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Resumo: Essa investigação é 
fruto de um projeto de bolsa en-
sino do câmpus Salto nomeado 
de “Jogos: Ocupação do tempo 
e do espaço lúdico no IF Salto”, 
realizado durante três meses no 
ano de 2018. A Educação Física 
é uma das disciplinas que com-
põe o currículo escolar dos alu-
nos de Ensino Médio Integrado 
do IFSP câmpus Salto, está pre-
sente com duas aulas semanais 
no primeiro e no segundo ano 
dos cursos de Automação e In-
formática. O projeto teve como 
meta fortalecer a relação entre 
lazer, lúdico e educação, promo-
vendo práticas de artefatos lú-
dicos no tempo e espaço ocioso 
dos alunos, com ênfase no pú-
blico do Ensino Médio Integrado 
que permanece um grande perí-
odo de tempo na Instituição. O 

-
car qual a perspectiva do aluno 
de ensino médio sobre a Educa-
ção Física no ambiente escolar. A 
metodologia utilizada para cole-
tar os dados foi a aplicação de 
questionário com abordagem 
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qualitativa. A plataforma utiliza-
da foi o googleforms. Participa-
ram da pesquisa 189 alunos. Os 
resultados apontaram que sobre 
a importância da disciplina de 
Educação Física no ensino médio 
87% dos alunos consideram im-
portante, 9% não sabem dizer, e 
3% consideram sem importân-
cia. Na abordagem metodológica 
51% dos alunos preferem ape-
nas aulas práticas, 45% práticas 
e teóricas, 2% apenas aulas te-
óricas e um aluno nenhuma de-
las. 76% dos alunos sempre par-
ticipam das aulas, 22% as vezes 
e apenas 1 aluno respondeu que 
não participa. A grande maioria 
dos alunos participam por saú-
de, pelo gosto e por divertimen-
to; um pequeno grupo aponta 
fazer as aulas por ser obrigató-
rio. No sentimento relacionado 
a aula, grande parte dos alunos 
se sente bem e um grupo me-
nor não gosta das aulas. Quanto 
ao conteúdo abordado 45% pre-
ferem esporte de invasão ou es-
porte de redes e raquetes, 20% 
jogos e brincadeiras ou lutas, 
14% saúde e qualidade de vi-
da. Conclui-se que, os alunos em 
sua maioria valorizam a discipli-
na de Educação Física no cur-
rículo, participam das aulas, e 
preferem a abordagem metodo-
lógico prática e teórica. Quanto 
aos conhecimentos da disciplina, 
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os alunos legitimam mais os es-
portes de invasão e de redes que 
movimentam uma produção de 
saber e poder entre eles, cons-
truindo discursos verdadeiros 
que atribuem mais valor a essas 
práticas do que a outras.

Palavras-chave: Educação Fí-
sica – currículo – conhecimentos.

PHYSICAL EDUCATION IN 
THE INTEGRATED HIGH 
SCHOOL CURRICULUM: 
the experience of the 

IFSP campus Salto

Abstract: This investigation 
is the result of a scholarship pro-
ject from IFSP Salto campus na-
med “Games: Occupation of ti-
me and play space at IF Salto”, 
held for three months in 2018. 
Physical Education is one of the 
subjects that make up the scho-
ol curriculum of the Integra-
ted High School students from 
the institution, it is present wi-

and second years of the Auto-
mation and Informatics courses. 
The project aimed to strengthen 
the relationship between leisure, 
play and education, promoting 
practices of playful artifacts in 
the students’ idle time and spa-
ce, with an emphasis toward the 
Integrated High School audien-
ce that remains a long period of 
time on campus. The research’s 
purpose was to investigate the 
perspective of the high school 
student regarding Physical Edu-
cation in the school environment. 

