vivências, ensino de movimentos técnicos – 

acompanhada da reflexão dessas práticas; 

h) Produção de texto: ensaio acadêmico sobre tema 

 

Orientações:  

3.1. O horário das aulas (60min e/ou 100min) devem ser utilizados para teorizar o 

conteúdo através de uma aula expositiva, discussão de um texto lido anteriormente, 

debate sobre as impressões e ideias de um filme ou vídeo assistidos. 

3.2.Caso seja imprescindível para o entendimento do conteúdo, realizar leitura ou 

assistir filmes em sala, selecionar àqueles mais curtos no caso dos vídeos e fracionar 

os textos; 

3.3. Nas aulas práticas, durante a atividade ou nos momentos finais (a critério do 

professor), realizar ponderações ou inferências sobre os movimentos técnicos 

realizados, propiciando uma reflexão sobre a atividade. 

3.4. Importante realizar inferências sobre o texto com os discentes para direcionar a 

leitura, facilitando sua compreensão: Que tipo de texto é esse? Vamos observar sua 

estrutura? Onde ele foi publicado? Qual objetivo desse tipo de texto? Pelo título da 

revista, sobre quais temas ela deve tratar? A que público se destina? O que podemos 

pensar do texto a partir da leitura do título?  

5. Textos, vídeos, filmes e atividades práticas precisam ser debatidos em sala e 

explicitados pelo professor sobre seus objetivos, conteúdo, finalidade e a que público 

se destina. 

 

4. Material a ser disponibilizados aos discentes para as atividades em aula e/ou 

casa 

1. Textos:  

1.1 “UM ÓTIMO NEGÓCIO: O ESPORTE” 

1.2 “ATLETISMO E QUEBRA DE RECORDES” 

Referência: DARIDO, Suraya Cristina. Et al. EDUCAÇÃO FÍSICA E TEMAS 

TRANSVERSAIS: possibilidades de aplicação. São Paulo: Mackenzie, 2006 

 

2.Vídeos:  

2.1 Esporte na escola 

https://youtu.be/p0dGXsK595k 

2.2 Esporte na escola 2 

https://youtu.be/GbZuZfmnZ5o 

2.3 Esportes na escola 3 

https://youtu.be/PvzGzjEnnDg 

2.4 Esportes na escola 4 

https://youtu.be/-_iXFBtPW4E 

https://youtu.be/p0dGXsK595k
https://youtu.be/GbZuZfmnZ5o
https://youtu.be/PvzGzjEnnDg
https://youtu.be/-_iXFBtPW4E
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 Material de Apoio para o professor: 

 1.CASTELLANI FILHO, Lino et al. Metodologia do ensino de Educação Física. 2 ed. 

Ver. São Paulo, 2009. 

2. KUNZ. Elenor. Didática da Educação Física 1. 4 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006. 

3. NISTA-PICCOLO, Vilma Leni; Wagner Wey. Esporte para a vida no Ensino Médio. 

1 ed. São Paulo: Telos, 2012. 

4. MELO, Bruna Agra et al. EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: valorizando 

o patrimônio cultural das práticas corporais. In MALDONADO, Daniel Teixeira, 

NOGUEIRA, Valdilene Aline; FARIAS, Uirá de Siqueira. Educação Física Escolar no 

Ensino Médio: a prática pedagógica em evidência. Curitiba: CRV, 2018. 

5.GUEDES, Dartagnam Pinto.Motivação para aulas de Educação Física e Prática de 

Esporte em idades Jovens. In GOLIN, Carlo Henrique; SILVA, Junior Vagner Pereira 

da; PACHECO NETO, Manuel(Org.). Educação Física e suas pluralidades. 1 ed. 

Várzea Paulista – SP: Fontoura, 2018. 

6. A didática histórico- crítica e os conteúdos de ensino da Educação Física 

Disponível em: https://youtu.be/AUGTvPZk-_c 

7. Abordagem crítico Superadora e o ensino de esportes. 

Disponível em: https://youtu.be/usAjkzQ4B_g 

Avaliação 

Proposta que ela seja feita durante todo o processo, tendo como critérios: a) qualidade 

da participação nas aulas – realização das atividades, contribuições e intervenções nas 

discussões, esclarecimento de dúvidas; b) produção textual; c) ampliação do repertório 

motor; d) ampliação da compreensão do esporte como conteúdo da cultura corporal; 

 Produção de um ensaio teórico sobre o tema, construído ao longo das aulas, 

escrevendo várias versões. 

 Importante conceber como processo, já que a aprendizagem podem levar a 

novas problematizações com a necessidade de novas instrumentalizações.  

 

 

2.2 A dança 

 

Abordar a dança como tema em sala faz-se importante à medida que pode contribuir 

para o desenvolvimento dos discentes em todas as suas dimensões. Segundo Marques (2007) a 

dança, uma das primeiras manifestações artísticas da humanidade, tem sido entendida 

 

 como expressão de vida e como linguagem social, como manifestação de introspecção 

e de interação com o meio, como ato de apreensão e de reação aos fenômenos do 

universo, entre outros sentidos/significados sociais. Além disso, considera-se que o 

movimento que se faz na dança é o espaço exterior da imaginação, que esse movimento 

libera sentimentos e emoções e que pode refletir e expressar as transformações do ser 

humano no todo (MARQUES, 2007 p. 25). 

