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FÍSICA: estudo de caso em uma escola 
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Resumo: Saberes escolares 
são entendidos como conheci-
mentos a serem construídos ou 
elaborados e que são importan-
tes para a atuação e formação 
docente. Este estudo teve como 

-
co da disciplina de Educação Físi-
ca em uma escola secundária, do 
município de Juazeiro do Norte, 
para compreender como se cons-
tituiu os saberes escolares de-
senvolvidos desde 2000 até o pe-
ríodo de 2016, pretende-se com 
este trabalho contribuir para que 
os docentes possam traçar novos 
saberes escolares da Educação 
Física. Para isso, a metodologia 
utilizada estará pautada na inves-
tigação qualitativa, onde trata-se 
de um estudo descritivo, de cam-
po e do tipo histórico-documen-
tal. A amostra foi composta por 
três professores efetivos na re-
de estadual na disciplina de Edu-
cação Física que atuaram/atuam 
na escola EEM Governador Adau-
to Bezerra, do município de Jua-
zeiro do Norte, durante o perío-
do de 2000 a 2016, seguindo os 
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critérios de inclusão, sendo duas 
do sexo feminino e um do sexo 
masculino. Os dados foram cole-
tados através de uma entrevista, 
seguindo-se de um roteiro, on-
de foi dividido em quatro etapas: 

-
ção, e, na sequência, o exercício 
da docência, a relevância do en-

informações. Os resultados mos-
tram que a disciplina de Educa-
ção Física passou por várias mu-
danças, tanto no seu contexto 
curricular, como em sua estrutu-
ra. Os professores também pas-
saram por mudanças em rela-
ção às suas práticas pedagógicas 

Portanto conclui-se que os sa-
beres escolares estão em cons-
tantes transformações, e são 
elementos fundamentais para a 
construção do professor e da sua 
disciplina no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Edu-
cação Física. Saberes Esco-
lares. Ensino Médio.

Abstract: School knowledge 
is understood as knowledge to 
be constructed or elaborated 
and that important for the per-
formance and teacher training. 
This study aimed to describe the 

-
ucation in a secondary school, 
in the city of Juazeiro do Norte, 
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to understand how the school 
knowledge developed from 2000 
to the period of 2016 was creat-
ed. teachers can trace new school 
knowledge of Physical Education. 
For this, the methodology used 
will be based on qualitative re-
search, where it is a descriptive, 

-
ry study. The sample consist-

the state school in the discipline 
of Physical Education that worked 
in the EEM Governador Adau-
to Bezerra school, in the mu-
nicipality of Juazeiro do Norte, 
during the period from 2000 to 
2016, following the inclusion cri-
teria, two female and one male. 
The data were collected through 
an interview, followed by a script, 
where it was divided into four 

subsequently, teaching, the rel-
evance of secondary education, 

The results show that the disci-
pline of Physical Education under-
went several changes, both in its 
curricular context, as well as in 
its structure. Teachers also went 
through changes in their peda-
gogical practices and profession-
al development. Therefore, it is 
concluded that the school knowl-
edge is in constant transforma-
tion, and are fundamental ele-
ments for the construction of the 
teacher and his discipline in the 
school environment.

Key-Words: Physical 
education. School Knowledge.  
High school.

Introdução

Observa-se que em algumas 
disciplinas curriculares, os sa-
beres escolares são sistematiza-
dos, dentre elas está a disciplina 
de Educação Física. Segundo Sa-
viani (1996), saberes escolares 
são conhecimentos construídos, 
e de grande importância para a 
formação e atuação do docente. 
Onde são caracterizados por sa-
beres pedagógicos, técnico-pe-
dagógicos e atitudinais. 

Portanto, os saberes escola-
res são também utilizados co-
mo sinônimo de conteúdo es-
colar ou conhecimento escolar, 
porém eles estão relacionados 
a conhecimento, técnicas e in-
formações escolares. No caso 
de saberes escolares da Educa-
ção Física, passa-se a focar nas 
práticas pedagógicas da discipli-
na, e onde esses saberes vão se 
transformando em estruturas de 
pensar e agir, levando em con-
sideração o tempo e os espaços 
ocupados na escola.