The methodology used to col-
lect the data was the execution 
of a survey with a qualitative ap-
proach using a platform named 
“Google forms”. One hundred ei-
ghty nine (189) students parti-
cipated in the research. The re-
sults showed that, relating to the 
importance of Physical Educa-
tion in high school, 87% of stu-
dents considered it important, 
9% could not say and 3% consi-
dered it unimportant. In relation 
to the methodological approach, 
51% of students prefered on-
ly practical classes, 45% prac-
tical and theoretical, 2% only 
theoretical classes and one stu-
dent prefered none of them. In 
the matter of interaction, 76% 
of students always participate 
in classes, 22% sometimes and 
only one student answered that 
he does not participate. The vast 
majority of students participa-
te for the sake of health, plea-
sure and fun; a small group ai-
ms to take classes just because 
it is mandatory. About the stu-
dents’ feeling related to the clas-
ses, most of them feels good and 
a small group does not like the 
classes. As for the content cove-
red, 45% prefer invasion sports 
or net and racket sports, 20% 

14% health and quality of life. It 
is concluded that the majority of 
students value the Physical Edu-
cation discipline in the curricu-
lum, participate in classes, and 
prefer the practical and theore-
tical methodological approach. 
As for the knowledge of the dis-
cipline, students legitimize more 
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invasive and net sports that pro-
move a production of knowledge 
and power between them, buil-
ding true discourses that attribu-
te more value to these practices 
than to others.

Keywords: Physical Educa-
tion – curriculum – knowledge.

Introdução

Ao compreender o currículo 
como um texto cultural que es-
tabelece os conhecimentos a se-
rem difundidos no âmbito es-

historicamente que nesse cená-
rio a disciplina da Educação Fí-

saber “poderoso” em sua aplica-
ção no ambiente escolar.

Enquadrada no currículo do 
Instituto Federal de Salto com 
duas aulas semanais por turma, 
priorizando-se os primeiros anos 
do Ensino Médio Integrado, nota-
-se que essa disciplina é menos 
legitima que outras, que ao longo 
da história conseguiram garantir 
maior número de aulas, espaços 
adequados para ministração dos 
seus conteúdos, materiais apro-
priados, entre outras coisas, nos 
jogos de poder e saber.

Segundo Neira e Nunes 
(2011), a partir da concepção 
curricular dos Estudos Culturais, 
a Educação Física se compõe de 
diversos tipos de textos que en-
sinam, num contexto comple-
xo de um processo que envol-
ve questões de poder e saber, no 

qual se estabelece aquilo que é 
mais válido ou não de ensinar.

Dessa forma, as relações de 
poder e saber operam na Educa-

-
ções com mecanismos pedagó-
gicos e políticos, que imprimem 
modos de ser, produzem dis-
cursos verdadeiros que ensi-
nam e fazem conviver. Segun-
do Foucault (2014, 2015) poder 
e saber estão envolvidos nas re-
lações humanas, são comprome-
tidos e constroem relações, que 
se constituem sob diferentes ti-
pos de conhecimentos, que são 
formados por processos e lutas, 
provocando um jogo de saber e 
poder que levam a movimentos 

Segundo Nunes e Rubio 
(2008) o poder se movimenta 
e se localiza em um lugar apro-
priado que possa ser alcançado, 
está descentrado e esparramado 
nas relações que compõe a teia 
social. É uma das formas de re-
gular a conduta dos outros, mas 
ao mesmo tempo, existe uma 
rede de disputa que atribui legi-

disso, o poder abrange relações 
de classe, de identidades, etnia, 
gênero, raça, sexualidade, ida-

habilidades motoras e percepti-
vas, estéticas corporais, etc.

Nessa rede do poder, os alu-
nos do ensino médio integrado 
do IFSP-campus Salto têm um 
extenso currículo no seu dia a 
dia no ambiente escolar e entre 
os conhecimentos que têm aces-
so, localiza-se a Educação Física.



58

Os alunos do ensino médio in-
tegrado passam um longo perí-
odo do seu dia no campus, têm 
pouco acesso a práticas ligadas 
ao esporte, lazer, lúdico e ativi-
dades físicas de maneira geral; 
com essa observação, propôs-se 
os seguintes objetivos para essa 

-
pectivas dos alunos do ensino 
médio sobre a Educação Física do 
IFSP Salto; saber como os alu-
nos se sentem durante as aulas 
e quais são as abordagens e con-
teúdos preferíveis na divulgação 
dos conhecimentos. Portanto, a 

relação dos alunos do médio In-
tegrado com a Educação Física, 
essa investigação surgiu do inte-
resse da docente e do bolsista de 
projeto ensino no ano de 2018.