 

 Segundo Kunz (2006), a dança, por ser cultura de movimento, demarca manifestações 

culturais de comunidade e povos, sendo um rito de comunicação através do movimento. Como 

https://youtu.be/AUGTvPZk-_c
https://youtu.be/usAjkzQ4B_g
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parte da cultura de um povo, a dança minifesta ideias, comportamentos e atitudes que 

representam padrões sociais no tempo e espaço. Na antiguidade, europeus reuniam-se para 

dançar para comemorar uma boa colheita, os índios para agradecer a chuva, assim na história 

da humanidade a dança teve suas marcas e até nos dias de hoje é uma manifestação cultural que 

transmite emoções a todos que a praticam e aos que simplesmente assistem, mas seu contexto 

vai além, ela também expressa nossa leitura de mundo, nossa cultura, através da dança podemos 

contextualizar o que pensamos referente a própria realidade que vivemos. 

 Para Marques (2007), a dança é uma das manifestações da cultura do movimento mais 

importantes e relevantes em todo o mundo, caracteriza-se pela constante busca da alegria e do 

prazer proporcionados por movimentos ritmados e compassados, desenvolvendo de forma 

criativa diferentes funções mimicas e pantomímicas. 

 Para que um movimento com ritmo se realize são imprescindíveis o espaço e a música. 

O conjunto desses elementos na dança e o total envolvimento subjetivo dos dançarinos num “se 

movimentar” natural e espontâneo, faz com que a dança se torne um fenômeno de expressão e 

vivência. Isto permite ao ser humano um retorno à sensibilidade, ao belo e à própria vida, que 

de certa forma, o “processo civilizatório” tem sufocado no homem civilizado das sociedades 

atuais. Um sentido pedagógico da dança seria o desenvolvimento de um ser humano mais pelo 

estético do que pelo lógico, mais emocional-afetivo do que intelectual-racional. 

 “A participação e a descoberta de um “saber-sentir” pela dança, na verdade não acontece 

apenas com quem efetivamente dança, mas com todo aquele que realmente participa do 

acontecimento da dança, se deixa envolver por ela, viaja com ela, mesmo se for apenas 

assistindo a uma apresentação” (XAVIER, 2013 p. 32). Segundo Garaudi (1973 In Marques, 

2007 p 20) “toda dança implica participação: mesmo quando ela é espetáculo, não é apenas 

com os olhos que a acompanhamos, mas com os movimentos pelo menos esboçados de nosso 

próprio corpo”. 

 Para Brasileira (2014) a dança evidencia formas de expressão artística e pessoal, quando 

a dança de um povo revela muito sobre o seu modo de vida, o que possibilita aos estudantes ao 

estudá-la conhecer várias outras culturas. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                

TEMA: DANÇA 

CONTEÚDO: DANÇA E ALIENAÇÃO: AS DANÇAS DISPONIBILIZADAS AS 

CLASSES POPULARES 

DURAÇÃO: 20 HORAS/AULA 

PÚBLICO ALVO: 1º ANO ENSINO MÉDIO 

1. Objetivos 
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1.2 Geral 

Conhecer a dança enquanto manifestação artística da humanidade ao longo da 

história, estabelecendo nexos entre esta manifestação e as danças apropriadas pelos 

alunos nos diferentes contextos sociais. 

1.2 Específicos  

 Compreender a dança enquanto manifestação da humanidade, que nos seus 

distintos estilos reproduz a vida. 

 Discutir sobre a dança, buscando compreendê-la nas suas múltiplas dimensões 

(artística, física, formativa e outras); 

 Refletir sobre a dança na escola como um mecanismo de desenvolvimento para 

atitudes de respeito, disciplina, companheirismo, relação intra e interpessoal, 

bem como para a assimilação de variados conceitos relativos a cultura corporal; 

 Vivenciar elementos estruturantes que compõem os diferentes estilos de dança; 

 Vivenciar atividades de dança numa perspectiva educativa, exercitando valores 

como emancipação, participação e cooperação; 

 

2.Conteúdo A dança como manifestação representativa de diversos aspectos da vida 

do ser humano. 

2.1.Dança como forma elementar do movimento expressivo -  a cultura Hip Hop – os 

campeonatos mundiais 

2.1.1 Os elementos que compõem a cultura Hip Hop: dança, rap, grafite, som feito 

pelos DJs; 

2.1.2 Origem, história, características, principais movimentos; 

2.1.5 Principais estilos do Hip Hop 

2.2. A dança enquanto construção sociocultural; 

2.2.1Conceito de dança  

2.2.6 Dança: origem e evolução histórica – a dança na história dos povos; 

2.2.7 Diversidade dos conteúdos da dança: danças folclóricas e culturais nativas, 

danças de salão e de espetáculo, de contestação entre outras; 

2.2.8 Técnicas corporais básicas e a criatividade na dança; 

2.3 A dança dos espetáculos: organização, coreografia, bailarinos; cenário 

2.4 Elementos estruturantes da dança: ritmo (acelerado, lento, moderado/ compassos 

binários, ternários, quartenários); movimento corporal (kinesfera, eixo, fluxo, 

peso, giros, rolamentos, saltos), espaço (níveis, deslocamento, dimensões, 

direção) e tempo (rápido, moderado, lento); 

2.5 Profissionalização e mercantilização da dança; 

2.5.1 Quais e como são as relações de trabalho no universo da dança; 

2.5.1 A dança enquanto mercadoria 

2.6 Vivência dos movimentos característicos da dança; 

2.7 Dança, preconceito e discriminação 

Abordagem do conteúdo: 

a) Manifestações empíricas do conteúdo – como esse conteúdo é percebido no 

cotidiano (apresentado na mídia, vivência dos discentes). Como ele é pensado? Quais 

as implicações desses sentidos significados? Como é o acesso a dança das classes 

populares? 

b) Procedimentos de análises abstrativas do conteúdo a partir do estudo das formas 

mais desenvolvidas (Ex: Hip Hop dos campeonatos mundiais): elementos, origem, 

evolução histórica, técnicas, características, principais movimentos entre outros 

conteúdos. 
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c) Análise do todo – a dança- refletindo sobre as relações e mediações desta na 

sociedade, como possibilidade de captar concretamente o conteúdo. 

