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LAZER, ESCOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA: DETERMINAÇÕES MATERIAIS E 
POSSIBILIDADES CONCRETAS DE AÇÃO PROFISSIONAL1[1]  
 

Prof. Reinaldo Pacheco2[2]  
 
 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo cumpre um papel importante e, no meu 

entendimento, pioneiro, no que diz respeito a Educação Física Escolar, especialmente 

aquela desenvolvida nas nossas escolas públicas. É bastante louvável a iniciativa de 

discussão acerca das possibilidades concretas de mudança, por meio das políticas públicas, 

do cenário que verificamos em grande parte de nossas escolas públicas. Desta forma, 

considero este evento extremamente importante no sentido de fornecer subsídios aos novos 

legisladores que atuarão nesta casa a partir do próximo quadriênio. Não há dúvida de que a 

qualidade da educação passa pelo marco legal que sustentará a distribuição de recursos e a 

implementação concreta de ações dos órgãos executivos, sujeitos ao acompanhamento 

crítico do legislativo e da sociedade civil de forma geral. Assim, agradeço a oportunidade 

privilegiada de colocar em discussão nesta casa algumas das idéias e das considerações 

críticas acerca das relações entre o lazer e a escola pública, objeto de minhas investigações 

nos últimos anos, e que resultaram em minha dissertação de mestrado 3 [3] em parte 

publicada no livro “Dialética do Lazer”. Neste estudo, no entanto, não foi realizada nenhuma 

investigação acerca das especificidades da educação física escolar e sua relação com o 

lazer da e na escola. Este será o desafio colocado para este seminário. 

 

Para entender as relações entre o lazer e a escola pública parte-se aqui de um conceito de 

lazer tomado como um fenômeno social contraditório e cujas ambigüidades precisam ser 

desveladas. Ao mesmo tempo que o lazer é entendido, em nossa sociedade, como um 

direito social, é também um fenômeno que encontrou a lógica da mercantilização, tornando-

se uma mercadoria como qualquer outra e que, portanto, é desigualmente apropriada. Além 

disso, embora o usufruto do tempo de lazer na nossa sociedade seja uma possibilidade de 

educação emancipatória, este mesmo tempo de lazer pode e é usado como forma de 

controle social sobre os mais diferentes grupos sociais. Deve-se destacar ainda que o lazer, 

                                                           
1[1] Texto síntese da apresentação realizada na Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo durante o I Seminário sobre Políticas Públicas para a Educação Física 
Escolar, novembro de 2006. 
2[2] Licenciado em Educação Física, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela 
USP. Especialista em Lazer pela UNICAMP. Mestre em Educação pela USP. Co-autor 
de “Dialética do Lazer” pela Cortez Editora, 2006. Contato: repacheco@uol.com.br 
3[3] “A Escola Pública e o Lazer: um estudo de caso do Programa Parceiros do Futuro 
– SEE-SP”, realizada no âmbito do GEPAE-USP (Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo)  sob 
orientação do Prof. Dr. Vitor Henrique Paro. 
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como fenômeno social, apresenta-se não apenas de forma desigual como também de forma 

diversa, produto de práticas culturais socialmente construídas. Sua apropriação desigual e 

sua diversidade cultural passam pelas formas sociais de ordenamento da experiência lúdica 

de forma temporal e espacial – o que nos remete necessariamente aos espaços urbanos e à 

escola pública. 

 

Na pesquisa realizada sobre as relações entre a escola pública e o lazer evidenciou-se as 

amplas possibilidades educativas do lazer, tanto como objeto e sujeito da ação educativa. 