Ao compreender a Educação 
Física como uma área que trata 

-
nalidade de introduzir e integrar 
os alunos nessa esfera, o currí-
culo pensado para essa área do 
conhecimento nos últimos anos, 
entre as produções dos discursos 
verdadeiros e os jogos de poder 
e saber, têm sido para os primei-
ros anos do Ensino Médio Inte-
grado, os esportes de rede e re-
batidas (vôlei, tênis de mesa, 
badminton e frescobol); lutas e 
capoeira, saúde e qualidade de 
vida; jogos e brincadeiras. Te-
mas divididos por bimestres.

Ainda na lógica foucaultiana, 
ao dialogar com os alunos e ten-
sionar as relações, a escolha pa-
ra os segundos anos são os con-
teúdos que versam sobre rúgbi e 
futebol americano, planejamento, 

elaboração e produção de um 
evento cultural (Festival de 
música), goalball/golbol; ativi-
dades de aventura e educação 
ambiental e esportes de invasão 
(futsal, handebol e basquete).

O aporte e operacionalida-
de dos conteúdos e abordagens 
metodológicas nas aulas tem si-
do baseado em um conjunto di-
verso no campo de conheci-
mento da Educação Física. Além 
de, lidar-se com os discursos 
que rompem em acontecimen-
to e são trazidos para discus-
sões, exemplos e frutos da re-

aprendizagem que atravessam 
temáticas de marcadores sociais 
como raça, gênero, classe, reli-
gião e inclusão (ZABALA, 1998; 
GARGANTA 2001; FREIRE; SCA-
GLIA, 2003; NEIRA; LIMA; NU-
NES, 2012; FOUCAULT, 2013; 
GONZALES; DARIDO; OLIVEIRA, 
2014a, 2014b, 2014c).

A proposta das aulas, procura 
respeitar os estudantes e provo-
cá-los a enxergarem para além de 
suas próprias experiências, inde-
pendentemente de suas posições 
identitárias nos emaranhados da 
realidade. Como as identidades 
são diversas e fragmentadas, as 
experiências; muitas vezes são 
contraditórias e complexas, as-
sim, cabe aos docentes interme-
diar as relações e os processos de 
ensino aprendizagem nesse ce-
nário (NEIRA, 2008).

Por esse viés, temos tentado 
fazer da Educação Física, no cur-
rículo do IFSP Salto, uma disci-
plina que ocupe os espaços, que 
não silencie as experiências e 
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identidades dos alunos e alunas 
e ainda, que se integre num am-
biente de poder e produza sabe-
res que colaborem na formação 
integral dos discentes.

A partir disso, também ques-
tionamos, a olimpíada seria um 
vetor que ilumina e orienta a 
construção curricular na Educa-
ção Física? Ainda que esse não 
tenha sido o tema e objeto des-
ta investigação, nos parece que 
as olímpiadas é uma das gran-
des responsáveis pela escolha 
dos esportes como conteúdo da 
Educação Física escolar, vamos 
tentar abordar um pouco dessa 

-

Passo a passo 
da pesquisa

Investigações fundamentadas 
nos Estudos Culturais não pos-
suem necessariamente um único 
método recomendado, pois vá-
rias formas de pesquisa podem 
ser utilizadas e contribuir pa-
ra as investigações nesse cam-
po. A determinação dos métodos 
e técnicas está diretamente re-
lacionada ao objeto do estudo e 
seu contexto (PARAISO, 2004).

Nesse sentido, essa pesqui-
sa se construiu com a intera-
ção entre as metodologias de 
pesquisa pós-críticas do campo 
educacional e ainda utilizou re-
cursos da análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011).

O campo das metodologias 
pós-críticas utiliza de diferen-
tes formas e recursos para estu-
do de seus objetos, procurando 

desconstruir barreiras e elimi-
nar oposições. A caracterização 
investigativa desse campo, tem 

análises textuais e discursivas, 

estratégia para analisar diferen-
tes grupos e práticas que podem 
não exercem poder, mas que es-
tão engendradas nessas relações 
(PARAISO, 2004, 2014).

-
te, optou-se por uma pesquisa 
qualitativa, a partir do preenchi-
mento de um questionário / for-
mulário, que de certa forma li-
mitou olhares, mas possibilitou 
iniciar o bolsista nos processos 
de pesquisa e ainda rompeu dis-
cursos (FOUCAULT, 2013) e trou-
xe dados relevantes.