 

3. Procedimentos metodológicos:  

Importante ao apresentar o tema a ser estudado problematizar a sua prática social. Ex: 

quais os sentidos e significados na dança em nossa sociedade? Como a dança é 

representada? Quais os estilos de dança que as classes menos favorecidas têm acesso? 

Quais os estilos de dança que essa classe não tem acesso? Dança é cultura, como ela se 

expressa? 

a) Aulas Teóricas – momento importante para a instrumentalização dos discentes. As 

aulas devem ser expositivo-dialogadas, tendo como suporte slides organizados pelo 

professor e/ou textos (estudos dirigidos). Devem ser recorrentes e utilizadas sempre 

que for introduzir novos conceitos, conhecimentos sobre o tema; 

b) Proposição de vídeos, documentários e/ou filmes que abordem a temática, 

disponibilizados anteriormente aos discentes para explicitação pelo professor e temas 

de debates e discussões em sala;  

d) Leitura e compreensão de textos – estudo dirigido -  em diferentes gêneros textuais 

disponibilizados aos alunos para ampliar a compreensão;  

f) Fóruns de debate; 

g) Aulas práticas – proporcionando vivências, ensino de movimentos técnicos, 

elaboração de coreografias – acompanhada da reflexão dessas práticas; 

h) Produção de texto: ensaio acadêmico. 

 

Orientações:  

3.1. O horário das aulas (60min e/ou 100min) devem ser utilizados para teorizar o 

conteúdo através de uma aula expositiva, discussão de um texto lido anteriormente, 

debate sobre as impressões e ideias de um filme ou vídeo assistidos.  

3.2. É imprescindível para o entendimento do conteúdo realizar leitura ou assistir filmes 

em sala, selecionar àqueles mais curtos no caso dos vídeos e fracionar os textos; 

3.3. Nas aulas práticas durante a atividade ou nos momentos finais (a critério do 

professor) realizar ponderações ou inferências sobre os movimentos técnicos 

realizados, propiciando uma reflexão sobre a atividade. 

3.4. Importante realizar inferências sobre o texto com os discentes para direcionar a 

leitura, facilitando sua compreensão: Que tipo de texto é esse? Vamos observar sua 

estrutura? Onde ele foi publicado? Qual objetivo desse tipo de texto? Pelo título da 

revista, sobre quais temas ela deve tratar? A que público se destina? O que podemos 

pensar do texto a partir da leitura do título?  

5. Textos, vídeos, filmes e atividades práticas precisam ser debatidos em sala e 

explicitados pelo professor sobre seus objetivos. 

 

4. Material a ser disponibilizados aos discentes para as atividades em aula e/ou 

casa 

1. Textos:  

1.1. “A DANÇA E A ALMA!”  

Referência: ANDRADE, Carlos Drummond. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 

1964. 

1.2. “UM, DOIS, TRÊS” 

Referencia: VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001. 

https://www.pensador.com/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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1.3. “DANÇA: CONHECIMENTO A SER TRATADO NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Referência: EHRENBERG, Mônica Caldas; GALLARDO, Jorge Sérgio Pérez. Revista 

122 Motriz, Rio Claro, v.11, n.2, p.121-126, mai./ago. 2005. 

1.4 “DANÇAR O ADOLESCER: ESTUDO FENOMENOLÓGICO COM UM 

GRUPO DE DANÇA DE RUA EM UMA ESCOLA” 

Referência: MIRANDA, Renata Marques Rego; CURY, Vera Engler. Revista Paidéia 

set-dez. 2010, Vol. 20, No. 47, 391-400  

1.5 “CULTURA DO HIP HOP E O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

Referência: IMBRIZI, Jaquelina Maria et al. Fractal: Revista de Psicologia, v. 31, n. 

esp., p. 166-172, set. 2019. 

2.Vídeos:  

2.1 “O que é dança?” 

https://youtu.be/pfHjmcKZNHk 

2.2. “Dança como manifestação cultural” 

 https://youtu.be/EX8aUTyw2gA 

2.3. Evolução da dança 1950 - 2019 

https://youtu.be/p-rSdt0aFuw 

2.4 “Conceito e história da dança” 

https://youtu.be/bwOkqQYpYYc 

2.5 A origem da cultura Hip Hop 

https://youtu.be/u5zA9ViE0us 

2.6. Danças urbanas 

https://youtu.be/a-O8-V_Q1mI 

2.7 Quatro elementos da cultura Hip Hop 

https://youtu.be/moDBYm7fsjc 

2.8. Evolução da dança Michel Jackson 

https://youtu.be/RztUdknG9H4 

 

 

 Material de Apoio para o professor: 

1. RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Carmen Paternostro; OLIVEIRA, Eduardo. 

Dança, Corpo e Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Dança, 2016 40. 

2. 1.CASTELLANI FILHO, Lino et al. Metodologia do ensino de Educação Física. 2 

ed. Ver. São Paulo, 2009. 

3. KUNZ. Elenor. Didática da Educação Física 1. 4 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006. 

4.MARQUES, Isabel A. Dançando na escola. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

5. XAVIER, Antônio Nolberto de Oliveira. A dança da vida: a presença da dança nos 

rituais, das sociedades primitivas ao nosso tempo. Itabuna: Via Litterarum, 2013. 

6. TAVARES, Marie Luce. SE ELA DANÇA.... E QUEM MAIS DANÇA? – A 

DANÇA COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E O CONVITE A 

DISCUSSÃO DE GÊNERO. In MALDONADO, Daniel Teixeira, NOGUEIRA, 

Valdilene Aline; FARIAS, Uirá de Siqueira. Educação Física Escolar no Ensino 

Médio: a prática pedagógica em evidência. Curitiba: CRV, 2018. 