Vale dizer: torna-se necessário compreender que a escola pública deve utilizar-se das 

práticas de lazer como forma e conteúdo educativo, bem como educar as crianças, jovens e 

sua comunidade envolvente para o usufruto do lazer, de forma crítica e criativa. Torna-se 

necessário ampliar a idéia da escola como um centro de praticas educativas que vão além 

daquelas convencionalmente consideradas como “formais”, relativas às disciplinas 

curriculares e sua (sempre) arbitrária divisão do conhecimento humano. Torna-se portanto 

fundamental a consideração do lazer como tempo-espaço privilegiado para novas práticas 

educativas, não formais ou informais, repletas de conteúdos e formas que podem e devem 

articular-se com o projeto mais amplo da formação humana, responsabilidade última da 

instituição educativa denominada escola. 

 

Nota-se, no entanto, que esta instituição tem adotado múltiplos papéis na nossa sociedade, 

nem sempre articulados à sua função precípua: educar. Isso tem ocorrido também quando a 

escola pública é usada como centro de entretenimento, com práticas alheias ao que é 

desenvolvido na unidade escolar. Assim, a escola pública serve como centro de lazer, 

saúde, alimentação e de segurança pública, visto que as justificativas da efetivação de 

ações de lazer nos finais de semana da escola passam pela idéia instrumental de combate à 

violência. Mas, se o lazer é um direito social, porquê a justificativa de implementação de 

atividades de lazer tenham que passar pelo discurso sobre sua utilidade social? As décadas 

de descaso do poder público em relação às políticas sociais parecem recair sobre a escola 

pública, por vezes a única “agência” estatal que se coloca um pouco mais próxima da 

população. Deve-se atentar para o fato de que a implementação de determinadas políticas 

sociais via escola pública carregam a indisfarçável tentativa de “fidelização” político-

partidária assistencialista, fazendo do cidadão um cliente. Desta forma, descaracterizam-se 

diversos direitos sociais, inclusive o direito ao lazer. 

 

O programa analisado na pesquisa empreendida, cujo nome “fantasia” adotado pela gestão 

pública foi “Parceiros do Futuro”, não nasceu como uma proposta da Secretaria de Estado 
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da Educação. Deve-se destacar que esta casa, a Assembléia Legislativa, teve papel 

decisivo na implementação do referido programa. Nasce como um projeto de lei do 

Deputado Hamilton Pereira (PT) aprovado por esta casa e transformado na Lei 10312 de 12 

de Maio de 1999 que institui o “Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária na 

Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública”. Deve-se atentar para o 

fato de que o projeto sofreu vetos do governador, especialmente nos artigos que tratavam 

da composição de grupo profissional interdisciplinar e da participação comunitária. Verifica-

se uma concepção instrumental-funcionalista do lazer e das atividades na escola ao final de 

semana como recurso paliativo de “ocupação” dos jovens aos finais de semana, mesmo que 

seja com atividades desarticuladas e de qualidade discutível. Ficam explícitos os limites 

deste tipo de intervenção sobre a escola pública e seus condicionantes materiais e 

profissionais que conduzem a baixa qualificação do que é desenvolvido e proposto. Além 

disso, pode-se verificar a desconsideração, por parte do programa, da cultura escolar e da 

cultura local, bem como a falta de um projeto educativo integrado às ações desenvolvidas 

pela unidade escolar no seu cotidiano, integradas ao seu projeto pedagógico – por vezes, 

nebuloso ou inexistente. Embora houvesse nos documentos internos do programa a menção 

às atividades integradas com outros setores da administração pública e a necessária 

transversalidade das ações, verificou-se que no chão da escola, ao final de semana, 

nenhuma relação com outras políticas setoriais. 

 

Parece que aqui voltamos ao que já foi detectado pelo Prof. Vitor Paro nos seus trabalhos 

de pesquisa sobre as possibilidades de gestão democrática da escola pública, 

especialmente no livro “Por dentro da Escola Pública”: o autoritarismo e as dificuldades na 

gestão democrática das escolas públicas encontram condicionantes materiais, institucionais, 

ideológicos e político-sociais (Paro, 1998). Desta forma, observa-se que estes 

condicionantes pesam também sobre quaisquer programas implementados, de forma 

autoritária, tomando como referência a escola pública, por vezes sem sua necessária 

participação, tal como o programa analisado. Isto nos remete ao fato de que todas as ações 

que incidem sobre a escola pública devam passar por análises externas. 

