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I – IDENTIFICAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA
Unidade de Acadêmica: FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA
Curso: PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 

PPGEF – Mestrado Acadêmico

Disciplina: Trabalho e Educação Física
Ano/Semestre 2021/2º semestre
Dia da Semana e horário 
da aula síncrona

Terça-feira 17:30  – 20:00

Plataformas utilizadas 
no desenvolvimento da 
disciplina

Google Meet e MOODLE

Data início 31 de agosto
Data de término 14 de dezembro
Número Vagas 
(estudantes regulares)

20

Número Vagas 
(estudantes especiais)

10

Nome do Docente C.H 
semanal:

C.H. 
Total

C.H
Prática

C.H
Teóric

a

Responsável 
pela disciplina

ROBERTO PEREIRA FURTADO 4 64

II. EMENTA 
Estudo da concepção de trabalho em Marx. A questão social e a Educação Física. As 
transformações do mundo do trabalho no modo de produção capitalista e suas relações com a 
Educação Física nos âmbitos da educação, saúde e lazer.

III. OBJETIVO GERAL
Compreender fundamentos teóricos que auxiliam na análise do desenvolvimento da Educação Física 
como fenômeno social. Realizar aproximações conceituais com a categoria trabalho em Marx, com 
ênfase em: ontologia, teoria do valor, alienação, fetichismo, relações de produção e modo de 



produção e identificar potencialidades teóricas para estudos que envolvem a Educação Física. 
Transformações no mundo do trabalho e Educação Física: do fordismo à indústria 4.0.

IV. METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida seguindo o cronograma de atividades disponibilizadas na plataforma 
Moodle. 

O conteúdo será desenvolvido, principalmente, a partir da leitura dos textos indicados na 
bibliografia e realização de atividades especificamente elaborada para cada um dos textos. Na 
bibliografia encontram-se obras completas, mas para a disciplina serão selecionados capítulos 
específicos de cada obra. Além da bibliográfica anunciada, a disciplina terá um texto didático, 
construído pelo professor, com o intuito de apresentar conceitos básicos referentes à temática da 
disciplina e os caminhos de estudos dos discentes. Portanto, o discente interessado em cursar a 
disciplina, deve apresentar condições para a leitura compatível com um estudo de qualidade, além 
da realização das respectivas atividades.

Também haverá um fórum para debates, organizado para discussão de cada artigo e capítulo 
presente na Bibliografia. Pretende-se realizar 8 encontros on-line (estimativa), síncronos, no dia e 
horário da disciplina. O restante da CH será computada de modo assíncrono, a partir das atividades 
previstas no Moodle.

A avaliação da disciplina será constituída a partir das atividades mencionadas anteriormente, 
(referentes à bibliografia) e pela participação do estudante ao longo de todo o processo previsto no 
cronograma.

Para os discentes que quiserem iniciar as leituras antes do início da disciplina, a bibliografia está 
assinalada com números que variam de 1 a 5, indicando a ordem prevista para as leituras no 
decorrer da disciplina.
V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 7 ed. Petrópolis-

RJ: Vozes, 2008. (2)

FILGUEIRAS, Vitor; ANTUNES, Ricardo. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e 

regulação no Capitalismo contemporâneo. Revista Contracampo, v. 39, n. 1, 2020. (4)

FONSECA, Rubiane Giovani; BOTH, Jorge. O mercado de trabalho para o profissional de 
educação física no estado do paraná-brasil. Movimento, v. 27, 2021. (5)
FURTADO, Roberto Pereira. O não lugar do professor de Educação Física em academias de 

ginástica. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007. 

(3)

FURTADO, Roberto Pereira. André Gorz: trabalho, tempo livre e liberdade. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. (1)

FURTADO, Roberto Pereira; SANTIAGO, Lorena Paes. Educação Física e trabalho: considerações 

a respeito da inserção profissional de egressos da FEF-UFG. Revista Brasileira de Educação 



Física e Esporte, v. 29, p. 325-336, 2015. (5)

GRAMSCI. A. Cadernos do Cárcere: temas de cultura, ação católica, americanismo e fordismo. 

Tradução Carlos Nelson Coutinho; Luiz Sérgio Henriques. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2015. (2)

HARVEY, David. Condição pós moderna. 8 ed. São Paulo: Loyola, 1999. (2)

QUELHAS, Alvaro de Azeredo. A proletarização da educação física brasileira no pós-fordismo. In: 

SOARES, Marta Genú; ATHAYDE, Pedro; LARA, Larissa (org). Formação profissional e 

mundo do trabalho. Natal: EDUFRN, 2020. p. 65-78. (3)

MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004 (1)

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro 1 - o processo de produção do capital. 

29 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011a. (1)

MASCARENHAS, Fernando. Entre o ócio e o negócio: teses acerca da anatomia do lazer. Tese 

(Doutorado em Educação Física). Unicamp, Campinas, 2005. (3)

NOZAKI, Hajime Takeuchi. Trabalho e educação na atualidade: mediações com a educação 

física brasileira. Educação (UFSM), v. 40, n. 1, p. 183-200, 2014. (1)

NOZAKI, Hajime Takeuchi. Educação Física e reordenamento no mundo do trabalho: mediações da 

regulamentação da profissão. Tese (Doutorado em Educação). Niterói: UFF, 2004. (3)

OLIVEIRA, Braulio Nogueira de; FRAGA, Alex Branco. Prescrição de exercícios físicos por 

inteligência artificial: a educação física vai acabar?. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 

43, 2021. (5)

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. Autores associados, 

2021. (1)

VI. OBSERVAÇÕES
A Bibliografia pode sofrer pequenas alterações.

Roberto Pereira Furtado
Professor (a) responsável pela Disciplina