7. Vídeo 05– Abordagem Crítico-Superadora e o ensino da dança 

Disponível: Link para o youtube: https://youtu.be/tGDcEyzMsII. 

 

5. Avaliação 

Proposta que ela seja feita durante todo o processo, tendo como critérios: a) qualidade 

da participação nas aulas – realização das atividades, contribuições e intervenções nas 

https://youtu.be/pfHjmcKZNHk
https://youtu.be/EX8aUTyw2gA
https://youtu.be/p-rSdt0aFuw
https://youtu.be/bwOkqQYpYYc
https://youtu.be/u5zA9ViE0us
https://youtu.be/a-O8-V_Q1mI
https://youtu.be/moDBYm7fsjc
https://youtu.be/RztUdknG9H4
https://youtu.be/tGDcEyzMsII
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discussões, esclarecimento de dúvidas; b) produção textual; c) ampliação do repertório 

motor; d) ampliação da compreensão da dança como conteúdo da cultura corporal; 

 Produção de um ensaio teórico sobre o tema, construído ao longo das aulas, 

escrevendo várias versões. 

 Importante conceber como processo, já que a aprendizagem podem levar a 

novas problematizações com a necessidade de novas instrumentalizações.  

  
 
 

2.3 Luta 

As lutas são parte integrante da cultura corporal e, como tal, podem ser entendidas como 

manifestação de cunho sócio filosófico consideradas como instrumento de preservação de 

várias culturas. Para os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1988) as lutas são definidas 

como “disputas em que o (os) oponente (s) deve (m) ser subjugado (s), com técnicas e 

estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na 

combinação de ações de ataque e defesa” (BRASIL, 1988 p.70). 

De acordo com Rufino e Darido (2011) as lutas, embora possuam origem, história, 

elementos e técnicas diferentes elas possuem características comuns entre si, que possibilitam 

diferenciá-las de outros temas da cultura corporal. Exemplo disso, existem  

 

Formas de lutar a distância, com socos e chutes como, por exemplo, o Krav Maga de 

Israel, enquanto outras criaram formas de lutar na denominada luta corpo a corpo, sem 

a distância e sem a utilização de golpes como chutes e socos como, por exemplo, o Judô 

no Japão. Há ainda a característica de grupos sociais distintos que desenvolveram 

formas semelhantes de lutar, embora não haja registros de contato entre estes grupos 

como, por exemplo, duas sociedades que desenvolveram a luta corpo a corpo, como 

algumas tribos de índios brasileiros como os povos do alto do Xingu e da tribo Bakairi 

com o HukaHuka e os gregos e romanos com o wrestling estilo greco-romano (em 

ambas as modalidades não é permitido encostar completamente as costas no chão) 

(RUFINO; DARIDO, 2011 p10). 
 

Ressalta-se que as lutas conforme sua origem e/ou a finalidade de sua prática podem ser 

classificadas como Artes Marciais e esportes de combate, que se constituem, no caso das Artes 

Marciais, em práticas milenares constitutivas da cultura dos povos que a originaram. Nesse 

sentido as lutas precisam ser consideradas como práticas singulares, que por sua importância 

na construção do arcabouço cultural dos povos precisam ser ressignificadas nas aula de 

Educação Física. 
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COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                

TEMA: LUTA 

CONTEÚDO: ESPORTIVIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DAS LUTAS: A 

LUTA ENQUANTO ESPETÁCULO E MERCADORIA 

DURAÇÃO: 20 HORAS/AULA 

PÚBLICO ALVO: 1º ANO ENSINO MÉDIO 

1. Objetivos 

1.3 Geral 

Conhecer a luta como movimento inerente ao ser humano enquanto expressão de 

poder, submissão, insubmissão na história da humanidade, estabelecendo nexos entre 

sua historicidade e as manifestações atuais. 

1.2 Específicos  

 Diferenciar principais características das artes marciais e dos esportes de combate; 

 Conhecer a origem e evolução do boxe enquanto esporte de combate 

 Vivenciar elementos estruturantes que compõem as lutas como expressão do 

movimento humano; 

 

2.Conteúdo - As lutas enquanto construção sociopolítica e cultural dos povos 

2.1. Boxe: esporte de combate olímpico 

2.1.1 O MMA – máxima expressão midiática e mercantilizada das lutas; 

2.1.2 Os elementos que compõem o boxe: movimentação, posturas, golpes 

2.1.3 Origem, história, características; 

2.1.4 Regras 

2.1.5 O boxe das ruas, profissionalização do boxe 

2.1.6 O boxe como meio de ascensão social e econômica; 

2.2. O papel das lutas na constituição e desenvolvimento das sociedades; 

2.2.1  Conceito de luta  

2.2.2 As lutas na história da humanidade; 

2.2.3 Diversidade dos conteúdos das lutas: artes marciais, esportes de combate, lutas 

nativas; 

2.2.4 Lutas agarradas e não agarradas; lutas de curta, média e longa distância; 

2.3.Principais elementos existentes em todas as lutas; 

2.4 As artes marciais: princípios filosóficos que envolvem a prática 

2.4.1As artes marciais representativas das diversas formas de vida: Tae Kwon Do, 

Judô, Kung Fu, Muay Thai, Jiu Jitsu 

2.4.2 Esportivização e mercantilização das artes marciais; 

2.4.3 As artes marciais no Brasil. 

2.5 Os esportes de combate: boxe, Kick boxing, luta greco-romana, luta livre, lutas 

africanas e indígenas. 