Diante do contexto exposto o 
estudo levanta a seguinte per-
gunta: Quais as mudanças ocor-
ridas nos saberes escolares na 
disciplina de Educação Física de 
uma escola secundária do muni-
cípio de Juazeiro do Norte entre 
o período de 2000 a 2016?

Segundo Brasil (2011), a Edu-
cação Física pertence ao currículo 
escolar, assim ela possui a tarefa 
de educar. Com o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) nas escolas, o 
docente de Educação Física pas-
sou a contribuir mais na gestão 
escolar, pois dentre os tópicos do 
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PPP, estão os eventos escolares e 
eventos extraescolares, que nor-
malmente são fomentados pelo 
professor de Educação Física.

Mediante a rotina da discipli-
na Educação Física, as aulas são 
uma arte somente, pois a par-
ticipação em jogos e festivais 
também fazem parte das práti-
cas docentes. Jeber (2003) exi-
be algumas possibilidades como 
festival de esporte, festival de 
dança, ciclo de conversas e se-
minários. Podemos incluir tam-
bém aquelas datas comemora-

Cívico, Festa Junina, e também 
comemorações regionais.

Portanto cada professor pos-
sui sua prática pedagogia, e de-
senvolve seus saberes escola-
res de diferentes formas, onde 
se torna necessário uma análi-
se sobre o histórico da disciplina, 
para que haja melhoria na cons-
trução de novos conhecimentos 
e práticas. Assim Lück (2006,  
p. 30) anuncia “toda pessoa tem 

contexto que faz parte, exercen-
do-o, independentemente de sua 
consciência deste fato e da dire-
ção e intenção de sua atividade”. 

O Ensino da Educação Física, 
que antes era vista como uma 
forma de educar para a disciplina 
e a submissão no preparo para a 
vida militar, passou a ser encara-
da de uma forma distinta, tendo 
em vista à democratização e a 
humanização fundamentada na 
relação professor/aluno, onde os 
objetivos principais sejam ligar o 
processo de aprendizagem esco-
lar com a vida do aluno, que seja 

socializar o aluno e não apenas 
preocupar-se com o rendimento 
motor. Por isso, deve-se conside-
rar as necessidades e interesses, 

-
candos (SOUZA et al., 2007).

Segundo Lopes (1997, p. 106) 
“a escola seleciona saberes, den-
tre os que são passíveis da cultu-
ra social mais ampla, e promove 
sua reorganização, sua restrutu-
ração e sua recontextualização”.

De acordo com Magalhães 
(2002) a Educação Física esco-
lar tem como tarefa garantir o 
acesso dos discentes às práti-
cas da cultura corporal e con-
tribuir para que eles construam 
um estilo pessoal capaz de 
olhá-las criticamente.

Como a Educação Física tem a 
sua tarefa, o professor de Educa-
ção Física também tem suas atri-
buições incumbidas que são de 
suma importância, pois ele é vis-
to como um referencial de mo-
delo e comportamento para os 
discentes. Para Darido e Rangel 
(2005, p. 42), “são diversas as 
atribuições ao papel do profes-
sor: modelo de comportamen-
to, transmissor de conhecimen-
to, técnico, executor de rotinas, 
planejador ou estrategista, pes-
soa que toma decisões ou que 
resolve problemas”.

O professor deve estar aten-
to ao se trabalhar a Educação Fí-
sica na escola secundária (En-
sino Médio) e não deve apenas 
aprofundar ou repetir os conteú-
dos que já foram trabalhados no 

-
ma Celante (2000), raramente 
as aulas de Educação Física no 
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Ensino Médio não estão ligadas 
à prática formal de modalidades 
ou ao aprimoramento técnico de 
habilidades esportivas estudadas 
durante o Ensino Fundamental.