 

A avaliação de políticas públicas no campo da educação deveria ser norma em todos os 

programas implementados. Além da necessária avaliação externa dos programas, que pode 

ser garantida via legislação específica, torna-se necessário também garantir a transparência 

dos resultados, por meio de seminários, encontros, publicações, com ampla participação de 

setores da sociedade civil não vinculados ao setor estatal, por meio de agências externas e 

independentes. Sabe-se que nesse campo de análises sociais não há “neutralidade”. No 
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entanto, as diversas vozes devem ser ouvidas nas análises sobre políticas públicas, ainda 

que sejam marcadas por determinadas perspectivas de compreensão de mundo e de 

sociedade. Neste sentido, há um papel importantíssimo da universidade como instituição de 

pesquisa, gerando conhecimento e materiais para a análise e discussão dos diversos 

programas de intervenção estatal. 

 

A Educação Física Escolar nas escolas públicas e suas possibilidades de intervenção 

educativa são determinadas pelas políticas educacionais mais amplas e pelos processos de 

gestão das unidades escolares. Observa-se a falta de estudos que tomem a Educação 

Física Escolar como Política Pública. A mudança deste quadro passa necessariamente por 

uma mudança de concepção de educação física escolar como campo autônomo de 

conhecimento e intervenção e pela constatação de que é um campo educacional sujeito às 

mediações e interferências das políticas educacionais gerais. Parece haver uma ênfase 

importante mas desmesurada da “modelagem” pedagógica e curricular na educação física 

escolar como idealização didática que não observa o alcance e as determinações das 

políticas educacionais sobre a própria educação física escolar. Isto leva a concepções que 

frequentemente culpam os docentes pelos fracassos pedagógicos da educação física 

escolar sem observar as condições materiais concretas nas quais suas práticas educativas 

são efetivadas. Tudo parece ser solúvel com a adoção de tal ou qual tendência ou 

metodologia didático-pedagógica, sem observar-se os condicionantes das ações concretas 

e possíveis no campo da educação física escolar. Neste sentido, torna-se mais que urgente 

e necessário no campo da avaliação das políticas educacionais olhar concretamente o chão 

da escola e suas práticas. A Educação Física enquanto ação pedagógica sobre a cultura 

corporal de movimento se constrói a partir da relação com os condicionantes materiais, 

institucionais, ideológicos, político-sociais presentes em cada unidade escolar e na escola 

pública em geral. 

 

Gostaria agora de ancorar minhas observações não em pesquisas acadêmicas mas em 

experiências pessoais e profissionais no campo da Educação Física Escolar, buscando 

estabelecer as necessárias relações entre a problemática do lazer e a escola. Afinal, parto 

da concepção que a Educação Física estabelece uma relação de absoluta proximidade com 

as práticas de lazer da e na escola, sem necessariamente ser subserviente ou 

completamente autônoma. Respeitar suas especificidades enquanto campo de intervenção 

pedagógica não implica necessariamente na desconsideração de suas outras possibilidades 

educativas. A primeira experiência pessoal que me reporto aqui é de quando fui aluno de 

Educação Física Escolar. Foi por um curto período, apenas da quinta à oitava série do 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2005 

antigo ensino de primeiro grau. Isto ocorreu na segunda metade dos anos 1970 (76 a 79) 

numa escola pública da periferia de São Bernardo do Campo – SP. Nossa tão esperada 

aula de educação física acontecia em espaços improvisados pelo professor, com material 

conseguido pelo professor por meio das mais diversas estratégias (incluindo uma 

“contribuição” nossa e dos nossos pais) e que era guardado no porta-malas de seu carro, 

resumindo-se a algumas bolas. Nossa “quadra” (espaço por excelência considerado 

sacrossanto para a educação física) era construída por nós mesmos, no início do semestre 

letivo, por meio do atentado contra algumas árvores da mata atlântica que ainda cobria parte 

da região próxima à Represa Billings – onde eventualmente nadávamos, não como parte da 

educação física escolar, mas quando terminávamos memoráveis partidas de futebol no 

campinho próximo da represa nos nossos horários fora da escola. A nossa educação física 

era um resultado de diversos condicionantes: do ponto de vista ideológico, embora 

fizéssemos aula em espaços abertos e de chão de terra, era exigência do professor que 

estivéssemos todos de branco. A aula invariavelmente começava com um “cobrir por quatro” 