2.6 Profissionalização e mercantilização da luta; 

2.6.1 Quais e como são as relações de trabalho no universo das lutas; 

2.6.2 A luta enquanto mercadoria, objetificação dos lutadores; 

2.7 Vivência dos movimentos característicos do boxe. 

 

Abordagem do conteúdo: 

a) Manifestações empíricas do conteúdo – como esse conteúdo é percebido no 

cotidiano (apresentado na mídia, vivência dos discentes). Como ele é pensado? Quais 

as implicações desses sentidos significados? Como é o acesso? 

b) Realiza-se procedimentos de análises abstrativas do conteúdo a partir do estudo das 

formas mais desenvolvidas. 
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c) Analisa-se o todo – a luta - refletindo sobre as relações e mediações deste na 

sociedade, como possibilidade de captar concretamente o conteúdo. 

 

3. Procedimentos metodológicos:  

Importante ao apresentar o tema a ser estudado problematizar a sua prática social. Ex: 

quais os sentidos e significados da luta em nossa sociedade? como a luta é 

representada? Luta é violência?  

a) Aulas Teóricas – momento importante para a instrumentalização dos discentes, as 

aulas devem ser expositivo-dialogadas tendo como suporte slides organizados pelo 

professor ou textos (estudos dirigidos). Devem ser recorrentes e utilizadas sempre que 

for introduzir novos conceitos, conhecimentos sobre o tema; 

b) Proposição de vídeos, documentários e/ou filmes que abordem a temática, 

disponibilizados anteriormente aos discentes para explicitação pelo professor e temas 

de debates e discussões em sala;  

d) Leitura e compreensão de textos – estudo dirigido -  em diferentes gêneros textuais 

disponibilizados aos alunos para ampliar a compreensão;  

f) Fóruns de debate; 

g) Aulas práticas – proporcionando vivências, ensino de movimentos técnicos – 

acompanhada da reflexão dessas práticas; 

h) Produção de texto: ensaio acadêmico. 

Orientações:  

3.1. O horário das aulas (60min e/ou 100min) devem ser utilizados para teorizar o 

conteúdo através de uma aula expositiva, discussão de um texto lido anteriormente, 

debate sobre as impressões e ideias de um filme ou vídeo assistidos.  

3.2. Caso imprescindível para o entendimento do conteúdo realizar leitura ou assistir 

filmes em sala, selecionar àqueles mais curtos no caso dos vídeos e fracionar os textos; 

3.3. Nas aulas práticas durante a atividade ou nos momentos finais (a critério do 

professor) realizar ponderações ou inferências sobre os movimentos técnicos 

realizados, propiciando uma reflexão sobre a atividade. 

3.4. Importante realizar inferências sobre o texto com os discentes para direcionar a 

leitura, facilitando sua compreensão: Que tipo de texto é esse? Vamos observar sua 

estrutura? Onde ele foi publicado? Qual objetivo desse tipo de texto? Pelo título da 

revista, sobre quais temas ela deve tratar? A que público se destina? O que podemos 

pensar do texto a partir da leitura do título?  

5. Textos, vídeos, filmes e atividades práticas precisam ser debatidos em sala e 

explicitados pelo professor sobre seus objetivos. 

 

4. Material a ser disponibilizados aos discentes para as atividades em aula e/ou 

casa 

1. Textos:  

1.1 “LUTAS E SUAS POSSIBILIDADES DE APRENDIZADO” 

Referência: FERNANDES, Diego da Silva. Revista Ed. Física e Esportes. Ano 18 Nº 

180. Maio2013 

1.2 “A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DAS ARTES MARCIAIS NA REDUÇÃO DA 

AGRESSIVIDADE EM ADOLESCENTES, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA”. 

Referência: PACHECO, Renam Lemos.  

 https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/rt/printerFriendly/3732/2614. 

1.3 “EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES MARCIAIS: ENTRE O COMBATE E O 

DEBATE”. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/rt/printerFriendly/3732/2614
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Referência: CORREIA, Walter Roberto. Revista Brasileira Educação Física e Esporte. 

São Paulo. Abr-Jun, 2015 

https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v29n2/1807-5509-rbefe-29-02-00337.pdf 

 

2.Vídeos:  

2.1 Artes marcial, esporte de combate e lutas 

https://youtu.be/njdXSHxtxsI 

2.2 O que as artes marciais tem a ver com a filosofia? 

https://youtu.be/YTgX2iSTdlU 

2.3 Lutas Brasileiras 

https://youtu.be/kXH_lo4pQPM 

2.4 A banalização dos esportes de combate no Brasil 

https://youtu.be/OsAxswh7qhY 

2.5 Bruce Lee: Filosofia e Artes Marciais 

https://youtu.be/1QjzaywB5uo 

 

 Material de Apoio para o professor: 

 

 1.CASTELLANI FILHO, Lino et al. Metodologia do ensino de Educação Física. 2 ed. 

Ver. São Paulo, 2009. 

2. KUNZ. Elenor. Didática da Educação Física 1. 4 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006. 

3. ANTUNES, Marcelo Moreira; ALMEIDA, José Júlio Gavião. Artes marciais, Lutas, 

esportes de combate na perspectiva da Educação Física: reflexões e possibilidades. 1ª 

ed. CRV, 2016. 

4. MELO, Bruna Agra et al. EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: valorizando 

o patrimônio cultural das práticas corporais. In MALDONADO, Daniel Teixeira, 

NOGUEIRA, Valdilene Aline; FARIAS, Uirá de Siqueira. Educação Física Escolar no 

Ensino Médio: a prática pedagógica em evidência. Curitiba: CRV, 2018. 

5.OLIVEIRA, José Fernando de. Reflexões sobre o conteúdo lutas na Educação Física 

Escolar. In GOLIN, Carlo Henrique; SILVA, Junior Vagner Pereira da; PACHECO 

NETO, Manuel (Org.). Educação Física e suas pluralidades. 1 ed. Várzea Paulista – 

SP: Fontoura, 2018. 