Com base em estudos, neste 
ciclo de ensino, o professor deve 
compreender que o aluno está 
deixando de ser criança, passan-
do a se tornar adolescente, por 

-
teúdos e a forma de ministrar 
a disciplina de Educação Física, 
buscando não apenas reprodu-
zir ou aperfeiçoar os conteúdos 
já trabalhados no Ensino Funda-

-
retamente a prática esportiva, 
mas sim proporcionar aos alunos 
novas vivências, para isto o do-
cente deve possibilitar aos alu-
nos a participar da construção 
do seu plano anual.

Então, cabe ao professor pro-
por variações nas suas aulas, 
pois os resultados de aprendi-
zagem escolar dependem de co-
mo o professor conduz o ensi-
no, a sua forma de planejar as 
aulas, os objetivos estipulados e 
os métodos de ensino, portanto, 
ele deve fazer uma relação en-
tre conteúdo, objetivo e métodos 

prática pedagógica e forman-
do assim os seus saberes, sa-
beres estes que, Borges (1998, 
p. 51) esclarece que: “são sabe-
res que o professor adquire atra-

-
nal e constituem os fundamentos 
de sua competência, fornecendo 
a base para modelos de exce-

Baseado nos autores acima, 
entende-se que a disciplina de 
Educação Física, assim como ou-
tras, depende de elementos pe-
dagógicos, sendo o currículo um 
deles. Este, mantendo interse-
ção com os demais elementos, 
constitui os saberes escolares, 
saberes estes que expressam o 
processo interno da escola, as-
segurando o cotidiano escolar, 
fazendo uma seleção cultural e 

-
tura escolar, devido às suas ca-
racterísticas peculiares.

O interesse por esse estudo 
surgiu através de leituras sobre 
os saberes escolares da Educa-
ção Física. Também por essa li-
nha de pesquisa ser bastante re-
levante para a área, pois possui 
uma carência no acervo exis-
tente de estudo de caso compa-
rando os saberes escolares de 
antigamente com os atuais, cui-
dando assim da memória recen-
te da nossa disciplina.

Objetiva-se neste estudo, 

disciplina de Educação Física na 
escola EEM Governador Adau-
to Bezerra, do município de Jua-
zeiro do Norte, tendo em vista 
compreender como se consti-
tuiu os saberes escolares desen-
volvidos desde 2000 até o pe-
ríodo de 2016.

-
ças ocorridas na disciplina de Edu-
cação Física entre o período de 

e a quantidade dos professores ti-
tulares da disciplina de Educação 
Física durante o tempo proposto 
pela pesquisa e comparamos os 
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saberes escolares do recorte his-
tórico proposto com a prática pe-
dagógica da atualidade. 

Pretende-se com esse estu-
do contribuir para que docentes 
possam traçar novos saberes es-
colares da Educação Física, tor-
nando-se importante para isto 
comparar as mudanças ocorri-
das ao longo do tempo, tratan-
do-se de uma temática onde se 
deixa aberta uma grande lacuna 
de possibilidades de estudos.

Materiais e métodos

Esta pesquisa trata-se de um 
estudo descritivo, de campo, 
com caráter qualitativo e do tipo 
histórico-documental.

A amostra do nosso estudo 
foi composta por três (3) profes-
sores efetivos na rede estadual 
na disciplina de Educação Físi-
ca que atuaram/atuam na esco-
la EEM Governador Adauto Be-
zerra, do município de Juazeiro 
do Norte, sendo duas do sexo fe-
minino e um do sexo masculi-
no, lotados nesta unidade esco-
lar durante o período de 2000 a 
2016, para chegar a estas infor-
mações, foi realizada uma pes-
quisa documental na secretaria 
da escola supra citada, onde fo-

-
nais de 2000 a 2016.

Na busca pela comparação en-
tre os saberes escolares na Edu-
cação Física de 2000 até 2016, 
os dados foram coletados atra-
vés de uma entrevista, envolven-
do um roteiro de perguntas, con-
forme descritas nos resultados 
e discussão, onde conseguimos 

detectar a visão do professor so-
bre os seus saberes escolares no 
ano que esteve trabalhando com 
a disciplina de Educação Física, 
sendo que antecipadamente foi 
entregue o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE) 
aos sujeitos no ato do estudo e 
também foi realizada uma pes-
quisa documental a respeito do 
histórico da disciplina de Educa-
ção Física na escola em estudo.