- formação militarista em quatro colunas, com os alunos colocando-se simetricamente a um 

braço de distância uns dos outros. Como o professor julgava que já jogávamos muito futebol 

no campinho do bairro ele nos apresentava um programa de atividades relacionadas ao 

atletismo e ao handebol e apenas em um dos anos de nosso “ginásio” conseguimos 

construir uma tabela de basquete num dos espaços de terra da escola e jogamos algumas 

vezes. A nossa aula de educação física era “masculina” e as meninas tinham outra 

professora e faziam aulas em outro horário. Com todos estes determinantes, ainda assim o 

Prof. Osvaldo Santos Ramos4[4] conseguia aproveitar diversas atividades que iam para além 

de suas aulas curriculares. Participávamos de campeonatos na cidade, das festas escolares 

e até mesmo de competições de atletismo em outros municípios. Como ele fazia isso? Que 

tipo de remuneração recebia para nos aturar nestas atividades todas para além de suas 

aulas curriculares? Em que medida a escola de hoje pode estimular esse tipo de trabalho de 

forma regulamentada, profissionalizada, de tal forma que o profissional educador seja 

remunerado e que esse trabalho seja também reconhecido como parte de um projeto maior 

de formação humana? Portanto, seria oportuno criar condições para que esse tipo de 

trabalho fosse desenvolvido não de forma “amadora” e por habilidades e interesses 

pessoais, mas de forma profissionalizada.  

 

                                                           
4[4] Gostaria de deixar aqui uma justa homenagem a este grande educador que 
influenciou toda uma geração de garotos naqueles anos na Escola Estadual de 
Primeiro Grau do Bairro Demarchi. 
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Depois de cursar uma faculdade de Educação Física, sinto que me tornei efetivamente 

professor quando atuei com Educação Física Escolar numa escola privada. Havia estudado 

a vida toda na escola pública mas foi na escola privada que acabei encontrando, em função 

dos determinantes concretos aqui já citados, as condições para o desenvolvimento de um 

trabalho no qual acreditava. Nesta escola5[5], já no início dos anos 90, época marcada pela 

crise da educação física e pelo surgimento de novas abordagens pedagógicas, pode-se 

experimentar a construção de um currículo diferenciado, baseado da diversidade das 

práticas da cultura corporal – os jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas, atividades 

acrobáticas, práticas corporais alternativas compondo um mosaico de atividades modulares 

desde a primeira série do ensino fundamental até a última série do ensino médio. Ainda que 

as condições materiais de espaço não fossem ideais, as condições ideológicas eram 

bastante favoráveis para a experimentação do novo. Além da proposta curricular, a escola 

contava (e ainda conta) com um departamento altamente profissionalizado para oferecer à 

sua comunidade uma série de atividades que ocorrem em outros tempos e espaços 

educativos e normalmente nos momentos de lazer: festivais de dança, mostras culturais, 

festas, gincanas, atividades esportivas diversas. Todas as atividades são articuladas com as 

atividades pedagógicas curriculares e eventualmente acompanhadas pelos professores 

respectivos, convenientemente remunerados para cumprir esta função como parte da 

formação mais ampla de seus alunos. Isso não seria viável numa escola pública? Quais os 

impedimentos então? O que justifica a inoperância da escola pública com relação a 

articulação de suas práticas pedagógicas com outros tempos e espaços educativos é muito 

mais a falta de uma concepção educativa mais ampla do que a falta de recursos. Seria 

necessário, portanto, uma nova distribuição destes recursos (humanos, materiais, 

financeiros) em direção a esta concepção ampliada de educação. 