Foi realizado um roteiro pré-
vio de questões de acordo com 
os objetivos da pesquisa e a par-
tir disto, foi aplicado um piloto 
com alunos escolhidos aleato-
riamente do primeiro ao tercei-
ro ano. Após aplicação do pilo-
to, foi feita uma pré-análise dos 
dados, uma breve síntese e cor-
rigido algumas questões e abor-
dagens. O formulário/questioná-

do google forms
sete questões.

O público investigado foram 
os alunos do Ensino Médio In-
tegrado ao Técnico dos cursos 
de Informática e Automação do 
IFSP campus Salto. Os alunos fo-
ram convidados a participar vo-
luntariamente por meio de um 
link compartilhado em grupos do 
WhatsApp e presencialmente pe-
lo bolsista.
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No ano de 2018 o Ensino Mé-
dio Integrado foi composto por 
222 alunos. Foram recolhidas 

-
cou disponível durante quarenta 
dias. Os alunos dos 3º anos res-
ponderam com base nas aulas 
que tiveram durante os primei-
ros e segundos anos. As repos-
tas foram utilizadas apenas para 

foi selecionado apenas os núme-
ros iniciais dos prontuários.

A concepção de currículo 
e os jogos de poder

Discutir a Educação Física 
a partir da concepção curricu-
lar dos Estudos Culturais não é 
uma tarefa fácil, visto que, esses 
campos do conhecimento com-
partilham muitas facetas.

Nesse contexto, os Estudos 
Culturais têm nos currículos uma 
fonte de estudos e pesquisas 
que se caracterizam na vida so-
cial, na cultura propriamente di-
ta, que é vista como um espa-
ço de luta, envolvendo batalhas 
políticas e ideologias a serem in-
vestigadas, compreendidas e in-
terpretadas (PARASKEVA, 2007, 
2011; PINAR, 2007, 2011).

Portanto, compreende-se o 
currículo como algo que comu-
nica um conjunto de saberes e 
habilidades esperados e propa-

-
tividades que nem sempre foram 
programadas por meio de diver-
sas práticas.

Segundo Silva (1999a), duran-
te muito tempo os estudos so-
bre o currículo representavam a 

pergunta: “O que ensinar?”, pois 
a compreensão geral era que ele 
envolvia a seleção e organização 
de conteúdo, objetivo, metodolo-
gias e avaliação. Com argumentos 
do pós-modernismo, pós-estrutu-
ralismo, feminismo, movimentos 
culturais e multiculturalismo, ba-
seado nos Estudos Culturais, a vi-
são de currículo passa a implicar 
as relações políticas e de poder 
que formam e ensinam os modos 
de ser do humano.

Ainda que o currículo, seja sub-
metido a regras, restrições, con-
venções e regulamentos de insti-
tuições educacionais, é um texto 
cultural, um discurso e uma prá-
tica discursiva, considerado co-
mo um espaço de produção e de 

-
-

ças sociais ligadas à democracia, 
considerando, também o planeja-
mento, os interesses e as experi-
ências de jovens escolares, bem 
como, sua participação e sua in-
serção social (SILVA 1999b).

Nesse percurso, compreende-
-se que a origem do currículo ser-

-

administrativa como no âmbito 
escolar. O currículo escolar ser-
via a uma lógica da formalidade, 
da técnica, da programação, do 
planejamento, da manutenção 

distribuição desigual de bens e 
serviços e contribuindo para re-
forçar o caráter conservador das 
ações escolares (APPLE, 2006).

Partindo do princípio de que a 
abordagem sobre currículos ocor-
reu a partir de elementos escola-
res e pedagógicos (SILVA, 1999a), 
observa-se que as questões 
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pedagógicas, conectadas ao cur-
rículo podem promover um espa-
ço de discussão, questionamento, 
participação dos diversos discur-
sos e de práticas culturais, e as-
sociam-se aos meios populares 
de comunicação com os quais as 
pessoas interagem em sua exis-
tência (GIROUX, 2013).

Para além de um conjunto de 

é visto como processos de regu-
lação das ações e comportamen-
tos dos sujeitos em determinados 

abrangendo modos de ser, pres-
crevendo conhecimentos e sa-
beres e, ainda, representando 
pensamentos, atitudes e valores 
(SILVA, 1999a, 2013).