Inicialmente foi apresentado 
aos avaliados o projeto de pes-
quisa, tirado dúvidas e esclare-
cendo todo o contexto do pre-
sente estudo. Em seguida foram 
convidados a participar de forma 
voluntária mediante a assinatura 
do Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (TCLE).

Quanto aos aspectos éticos 
legais da pesquisa, a mesma en-
contra-se adequada em relação 
a Resolução 466/12 da CNS, Mi-
nistério da Saúde, que trata das 
diretrizes e normas regulamen-
tadoras de pesquisas envolven-
do seres humanos. 

A pesquisa foi submetida 
ao Comitê de Ética e Pesqui-
sa do Centro Universitário Dr. 
Leão Sampaio. Posteriormente 
a aprovação, foi iniciado as co-
letas de dados, mediante apli-
cação do roteiro de entrevista, 
onde o mesmo foi aplicado de 
forma individual para que pu-
desse ser esclarecidas quaisquer 
dúvidas apresentadas.

Resultados e discussão

Foram selecionados três (3) 
professores, por meio de uma 
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análise documental, feita atra-
-

ríodo de 2000 a 2016 da escola 
EEM Governador Adauto Bezer-
ra, onde elas registram o quadro 
de funcionários da instituição. 
Através desta análise constata-
mos que durante este período a 
escola teve apenas três profes-
sores efetivos ministrando a dis-
ciplina de Educação Física, onde 
os mesmos foram selecionados e 
denominados de P1, P2 e P3. O 
P1 é do sexo masculino e P2 e P3 
do sexo feminino. 

Os resultados e suas discus-
sões são apresentados em qua-
tro blocos: primeiramente os 

-
cação, e, na sequência, o exer-
cício da docência, a relevância 

outras informações.
O primeiro bloco contém três 

perguntas, sendo, data de nasci-
mento, o local em que foi realiza-
da a graduação e o ano de con-
clusão de curso. Onde de acordo 

que entre os três professores, 
todos possuem idades entre 30 a 
47 anos e formação em Educação 
Física, porém o P1 e a P2, ape-
nas com licenciatura, sendo o P1 
licenciado pela Universidade Pú-
blica Estadual sediada na cidade 
de Crato-CE, e P2 licenciada pelo 
Instituto Federal de Educação do 
Ceará (IFCE) sede Juazeiro do 
Norte-CE. A P3 possui licenciatu-
ra plena pelo Centro Universitá-
rio de João Pessoa (UNIPÊ). O P1 
concluiu no ano de 2010, a P2 
em 2008, e a P3 no ano de 1993 
no estado da Paraíba.

Já no segundo bloco, foram 
levantados questionamentos em 
relação há quando os entrevista-
dos começaram a atuar na escola 
EEM Governador Adauto Bezerra, 
como eram preparadas e minis-
tradas suas aulas; se faziam uso 
de livro didático; como era fei-
ta a avaliação dos alunos e como 
era a relação professor e aluno, 
dentre outras questões relacio-
nadas ao exercício da docência. 

De acordo com o segundo blo-
co, os três professores são efeti-
vos da Rede Estadual de Ensino, 
atuando como docentes da esco-
la EEM Governador Adauto Be-
zerra, sendo dois deles, em mé-
dia, há seis anos, e a terceira, a 
P3, há dezesseis anos na insti-
tuição. No momento da realiza-
ção da entrevista, foi notável o 
diferente nível de experiência da 
P3 em relação aos outros profes-
sores, devido seu tempo de ser-
viço prestado aquela instituição 
ser superior aos demais.

