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APRESENTAÇÃO DO LIVRO

Sentimo-nos honrados em apresentar este livro – Experiências da 
Arte da Docência Tocantinense: a educação física na roda – movidos pela 
esperança que deve estar presente no cotidiano da educação, pelo desafio 
de provocar uma ação educativa-crítica-afetiva e também pela ideia da per-
petuação das histórias, afinal o registro em escritos é uma bela forma de 
buscar uma ecologia de saberes.

A grande motivação para elaboração desta obra nasce em um mo-
mento de encontro e diálogos entre professoras e professores, que em tem-
po de lazer partilham o sonho de eternizarem as experiências da docência 
dos profissionais de educação física do Tocantins. A ideia foi apresentada 
a Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte do To-
cantins, que a partir do reconhecimento da inexistência de uma obra (li-
vro) que discorra sobre o cotidiano, as memórias e as construções históricas 
da Educação Física deste território, considerando ser relevante apoiar esta 
iniciativa.         

Reconhecemos as singularidades de cada um dos 139 municípios 
deste Estado e acreditamos que os saberes destes territórios estão de forma 
autônoma envolvidos em processos de fusão e hibridização. Assim cada 
capítulo foi escrito por professoras e professores, que de forma corajosa, 
criativa, esperançosa e provocativa apresentam questões que revelam a 
Educação Física tocantinense.  

O livro apresenta um texto de abertura e quatro partes organizadas 
a partir dos Grupos de Trabalho Temático do Colégio Brasileiro de Ciên-
cias do Esporte, sendo: Parte 1 – Corpo e Cultura; Parte 2 – Escola; Parte 
3 – Formação Profissional e Mundo do Trabalho e Parte 4 – Memórias da 
Educação Física e do Esporte.   

No texto de abertura, “A formação em educação física no Brasil 
na interface com o “novo marco legal”, Paulo Roberto Veloso Ventura e 
Rodrigo Roncato Marques Anes explicitam os marcos legais, o Parecer 
CNE/CES 584/2018 e a Resolução CNE/CES 06/2018, analisando-os e 
trazendo reflexões acerca do acatamento da ideologia burguesa e do idea-
lismo positivista, reproduzidas no campo da Educação Física por um bloco 
acrítico e conservador, porém hegemônico. Os autores destacam a impor-
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tância do entendimento de que a Educação Física deve estar presente no 
seu dia a dia após a formação escolar, como uma das condições para sua 
qualidade de vida, desta forma os cursos de graduação precisam enfatizar 
o entendimento deste legado social decisivo que a Educação Física escolar 
deve tratar, e possibilitar seu aprendizado. É importante reconhecer uma 
dimensão mais ampla da intervenção da Educação Física para cumprir com 
seu papel social, o que implicaria a necessidade de mais pessoas formadas e, 
por consequência, maior valorização profissional. 

Na parte 1 – Corpo e Cultura – são apresentados dois artigos, sendo 
o primeiro, “As emoções das práticas corporais nas aulas de educação física 
escolar ou como os sonhos podem suspender o céu?”, de Marilza Aparecida 
Oliveira Teixeira Maciel, Denise Aquino Alves Martins e Ericsson Pereira 
Cardoso. A pesquisa apresenta estudos sobre a relação entre psiquiatria e 
educação, buscando orientações e diretrizes em campos pouco explorados 
pela literatura da educação física escolar, usam fragmentos de memoriais 
descritos por acadêmicos da disciplina de dança (2019/2) do Instituto Fe-
deral do Tocantins (IFTO) para relacionar elementos da trajetória pessoal 
que salientam a ausência ou presença da dança nas suas vidas.

“Concepções de “corpo” e ensino de atividades rítmicas e expressi-
vas na transição paradigmática”, de Márcia Regina Sommer e Maria José 
de Pinho, é o segundo artigo desta primeira parte. As pesquisadoras con-
sideram a transição paradigmática a qual estamos vivenciando e objetivam 
neste trabalho refletir sobre o papel do corpo e suas relações com o ensino 
de artes cênicas neste novo pensamento, que também reverbera nos pro-
cessos educativos, o qual chamam de paradigma educacional emergente. 
Destacam que o conhecimento gerado por intermédio do corpo passa a 
ser valorizado, bem como as vivências corporais na escola, levando-se em 
consideração uma formação integral, distante da dicotomia existente entre 
corpo e cognição, preconizada no paradigma tradicional.