 

Gostaria ainda de me referir a outra experiência profissional que tive no decorrer do primeiro 

semestre deste ano na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Fui 

aprovado em um processo seletivo para a contratação de professores de Educação Física e 

assumi vinte aulas por semana em uma escola do município. Conseguia assim ficar três 

dias da semana trabalhando lá e continuar com minhas atividades acadêmicas em São 

Paulo no restante da semana. Pretendia inclusive fixar residência no município. No entanto, 

a experiência mostrou-se frustrante desde o processo seletivo, realizado por um tipo de 

prova seletiva questionável. Além disso, este tipo de seleção pública para cumprir um 

contrato de um ano numa escola pública apenas contribui para a falta de vínculo do 

educador com a escola e adia a emergente necessidade de professores concursados e com 

                                                           
5[5] Colégio Oswald de Andrade, situado no Alto da Lapa, em São Paulo – SP. 
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acesso a um processo de formação continuada. As condições de trabalho, no campo da 

educação física escolar, eram absolutamente precárias em termos de espaços e materiais. 

A escola era precária em termos de projeto de formação humana. Mais uma vez os 

condicionantes materiais, institucionais, ideológicos e político-sociais ficavam visíveis mas 

não havia ação concreta por parte dos responsáveis pela política municipal de educação 

para enfrentá-los. As políticas públicas neste campo devem ser capazes de enfrentar esses 

condicionantes e antes, identificá-los. Parece-me que não havia sequer essa tentativa 

primeira de identificar as causas dos problemas. A escola havia sido construída há apenas 

quatro anos, num lugar belíssimo e com uma arquitetura horrível. Falta de recursos ou falta 

de visão educacional? Os espaços para as práticas corporais, para os momentos de festa e 

encontros comunitários foram simplesmente desconsiderados. Profissionais do campo da 

educação participam da elaboração destes projetos arquitetônicos?  

 

Gostaria de finalizar colocando algumas possibilidades concretas no campo das políticas 

públicas no sentido se criarmos condições para o enfrentamento dos condicionantes que 

incidem sobre nossa prática profissional. Em primeiro lugar, precisamos construir de fato um 

processo de autonomia e estímulo para que as escolas elaborem projetos pedagógicos que 

extrapolem as fronteiras das grades curriculares, envolvendo múltiplas disciplinas e 

profissionais educadores. As unidades escolares deveriam contar com possibilidades 

autônomas de gestão de recursos para a construção dos projetos adequados à sua 

realidade. É óbvio que há um papel fundamental aí para o professor de educação física que 

pode e deve contribuir em diversos projetos. Estes projetos passariam por avaliação externa 

no sentido de garantir sua qualificação. Em segundo lugar, por parte das secretarias de 

educação, a elaboração de programas – que podem ser objeto de projeto de lei – que 

garantam as condições materiais concretas (equipamentos, remuneração dos educadores, 

espaços adequados) para que a escola ou as escolas de determinada região possam 

realizar projetos tal como sugeridos anteriormente. Além disso, pode-se pensar em projetos 

de lei que busquem garantir a transversalidade das ações neste campo e a atuação 

conjunta de outros setores governamentais na execução destes programas. Refiro-me aqui 

a programas concretos que podem ser implementados por força de lei, tal como ocorre já 

em algumas cidades com os programas de férias nas escolas públicas e em outros 

equipamentos que passam a ser viabilizados desde que legalmente assegurados. Deve-se 

destacar, conforme já assinalado, que todas estas ações estatais públicas devem passar por 

avaliações de agentes não estatais, tal como as universidades e outras organizações da 

sociedade civil. Desta forma talvez estaremos dando alguns passos para a construção de 
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uma escola pública onde o lazer, a educação física, as diversas atividades culturais sejam o 

que se espera delas: possibilidades de educação e emancipação humana. 
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