A partir de transformações 
sociais, econômicas e, principal-
mente culturais, o currículo que 
antes era visto como organiza-
ção, sequência, enquadramen-
to, ordenamento e estruturação, 
passou a ser reconhecido como 
um elemento social que produz 
artefatos transmitindo conhe-
cimentos legítimos e não legí-
timos. Dessa forma, o currículo 
comunica um conjunto de sa-
beres e habilidades que se jul-
ga esperado e propaga valores, 

nem sempre foram programadas 
por meio de diversas práticas.

Nessa linha de pensamento, 
caracteriza-se o currículo a par-
tir de uma abordagem cultural, 
para além do âmbito escolar, ba-
seado em seriação, com conte-
údos determinados e categori-
zados em disciplinas, mas como 
artefato que propaga vivências.

Historicamente, o currículo 

privilegiado, determinando mar-
cas e formatando os sujeitos pa-
ra servir e perpetuar interesses 
ocultos que fossem determina-
dos por poder. Nesse sentido, o 
currículo envolve caráter de co-
nhecimento e também de identi-
dade e se refaz em meio a conti-
nuidades e descontinuidades de 
processos (NEIRA, 2006).

Segundo Silva (1999a), a par-
tir da década de 60, muitos acon-
tecimentos levaram a mudanças 
e alterações no currículo, tanto os 
modelos técnicos, como os pro-
gressistas passaram a ser contes-
tados, dando início a uma reno-
vação da teorização nessa área.

No âmbito das relações so-
ciais, o currículo passou a ser 
enxergado de forma ampla em 
sua relação com a cultura, pa-
ra além do âmbito escolar e ad-
ministrativo. Denominando-se 
como uma prática cultural pro-
dutora e representativa de sig-

coisas do mundo, um espaço pri-
vilegiado que pode gerar contes-

culturais, cenário de representa-
ções e contextos culturais diver-
sos e, ainda, “como campo em 
que os diferentes grupos cultu-
rais constroem suas identidades” 
(SILVA, 2013).

Para Paraíso (2010a, 2010b), 
ainda que o currículo seja com-
posto por essas linhas, ordena-
mentos e corpos organizados, po-
de também conter possibilidades 
de rompimento e trilhar caminhos 
insuspeitados. Gera muitas possi-
bilidades de diálogos com a vida e 
seus modos de ser de povos, bem 
como seus desejos. “É um artefato 
com um mundo a explorar”.
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Nesse contexto, o currícu-
-

nhecimentos, apontando para os 
conhecimentos chamados legí-
timos e não legítimos; o que é 
válido e o que não é válido. Au-
torizando ou desautorizando, le-
gitimando ou deslegitimando, 
incluindo ou excluindo, consti-
tuindo um indivíduo como sujei-
to de um determinado tipo, dan-
do condições de posicionamento 
no interior das diversas divisões 
sociais (SILVA, 2013).

Os currículos comunicam-se 
em outros espaços e sentidos, 
desde a política educacional até 
experiências culturais do cotidia-
no, como música, rádio, inter-
net, cinema, jogos, brincadeiras, 
e entre outros, esporte. Nomea-
do por Paraiso (2005) como cur-

-
lo, ele é cultural, portanto, aber-

-
nição poderá se dar a partir de 
sua perspectiva teórica.

Considera-se o currículo como 
um artefato cultural, instituído e 
construído socialmente. Nessa 
conjuntura, é assimilado por meio 
das relações de poder que dispu-
seram os jogos para arquitetar e 

outros (NEIRA; NUNES, 2011).
Logo, questiona-se como es-

tá se arquitetando os conhe-
cimentos difundidos pela Edu-
cação Física nos discursos dos 
alunos do Ensino Médio Integra-
do do Instituto Federal de Salto? 
Quais conhecimentos produzidos 
são mais válidos para esses alu-
nos e alunas? Que abordagem 
metodológica eles preferem? E 

Física para esses jovens? Como 
cruzamos a temática das olím-
piadas nesse cenário a partir de 

Resultados

Durante a aplicação da pes-
quisa foi obtido cento e oitenta 
e nove (189) respostas. O per-

-
to ao sexo, cento e onze (111) 
respostas de meninos e setenta 
e oito (78) de meninas.

Quanto ao curso, participa-
ram noventa e nove (99) alunos 
do curso de Informática e noven-
ta (90) alunos da Automação. 
No que se refere as turmas ob-
tivemos uma média do total de 
participantes, sendo 36,5% dos 
primeiros anos; 32,3% dos se-
gundos anos e 31,2% dos tercei-
ros anos, o que de certa forma 
foi representativo e equilibrado.