Ainda sobre o exercício da 
docência, foi questionado com 
os entrevistados sobre: Como 
eram preparadas e ministradas 
as aulas e se faziam uso de li-
vros didáticos. Os três professo-

preparadas através de apostilas, 
internet e livros de uso pessoal, 
pois os alunos não possuem livro 
didático de Educação Física, ape-
nas o P1, que trabalha no 1º ano 
do Ensino Secundário, faz o uso 
de material didático junto dos 
alunos, que são disponibiliza-
dos para eles: A apostila do Pri-
meiro Aprender, que é um pro-
jeto do governo, que traz textos 
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e interpretações sobre a área da 
Educação Física. Durante estas 
perguntas notou-se a diferen-
ça em relação as mudanças vi-
venciadas pela P3, onde a mes-
ma fez algumas comparações: 
– falou que ao entrar na escola 
as aulas eram apenas práticas e 
voltadas para o treinamento es-
portivo, por isso os professores 
não precisavam entregar planos 
de aula à gestão escolar; que 
em 2005, foi quando colocaram 
a aula teórica de Educação Física 
para os alunos durante o seu ho-
rário escolar, e as aulas práticas 
foram passadas para o contra 
turno, a gestão passou a cobrar 
mais do professor em relação à 
planos de aula e planejamento.

Lima (2012) fala que muitos 
professores em diversas escolas 
desde o ensino infantil até o su-

e algumas dúvidas ao planejar 
suas aulas, selecionar conteúdos 
e metodologias, formas de ava-
liar os alunos perante a diversi-
dade de estratégias, mas princi-
palmente pela multiplicidade de 
caminhos a seguir em um con-

Segundo os três professores, 
em relação a como ministravam 
as aulas, eles relataram que no 
começo das aulas teóricas, eram 
apenas expositivas, com o pas-

-
do suas metodologias e passa-
ram a trabalhar com dinâmicas, 
debates, vídeos e projetos extra-
classe, deixando também os alu-
nos fazerem sugestões no plane-
jamento das aulas.

Segundo Ferreira (2000, p. 
55), quando o professor possi-
bilita ao aluno participar do seu 
planejamento é o “encaminha-
mento democrático de discus-
sões e votações, onde os alunos 
juntamente com o professor to-
mam parte da Formação e práti-

-
cisão, organização, participação 
e avaliação”. Este planejamento 
participativo deve ser visto como 
uma ferramenta que deverá co-
laborar e ser de grande relevân-
cia na formação dos discentes.

Para Almeida e Soares (2006) 
existe uma programação regular 
de eventos requeridos pela Edu-
cação Física. E de acordo com os 
três professores entrevistados, 
relataram que é intensa a parti-
cipação do professor de Educa-
ção Física, que são sempre ati-
vos tanto na organização como 
durante a realização dos even-

-
le Cívico, Feira de Ciências, Jogos 
Escolares, Inter classes e outros. 

Também no segundo bloco fo-
ram relatadas as formas de ava-
liações e a relação professor e 
aluno. Sobre a forma de ava-
liar a professora, P3, relatou 
que ao entrar na escola quan-
do apenas aulas práticas, a ava-
liação era feita através de tes-
tes físicos, já com a implantação 
das aulas teóricas e práticas, os 
três professores avaliam de for-
ma bastante parecidas, que são 
através de provas, trabalhos, 
seminários, relatórios e intera-
ção dos alunos em debates, re-
latam também que as aulas prá-
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onde trabalham outros conteú-
dos além do treinamento es-
portivo. Já na relação professor 
e aluno, o P1 e a P3, disseram 
que possuem uma relação favo-
rável com os alunos, já a P2, dis-
se que possui uma boa relação, 
apesar de que segundo a mes-
ma, notasse que a falta de inte-
resse dos discentes acaba atra-
palhando um pouco esta relação. 

De acordo com Darido e Ran-
gel (2005) a relação professor-
-aluno é fundamental no proces-
so ensino e aprendizagem. Onde 
uma boa interação com os dis-
centes pode trazer vários be-
nefícios para o professor, pois 
quando se constrói amizade, 

no comportamento do aluno.
Ao se perguntar “Qual a im-

portância a sua disciplina tinha 
no currículo da escola?”, os três 
só citaram que ela tinha a mes-
ma importância das demais.