6. A didática histórico- crítica e os conteúdos de ensino da Educação Física 

https://youtu.be/AUGTvPZk-_c 

7. RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; DARIDO, Suraya Cristina. A separação do 

conteúdo das “lutas dos “esportes” na Educação Física Escolar: necessidade ou 

tradição? Pensar a Prática, Goiânia, v. 14, n. 3, p. 117, set./dez. 2011. 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/12202/10139 

8. SILVA NETO, Antenor Magno da et al. Guia Didático: Artes Marciais e Esportes 

de Combate. Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. São Paulo, 2013. 

Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53070701/artesmarciais.pdf? 

 

Avaliação 

Proposta que ela seja feita durante todo o processo, tendo como critérios: a) qualidade 

da participação nas aulas – realização das atividades, contribuições e intervenções nas 

discussões, esclarecimento de dúvidas; b) produção textual; c) ampliação do repertório 

motor; d) ampliação da compreensão da dança como conteúdo da cultura corporal; 

 Produção de um ensaio teórico sobre o tema, construído ao longo das aulas, 

escrevendo várias versões. 

https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v29n2/1807-5509-rbefe-29-02-00337.pdf
https://youtu.be/njdXSHxtxsI
https://youtu.be/YTgX2iSTdlU
https://youtu.be/kXH_lo4pQPM
https://youtu.be/OsAxswh7qhY
https://youtu.be/1QjzaywB5uo
https://youtu.be/AUGTvPZk-_c
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/12202/10139
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53070701/artesmarciais.pdf
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 Importante conceber como processo, já que a aprendizagem podem levar a 

novas problematizações com a necessidade de novas instrumentalizações.  

 

 

2.4 Jogo 

O jogo pode ser entendido como uma invenção do homem, um ato em que sua 

intencionalidade e curiosidade resultam em um processo criativo para modificar, 

imaginariamente, a realidade e o presente. (CASTELLANI FILHO ET AL, 2009). Para 

Vigotski (2007) os jogos possibilitam o desenvolvimento dos discentes por estimulá-los no 

exercício do pensamento, que pode desvincular-se das situações reais e leva-los a agir 

independentemente do que se vê, sendo um elemento básico para as mudanças das necessidades 

e da consciência. 

Corroborando com essa perspectiva, Kishimoto (2000) afirma que o jogo, como criação 

humana, tem um sentido dentro de um contexto específico e que, enquanto fato social, assume 

o sentido que cada sociedade lhe atribui e é este o aspecto que nos mostra porque, dependendo 

do lugar e da época, o jogo assume significações distintas.  

A partir de sua abrangência na captação da realidade que cerca os discentes, os jogos 

oferecem a possibilidade do conhecimento de si mesmo, conhecimento dos objetos e materiais 

utilizados nos próprios jogos, das relações espaço temporais que o constituem e, por fim, das 

relações interpessoais. Nessa direção, faz-se importante propor possibilidades no âmbito das 

aulas de Educação Física Escolar, tendo em vista um equilíbrio entre a função lúdica e a função 

educativa do conteúdo. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                

TEMA: JOGO 

CONTEÚDO: XADREZ 

DURAÇÃO: 20 HORAS/AULA 

PÚBLICO ALVO: 1º ANO ENSINO MÉDIO 

1. Objetivos 

1.4 Geral 

Conhecer o jogo como fenômeno cultural e social em um conjunto de relações na 

prática social global 

1.2 Específicos  

 Compreender o jogo de xadrez enquanto prática sociocultural, identificando seus 

principais sentidos/ significados na atualidade e enquanto elemento de lazer; 

 Conhecer e identificar características específicas do xadrez; 

 Vivenciar o jogo. 

 Compreender o xadrez e as relações de poder que ele representa. 
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2. Conteúdo – Xadrez – um jogo para poucos? 

2.1. Xadrez: os campeonatos mundiais  

2.1.1 desmistificação do jogo na escola: acesso aos jogos 

2.1.2 Os elementos que compõem o jogo de xadrez 

2.1.3 Origem e evolução histórica do xadrez em relação ao desenvolvimento histórico 

da humanidade; 

2.1.4 Estudo das regras: representação e movimentação das peças no jogo, tabuleiro, 

estratégias, antecipação mental das jogadas 

2.1.5 Benefícios do xadrez 

2.2. Os jogos enquanto manifestação cultural – reflexo das características da sociedade; 

2.2.1    Concepção, sentido e significados do jogo 

2.7.2 Os jogos na história da humanidade: origem e evolução; 

2.7.3 A esportivização dos jogos e brincadeiras culturais 

2.7.4 Estratificação dos jogos na sociedade e sua legitimação; 

2.7.5 Jogos teatrais; 

2.7.6 Jogos cooperativos; 

2.7.7 Jogos de mesa; 

2.7.8 Jogos de tabuleiro; 

2.7.9 Jogos eletrônicos. 

2.3. Vivência do xadrez em suas versões mais modernas (digital), tradicional (com o 

tabuleiro) e históricas (pessoas representando as peças); 

2.4. Relações de poder representadas nas peças do jogo; 

  

Abordagem do conteúdo: 

a) Parte das manifestações empíricas do conteúdo – como percebe-se esse conteúdo no 

cotidiano (apresentado na mídia, vivência dos discentes). Como ele é pensado? Quais 

as implicações desses sentidos significados? Como é o acesso? 

b) Realiza-se procedimentos de análises abstrativas do conteúdo a partir do estudo das 

formas mais desenvolvidas (Ex: xadrez dos campeonatos mundiais): elementos, 

origem, evolução histórica, técnicas, características, principais movimentos entre 

outros conteúdos. 

c) Analisa-se o todo – o jogo - refletindo sobre as relações e mediações deste na 

sociedade, como possibilidade de captar concretamente o conteúdo. 