Os conhecimentos 
mais legítimos no olhar 
dos alunos e alunas

Ao indagá-los sobre o nível 
de importância que atribuem 
a disciplina da Educação Físi-
ca no currículo escolar, foi possí-
vel perceber que cento e sessen-
ta e cinco (165) alunos e alunas 
consideram que a Educação Fí-
sica é muito importante, dezes-
sete (17) alunos não souberam 
dizer e a frequência de sete (7) 
respostas indicaram que a Edu-
cação Física não tem tanta im-
portância no currículo.
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Interessante destacar que pa-
rece existir um pequeno gru-
po que se localiza no “tanto faz”, 
não dá muito valor para as aulas 
de Educação Física e não se in-
comodam muito se esse conheci-
mento lhes for omitido, parecem 
ter naturalizado que participar ou 
não das aulas de Educação Física 
não faz muita diferença. Entre-
tanto, um grande grupo, a maio-
ria de estudantes considera que 
deve existir essa prática da cultu-
ra corporal, o que reforça o grau 
de importância dessa área do co-
nhecimento no âmbito escolar.

Outra observação, é que os 
alunos tendem a relacionar a dis-
ciplina de Educação Física com la-
zer, prazer e diversão, além dis-
so, reconhecem a importância da 
atividade física para a saúde, ain-
da que tenham somente duas au-
las semanais. A sensação de pra-
zer e diversão domina o discurso 
dos alunos quanto ao sentimen-
to que a Educação Física provoca.

Quanto a participação em aula, 
76,7% (145) estudantes fazem, 
participam e consideram intera-
gir nas aulas. Somente um aluno 
disse que não participa muito; e 
22,8% (43) estudantes disseram 
participar somente as vezes, con-
sideram que se envolvem pouco.

A participação dos alunos nas 
aulas, pode ser explicadas atra-
vés de dois fatores: o gosto pelo 
assunto abordado ou o bloqueio 
pessoal no qual o aluno acredi-
ta-se incapacitado de praticar as 
atividades propostas, além tam-
bém da timidez, pois apenas um 
aluno indicou a não participação 
na aula prática, e a grande maio-
ria participa sempre.

Segundo Darido (2004) exis-
te um afastamento gradativo da 
participação dos alunos durante 
as aulas práticas da Educação Fí-
sica na escola, sobretudo no En-
sino Médio. A autora, toma como 

-
ências anteriores dos alunos com 
esse componente curricular, que 
nem sempre, foi marcado de for-
ma positiva. Além disso, há tam-
bém um distanciamento da prá-
tica da atividade física fora da 
escola por diversos fatores so-

vida cotidiano de alunos e alunas.
Uma outra questão colocada 

na pesquisa foi sobre a aborda-
gem metodológica das aulas de 
Educação Física, que versam, 
sobre uma perspectiva que com-
põe aulas mais voltadas para a 
realização das práticas da cul-
tura corporal, aulas que utili-
zam recursos de datashow com 

-
sas, documentários, entrevis-
tas, num processo de diálogo e 

-
las que permeiam as práticas de 
conhecimentos da Educação Fí-
sica, tais como, esportes, gi-
násticas, lutas, danças e ritmos, 
lazer, exercícios e atividades mo-
toras, que percorrem as práticas 
da cultura e também colaboram 
para um olhar teórico.

Dessa forma, encontrou-se 
como resultado que dois alunos 
não diferenciam e não tem pre-
ferência por qualquer método. Já 
51,9% (98) estudantes gostam 
muito mais das aulas práticas, 
em que podem realizar os exer-
cícios, fundamentos e atividades 



64

Os resultados mostram que, 
além de gostarem, os alunos 
participam das aulas por consi-
derarem que é divertido. E ainda, 
a questão da saúde surge como 
um tema que também é relevan-
te para os sujeitos atuarem nas 
aulas, ainda que eles só tenham 
duas semanais. A frequência de 
50,3% dos alunos e alunas jul-
gam que a Educação Física é im-
portante. Entretanto, um núme-
ro alto (43), participam também 
pelo caráter de obrigatoriedade 
que é exigido e demandado por 
essa área do conhecimento.