A parte 2 – Escola – traz quatro artigos, sendo que o primeiro 
“Educação Física no ensino médio do IFTO: análise das experiências do 
Campus Palmas”, de Khellen Cristina Pires Correia Soares, Alex Gomes 
Carrasco, Raphael Gomes de Araújo Pallazzo e Peri Emerson Silva Cunha. 
Este estudo apresenta o ensino da Educação Física no Ensino Médio In-
tegrado (EMI) a educação profissional, do IFTO; analisando-os à luz da 
realidade e especificidades desta modalidade de ensino, da Base Nacional 
Curricular e de referências teóricas que apontam para a educação física 



em uma perspectiva cultural. Buscam refletir acerca da decolonização dos 
saberes desta área, criando tempos e espaços de construção de saberes, que 
motivem a construção da própria identidade cultural, relacionando com 
processos socioculturais. 

Em “A presença do conteúdo lutas no sistema municipal de ensino 
de Palmas”, Victor Oliveira de Mesquita busca identificar a construção 
histórica do conteúdo de Lutas nos currículos escolares e sua consolidação 
dentro da rede municipal de ensino de Palmas, estado do Tocantins. Para 
tanto desenvolve uma pesquisa nos documentos oficiais que possuem um 
valor histórico dentro da rede municipal de Palmas (cartas, leis/resoluções, 
atas de reuniões, matrizes curriculares, etc) e uma revisão bibliográfica so-
bre o debate do conteúdo Lutas na escola.  

O artigo “Movimentos dançantes e conexões “(im)pensadas”: expe-
riências a partir de escolas públicas de Palmas” de autoria de Alysson Car-
los Ribeiro Gomes e Tatiane Meire Martins reúne aspectos da práxis peda-
gógica de um professor de Educação Física vinculado ao sistema público 
municipal de ensino em Palmas, lotado em uma escola de tempo parcial, 
e de uma professora de Dança formada em Educação Física vinculada ao 
mesmo sistema de ensino, lotada em uma escola de Tempo Integral. Este 
estudo comparativo apresenta possibilidades metodológicas para o proces-
so de ensino-aprendizagem da Dança enquanto tema da cultura corporal, 
ou seja, vinculada às aulas de Educação Física.

No artigo “A criança da educação infantil e seu protagonismo nas 
estratégias educacionais da educação física”, Karla Bianca Matias Ferra-
ri e Rodrigo Lema Del Rio Martins, consideram que a escola infantil se 
apresenta como um lugar de descobertas e de ampliação das experiências 
individuais, culturais, sociais e educativas. Assim apresentam o protago-
nismo das crianças da pré-escola do CMEI Pequeno Príncipe nas mediações 
pedagógicas da Educação Física, na proposição e desenvolvimento de três 
projetos institucionais da rede pública municipal de Palmas, sendo o Berço 
de Talentos, Festival de Artes e Jogos da Infância.

A parte 3 – Formação Profissional e Mundo do Trabalho – apresen-
ta o artigo “Sensibilidade como foco de práticas formativas de educação 
física na cidade de Palmas: potencialidade das aprendizagens de (outras) 
regras sociais”, de Denise Aquino Alves Martins, Francisco Nilson Gonçal-
ves Balbé e Joice Carvalho de Paula. As trajetórias formativas que agregam 
passos decisivos na consolidação histórica de uma área de ensino, mais es-
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pecificamente relacionado às práticas educativas da educação física escolar 
no município de Palmas e as interfaces acadêmicas na formação profissio-
nal são reveladas ao longo deste estudo, considerando que a interlocução 
de diferentes atores sociais pertencentes aos campos de atuação da escola 
básica é essencial para a constituição identitária de uma profissão.