 

3. Procedimentos metodológicos:  

Importante ao apresentar o tema a ser estudado problematizar a sua prática social. Ex: 

quais os sentidos e significados do jogo em nossa sociedade? como o xadrez é 

representada? A prática é acessível a todos em suas formas mais desenvolvidas?  

a) Aulas Teóricas – momento importante para a instrumentalização dos discentes, as 

aulas devem ser expositivo-dialogadas tendo como suporte slides organizados pelo 

professor ou textos (estudos dirigidos). Devem ser recorrentes e utilizadas sempre que 

for introduzir novos conceitos, conhecimentos sobre o tema; 

b) Proposição de vídeos, documentários e/ou filmes que abordem a temática, 

disponibilizados anteriormente aos discentes para explicitação pelo professor e temas 

de debates e discussões em sala;  

d) Leitura e compreensão de textos – estudo dirigido -  em diferentes gêneros textuais 

disponibilizados aos alunos para ampliar a compreensão;  

f) Fóruns de debate; 

g) Aulas práticas – proporcionando vivências, ensino de movimentos técnicos – 

acompanhada da reflexão dessas práticas; 
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h) Produção de texto: ensaio acadêmico. 

 

Orientações:  

3.1. O horário das aulas (60min e/ou 100min) devem ser utilizados para teorizar o 

conteúdo através de uma aula expositiva, discussão de um texto lido anteriormente, 

debate sobre as impressões e ideias de um filme ou vídeo assistidos.  

3.2. Caso imprescindível para o entendimento do conteúdo realizar leitura ou assistir 

filmes em sala, selecionar àqueles mais curtos no caso dos vídeos e fracionar os textos; 

3.3. Nas aulas práticas durante a atividade ou nos momentos finais (a critério do 

professor) realizar ponderações ou inferências sobre os movimentos técnicos 

realizados, propiciando uma reflexão sobre a atividade. 

3.4. Importante realizar inferências sobre o texto com os discentes para direcionar a 

leitura, facilitando sua compreensão: Que tipo de texto é esse? Vamos observar sua 

estrutura? Onde ele foi publicado? Qual objetivo desse tipo de texto? Pelo título da 

revista, sobre quais temas ela deve tratar? A que público se destina? O que podemos 

pensar do texto a partir da leitura do título?  

5. Textos, vídeos, filmes e atividades práticas precisam ser debatidos em sala e 

explicitados pelo professor sobre seus objetivos, conteúdo, finalidade e a que público 

se destina. 

 

4. Material a ser disponibilizados aos discentes para as atividades em aula e/ou 

casa 

1.Vídeos:  

1.1 A lenda sobre a origem do xadrez 

https://youtu.be/MZJ_2weYsXU 

1.2 Harry Potter, xadrez de bruxo 

https://youtu.be/LaMUkRAfKSs 

1.3 Comentário sobre a série o Gambito da Rainha 

https://youtu.be/NkM6bmjsvis 

1.4 Rainha de Katwe (filme) 

https://www.youtube.com/watch?v=F2OeeVNltMM 

1.5 O Gambito da Rainha – série da netflix 

 

 

 Material de Apoio para o professor: 

 

 1.CASTELLANI FILHO, Lino et al. Metodologia do ensino de Educação Física. 2 ed. 

Ver. São Paulo, 2009. 

2. KUNZ. Elenor. Didática da Educação Física 1. 4 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006. 

4. MELO, Bruna Agra et al. EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: valorizando 

o patrimônio cultural das práticas corporais. In MALDONADO, Daniel Teixeira, 

NOGUEIRA, Valdilene Aline; FARIAS, Uirá de Siqueira. Educação Física Escolar no 

Ensino Médio: a prática pedagógica em evidência. Curitiba: CRV, 2018. 

5. RODRIGUES, Andreia. O xadrez na educação física escolar. Motrivivência. Ano 

XX Nº 31. Dez/2008. Disponível em: https: www.periódicos.ufsc.br 

6. FERREIRA, Massako Saiki Alves; SILVA, Lázaro Fernando Rodrigues. Projeto 

Xadrez na escola. Disponível em: 

 https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/399/o/MASSAKO_FERREIRA.pdf 

7. A didática histórico- crítica e os conteúdos de ensino da Educação Física 

Disponível em: https://youtu.be/AUGTvPZk-_c 

https://youtu.be/MZJ_2weYsXU
https://youtu.be/LaMUkRAfKSs
https://youtu.be/NkM6bmjsvis
https://www.youtube.com/watch?v=F2OeeVNltMM
http://www.periódicos.ufsc.br/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/399/o/MASSAKO_FERREIRA.pdf
https://youtu.be/AUGTvPZk-_c
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8. Abordagem crítico Superadora e o ensino de esportes. 

Disponível em: https://youtu.be/usAjkzQ4B_g 

 

Avaliação 

Proposta que ela seja feita durante todo o processo, tendo como critérios: a) qualidade 

da participação nas aulas – realização das atividades, contribuições e intervenções nas 

discussões, esclarecimento de dúvidas; b) produção textual; c) ampliação do repertório 

motor; d) ampliação da compreensão da dança como conteúdo da cultura corporal; 

 Produção de um ensaio teórico sobre o tema, construído ao longo das aulas, 

escrevendo várias versões. 

 Importante conceber como processo, já que a aprendizagem podem levar a 

novas problematizações com a necessidade de novas instrumentalizações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/usAjkzQ4B_g
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Considerações Finais 

 

A formação profissional do professor vai além da formação acadêmica em uma área 

específica, faz-se necessário que o sujeito ressignifique essa formação em função das demandas 

dos discentes, do contexto em que vai atuar, de sua visão de mundo e de sociedade e de homem, 

bem como de seus projetos de vida e para sua carreira.  