O currículo escolar, com-
-

cial ou escrito, é percebido como 
um instrumento da escola que 

-
ra ser trabalhado nas diferentes 
disciplinas e séries de um curso” 
(SACRISTÁN, 2012, p. 12), sen-
do elaborado com a interferência 
dos agentes educacionais: ges-
tores, professores, pedagogos, 
pais e alunos.

No terceiro bloco falamos so-
bre a relevância do ensino se-
cundário, onde constituiu de dois 
questionamentos: a opinião de-
les sobre a qualidade de ensi-
no ministrado na escola EEM 
Governador Adauto Bezerra e a 
importância da mesma na vida 

-
postas dos três professores fo-
ram claras e parecidas, segundo 
eles a escola tem uma qualidade 
de ensino excelente, e foi muito 

de cada um, onde de acordo com 
P2, ela se sente valorizada e fe-
liz no seu ambiente de trabalho.

deixa aberto para que os entre-
vistados citem outras informa-
ções relevantes para o estudo. 
Eles comentaram em relação à 
estrutura escolar, que segundo 
eles a cada ano vem melhoran-

-
plina de Educação Física: a aca-
demia que a escola construiu, 
a diversidade de materiais prá-
ticos, as salas climatizadas 
e com Datashow. 

Então, a disciplina de Educa-
ção Física, depende de elemen-
tos e ferramentas pedagógicas, 
onde quando o professor possui 
uma boa estrutura para se tra-
balhar e bons materiais, as aulas 
passam a ser mais dinâmicas e 
prazerosas tanto para os discen-
tes como para os docentes.

De acordo com as discussões 
dos professores pesquisados, 
apontam que, as políticas educa-
cionais de currículo na instituição 
escolar investigada alteraram a 
prática pedagógica dos docentes 
que estão à frente da disciplina 
de Educação Física. 

Segundo Lopes (2004) as po-
líticas de currículo são vistas co-
mo um processo complexo, onde 
articula propostas e práticas, en-
volvendo múltiplos elementos co-
mo produção de saberes, visões 
de mundo, capacidades e valores.
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Entende-se que mesmo a dis-
ciplina de Educação Física pro-
porcionando uma sistematização 
das suas práticas pedagógicas, 
as políticas educacionais, pos-
sibilita que os docentes modi-

-
mentos e execução de aulas. 

Através dessa pesquisa pode-

saberes escolares para a disci-
plina de Educação Física no en-
sino secundário, concluindo-se 
que a Educação Física é uma 
disciplina que proporciona uma 
sistematização dos seus sabe-

-
ças e transformações ao lon-
go do tempo e de acordo com a 
proposta escolar. Saberes estes 
que são relevantes para a for-
mação e atuação dos docentes, 

-
cas pedagógicas e na forma de 
agir e pensar.

Neste contexto, observa-se 
também o papel do professor na 
construção de novos saberes es-
colares, então, cabe a ele propor 
variações em suas aulas, fazen-
do uma relação entre conteúdo, 
objetivo e métodos de ensino, di-

-
gógica, para que assim ele possa 
formar novos saberes. Portan-
to o docente tem que traçar um 

os resultados de aprendizagem 
escolar irão depender de como 
ele conduzirá o ensino. 

-
conhecida e notável a importân-
cia da disciplina de Educação 

Física no currículo escolar e tam-
bém no ambiente escolar, pois 
assim como as demais, ela tem 
a tarefa de educar. Torna-se im-
portante ressaltar também, que 
o professor de Educação Física é 

-
nos, devido à sua relação favo-
rável com os mesmos, e também 
ele é destaque nas comemora-
ções cívicas escolares.

Evidencia-se o fato de que 
existe uma carência no acer-

aos saberes escolares e devido a 
magnitude e relevância desse es-
tudo, permite assim que existam 
mais pesquisas nesta área, dei-
xando aberto uma grande lacu-
na de possibilidades, bem como 
o enriquecimento das informa-
ções contidas no presente artigo.
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