Além disso, é curioso o fato 
de quinze alunos sentirem que 
por serem habilidosos em algu-
ma prática corporal isso lhes dá 
motivação e satisfação em fazer 
as aulas. Esse dado pode apontar 
para mudanças de perspectivas 
no campo da Educação Física que 
historicamente valorizava os mais 
habilidosos (DARIDO, 2004). O 
fato de quinze alunos ainda de-
monstrar a habilidade como um 
motivo pode reforçar essa ques-
tão histórica e ou apontar para 
uma Educação Física muito mais 
inclusiva e que não busca operar 
com os discursos alinhados a for-
mação de atletas e detecção de 
talentos esportivos.

Segundo Darido (2004) se a 
Educação Física for prazerosa na 
escola, isso servirá de motiva-
ção para que os alunos e alunas 
adquiram autonomia com rela-
ção as práticas de atividades físi-
cas. Se associada ao prazer, será 
maior a probabilidade dos sujei-
tos procurarem por outras práti-
cas corporais fora da escola.

dos conteúdos propostos em 
quadra e ou lugares abertos. A 
frequência baixa de quatro alu-
nos, preferem as aulas teóricas 
feitas em sala de aula; já 45% 
(85) participantes da pesquisa 
optam pela abordagem metodo-
lógica prática e teórica, gostam 
de realizar os movimentos, tam-

os temas trabalhados.
Nota-se que as aulas práti-

cas são mais preferíveis entre os 
alunos. Entretanto, um núme-
ro alto de alunos tem preferên-
cia pela abordagem metodológi-
ca de aulas práticas e teóricas, 
o que destaca a Educação Física 
para além do movimento isola-

e ampla que concretiza inter-re-
lações entre o corpo e a cultura.

No que se refere aos motivos 
de participação, nota-se no qua-
dro abaixo que o fato de gostar 
das aulas é que mais atrai o en-
volvimento dos alunos e alunas. 
Nesta questão os sujeitos pode-
riam assinalar até três motivos.

Tabela 1 – Motivos 
da participação nas 
aulas de Ed. Física

Participação 
por: Respostas %

Eu gosto 128 67,7%

Divertimento 105 55,6%

Saúde 102 54%

Eu acho im-
portante 95 50,3%

Obrigatório 43 22,8%

Sou habilidoso 15 7,9%
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Em outra questão, foi possível 
perceber que 87,8% (166) cen-
to e sessenta e seis participan-
tes disseram se sentir muito bem 
nas aulas. 10,6% (20), vinte alu-
nos não se sentem bem, enquan-
to dez (10) alunos disseram se 
sentir excluídos e o restante in-
cluídos. Esses discursos são ele-

de abordagens por parte da atu-
ação da docente e temáticas que 
merece maior investigação.

No que diz respeito aos conte-
údos, conhecimentos que os su-
jeitos consideram mais válidos, 
a tabela abaixo nos mostra que:

Tabela 2 – Conhecimentos 
considerados mais válidos

Conhecimentos Res-
postas %

Esportes de inva-
são 85 45%

Esportes de rede e 
raquete 69 36,5%

Jogos e brinca-
deiras 46 24,3%

Lutas 36 19%

Atividades extras 
culturais e espor-

tivas
27 14,3%

Saúde e qualidade 
de vida 26 13,8%

Atividades de 
aventura e educa-

ção ambiental
22 11,6%

Testes físicos e 
motores 20 10,6%

Organização de 
eventos 13 6,9%

A opção pela metodologia de 
esportes de invasão e esportes 
de rede (GONZALES; DARIDO; 
OLIVEIRA, 2014a, 2010b) se deu 

a partir da perspectiva das prá-
ticas corporais e a organização 
dos conhecimentos. Nota-se que 
pelo esporte é possível encontrar 
diversos sujeitos, que atribuem 

-
perimentação, assim, esse tipo 
de metodologia tem nos permi-
tido abordar o esporte de forma 
ampla, com olhares que procu-
ram não se limitar a modalida-
des e padrões. 

Além disso, é uma das formas 
de superar a ênfase na aptidão 
física e manutenção do esporte 
como conteúdo hegemônico das 
aulas do componente curricular 
da Educação Física, que histori-
camente vem operando com ou-
tros saberes nesse jogo de po-
der instituído pelas práticas do 
esporte (NUNES; RÚBIO, 2008).

A tabela 2 aponta para outros 
conhecimentos que são recruta-
dos durante as aulas e que con-
sequentemente dão ênfase nas 
culturas corporais, ainda que 
ainda haja a predominância do 
esporte como conteúdo conside-
rado mais legítimo pelos partici-
pantes da investigação. 