Estudos recentes demonstram que o educador deve ter uma formação ampliada, no 

sentido de possibilitar o profissional a atuar de forma eficaz na construção do conhecimento 

dos discentes e, simultaneamente, na construção de si mesmo enquanto educador.  

 Nessa perspectiva, a organização do trabalho docente torna-se um elemento 

fundamental no fazer pedagógico do educador, haja vista que esta, enquanto subsídio para a 

prática pedagógica emancipatória, assenta-se nos pilares vinculados a organização da educação 

desde os planejamentos de ensino (macros) aos planejamentos de uma aula, por exemplo e, 

também está atrelada à formação do indivíduo, assumindo, dessa forma, uma 

multidimensionalidade no processo de ensino-aprendizagem como um todo. 

 Neste ponto de vista, acredita-se que uma sólida proposta teórica prática ao socializar 

os conhecimentos da cultura corporal – conhecimento sistematizado pela humanidade 

transformados em conteúdos pedagógicos - contribui para a afirmação da legitimidade da 

Educação Física na educação escolar com o escopo de propiciar a humanização dos indivíduos 

e o desenvolvimento da capacidade teórica. 

Dessa forma, verificamos que a escola pode ser percebida como um espaço privilegiado, 

onde trabalho e educação estão imbricados, pois as relações estabelecidas em seu interior, 

embora objetivem a formação das novas gerações, se configuram como relações de poder, onde 

a atuação docente (numa sociedade capitalista, fortemente marcada pelas desigualdades 

socioeconômicas e pela economia de mercado) se conforma à macroestrutura da sociedade, 

atualmente complexa, com novas exigências aos profissionais da educação. Nessa direção, para 

Roldão (2007, p. 95), “a função específica do ensinar já não é hoje definível pela simples 

passagem do saber, não por razões ideológicas ou apenas por opções pedagógicas, mas por 

razões sócio históricas”.  

Reiteramos que a escola, instituição idealizada para a educação formal, se consolida 

com o importante papel de preparar as novas gerações para as demandas da sociedade em um 

determinado momento histórico. Esse processo é marcado por conflitos, já que a escola é o 

espaço de disseminar e materializar ideologias. Esses conflitos são representados no espaço 

escolar pelas concepções pedagógicas que coexistem na escola, ora com predominância mais 
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conservadora, com características que defendem a manutenção do sistema econômico com 

finalidades do sistema de produção, ora com predominância libertária/libertadora, formulando 

novos paradigmas para a educação. O tratamento pedagógico dado aos conteúdos e 

conhecimentos escolares são fruto dessas concepções. É válido ressaltar que a prática educativa 

sempre está fortemente atrelada a uma posição político ideológica, mesmo que esses 

profissionais não tenham claro para si seus posicionamentos.  

Com esse posicionamento, indicamos algumas textos e vídeos no sentido de ampliar o 

entendimento sobre os fundamentos da Teoria Pedagógica Pedagogia Histórico-Crítica e a 

concepção de ensino da Educação Física, a abordagem Crítico Superadora. 

 

Sugestões de leitura: 

1. MELO, Flávio Dantas Albuquerque. Tiago Nicola LAVOURA, TAFFAREL, Celi Neuza 

Zuke. Ciclos de escolarização e sistematização lógica do conhecimento no ensino crítico-

superadora da educação física: contribuições da teoria da atividade. Revista Humanidades e 

Inovação. Vol. 07. N 10, 2020 

Disponível em: 

 https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2338 

 

2. OLIVEIRA, Murilo Morais de. O trato com o conhecimento esporte na abordagem Crítico - 

Superadora. Tese Doutorado da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 

Salvador, 2018. Disponível em: 

 https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25391/1/OLIVEIRA%2C%20M%20-

%20TESE_VERS%C3%83O_FINAL.pdf 

 

3. MARTINS, L. M. A psicologia histórico-cultural enquanto fundamento psicológico da 

Pedagogia histórico-crítica e a pedagogia histórico-crítica enquanto fundamento pedagógico da 

psicologia histórico-cultural. Revista Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 

5, n. 2, p. 130-143, dez. 2013. Disponível em: http://ead.bauru.sp.gov.br/ 

 

4. SAVIANI, D. Sobre a Natureza e especificidade da educação. In: SAVIANI, Dermeval. 

Pedagogia Histórico Crítica: primeiras aproximações. 7 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 

2000. 

 

Vídeos sobre o ensino de conteúdos da avaliação física 

 

Vídeo 01 -  Pedagogia histórico crítica 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk&ab_channel=LeiturasBrasileiras 

 

 Vídeo 02 Fundamentos da Pedagogia histórico crítica 

Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=epnuCUbyFDk 

 

Vídeo 03 – Para que ensinar conteúdo da educação física  

Disponível: https://youtu.be/SJykCBVMlmw 

 

https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2338
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25391/1/OLIVEIRA%2C%20M%20-%20TESE_VERS%C3%83O_FINAL.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk&ab_channel=LeiturasBrasileiras
https://www.youtube.com/watch?v=epnuCUbyFDk
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Vídeo 04 – O objeto de estudo da Educação Física  

Disponível: https://youtu.be/SoSBYjklsdg 

 

Vídeo 05– Abordagem Crítico-Superadora e o ensino da dança 

Disponível: Link para o youtube: https://youtu.be/tGDcEyzMsII 

 

Vídeo 06 – Abordagem Crítico Superadora e o ensino de esportes 

Disponível em: https://youtu.be/usAjkzQ4B_g 

 

Vídeo 07 - Abordagem Crítico Superadora e o ensino de jogos 

Disponível em: https://youtu.be/MghpEH-zRFs 
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