Isso posto, questiona-se se 
os jogos olímpicos não seria um 
dos responsáveis por determinar 
o esporte como conteúdo consi-
derado como mais legítimo pe-
los alunos e alunas? Para esse 
tema, caberia uma outra pes-
quisa que estabelecesse relação 
dos conhecimentos dos (as) es-
tudantes com as olimpíadas. Ar-
risca-se dizer que, pelos fatos 
históricos as olimpíadas na re-
de poder é a grande responsá-
vel pela produção de saberes em 
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torno do esporte e promove dis-
positivos e tecnologias que ope-
ram na construção curricular da 
Educação Física composta pre-
dominante por esportes e de-
terminando na concepção estu-
dantil esse elemento como mais 
válido que outros no processo de 
ensino aprendizagem.

Assim, as olimpíadas seria 
uma das principais motivadoras 
para fomentar o esporte na es-
cola como o conhecimento mais 
legítimo?

Os Jogos Olímpicos, tal qual 
se conhece, considerado da era 
moderna, teve sua primeira edi-
ção em 1896, na cidade de Ate-
nas (Grécia), os jogos ocorrem 
a cada quatro anos, procuran-
do reunir os melhores atletas de 
diferentes modalidades esporti-
vas de todo o mundo (TEIXEIRA; 
MATIAS; MASCARENHAS, 2017). 
Como entidade representativa de 
poder, as olimpíadas tem no COI 
(Comitê Olímpico Internacional) 
sua principal representação, que 
no Brasil se concretiza pelo COB 
(Comitê Olímpico do Brasil, anti-
go comitê olímpico brasileiro). 

As metas e objetivos do COB 

para as Olímpiadas e a relação 
estabelecida com o âmbito es-
colar é por meio dos jogos es-
colares (também voltado para 
competição e detecção de ta-
lentos). A entidade anuncia que 
é uma organização não gover-
namental, operando na gestão 
técnica, administrativa e políti-
ca do esporte nacional. Sua mis-
são é “desenvolver e represen-
tar com excelência o esporte de 

alto rendimento do Brasil, tra-
balhando na melhoria de resul-
tados esportivos do Time Brasil, 
elevando a maturidade de ges-

-
liadas e fortalecendo a imagem 
do esporte olímpico brasileiro” 
(COB, 2020). 

Nota-se que existe um discur-
so evidenciado de resultados do 
“time Brasil” que amplia e solidi-

olímpico brasileiro. O COB anun-
cia ainda que é seu dever prote-
ger e promover os valores olím-
picos em território nacional. “Ao 
longo de seus 105 anos de exis-
tência (fundado em 8 de junho 
de 1914), o COB já levou o Brasil 
à conquista de 129 medalhas (30 
de ouro, 36 de prata, 63 de bron-
ze) em Jogos Olímpicos e 37 me-
dalhas em Jogos Olímpicos da Ju-
ventude (11 de ouro, 15 de prata 
e 11 de bronze)” (COB, 2020).

No documento nada se fala 
sobre a relação do COB com o 
esporte nas escolas, sobre o es-
porte como processo educativo 
e como prática da cultura corpo-
ral. O COB atua numa produção 
de uma rede de poder esportiva 
que promove a fábrica de atle-
tas, o que não seria tão ruim se 
o esporte escolar e de lazer ti-
vessem investimentos nos mes-
mos níveis.

Segundo Teixeira, Matias e 
Mascarenhas (2017), essa en-
tidade liga-se a 29 (vinte e no-
ve) confederações brasileiras de 
modalidades esportivas olímpi-
cas, (duas associadas aos Jogos 
Olímpicos de Inverno); e ainda, 
Almeida e Marchi Junior (2011) 
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vídeos, produção de textos, or-
ganização de eventos e deba-
tes também desperta o interes-
se para um outro olhar cultural, 
abrindo espaço para produção 
de novos discursos sobre a área, 
colaborando para ampliação das 
experiências dos alunos e alunas. 

-
mento com a prática da Educa-
ção Física feita somente por alu-
nos e alunas que se consideram 
habilidosos (as) e gera a pergun-
ta para outros estudos: Por que 
os esportes foram eleitos como 
os conhecimentos preferidos?
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