Em “Formação profissional em educação física no Tocantins: ações 
pioneiras”, Lucilene Gomes da Silva, Ricardo Lira de Rezende Neves e Jean 
Carlo Ribeiro à luz de uma perspectiva histórica, descrevem o processo 
histórico de concepção e instalação do curso de formação de professores de 
Educação Física da então Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de 
Gurupi (FAFICH), localizada na região sul do estado do Tocantins. Frente 
a um cenário carente de professores legalmente aptos à prática docente 
específica da Educação Física, o curso iniciou suas atividades no ano de 
2000, orientado pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belecia naquele momento as diretrizes e bases da Educação nacional além 
de direcionamentos sobre as finalidades e especificidades da Educação Su-
perior no Brasil.

Por fim na parte 4 – Memórias da Educação Física e Esportes –, o 
artigo “Memórias de marcos históricos e perspectivas contemporâneas da 
educação física de Palmas” de Jackson Carlos da Silva, José Maria Baldino 
e Marilza Aparecida de Oliveira Teixeira Maciel objetiva reconstruir parte 
da memória da Educação Física de Palmas, por meio de marcos históricos, 
da sua fundação até os dias de hoje (1989 a 2020). Este trabalho busca 
identificar os primeiros professores e defensores que promoveram ações de 
valorização da Educação Física nesta cidade de Palmas-TO. 

E fechando esta coletânea o artigo “Caminhando contra o ven-
to: (des) caminhos percorridos pela Instrução Normativa GAB/SEMED 
– 01/2019 em Palmas” de Jefferson Francisco Cândido e Alysson Carlos 
Ribeiro Gomes objetiva analisar a Instrução Normativa GAB/SEMED nº 
01/2019, que versa sobre a Educação Física e o Treinamento Escolar Es-
portivo – TEE, na Rede Pública Municipal de Ensino de Palmas (TO). 
Para além da análise das prováveis/possíveis contradições, ressalta-se neste 
contexto a importância da busca por uma construção coletiva em prol 
dos caminhos pedagógicos que a Educação Física desta rede pode ou deve 
seguir. 

Este livro revela uma grande artesania de práticas experienciadas 
em solos tocantinenses. Os textos apresentados foram escritos por mãos 



de professoras e professores que encontraram no Tocantins um território 
fértil para partilhas, aprendizagens e construções de saberes diversos, e com 
certeza grande parte destas experiências vividas estão no campo de estudos 
da Educação Física.

Neste movimento de produção de conhecimento, que é um movi-
mento político de resistência e luta, queremos dedicar esta obra as tantas 
pessoas que partiram desta vida, vitimadas pelo COVID e pela ausência de 
humanidade da atual presidência da República.

Temos orgulho em apresentar essa obra, produzida em tempos de-
safiadores para a sociedade brasileira, em especial para os (as) profissionais 
da educação física. 

Convidamos você leitor (a) a mergulhar no que ela nos proporcio-
na e instiga a conhecer.

Khellen Cristina Pires Correia Soares   
Maio, 2021
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ABERTURA DA 
COLETÂNEA Desenho de uma 

criança de 5 anos 
do CMEI Pequeno 
Princípe em Palmas.





A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 FÍSICA NO BRASIL NA INTERFACE COM

“O NOVO MARCO LEGAL”

Paulo Roberto Veloso Ventura
Rodrigo Roncato Marques Anes 

Não quero acordar nenhum dia da minha vida,
sem ter o direito de me indignar com as coisas.

Micheli Ortega Escobar 

1. Introdução

Nos sentimos muito lisonjeados com o convite para compor uma 
obra organizada pela Secretaria Estadual do CBCE do Tocantins, em es-
pecial por ladearmos colegas pesquisadores deste Estado e associados ao 
CBCE, assim como nós. Neste sentido, a produção que tem como título 
Experiências na Arte da Docência Tocantinense: a educação física na roda nos 
contempla muito, porque não apenas estamos na roda da Educação Física, 
mas também nos sentimos na roda de um território cuja historicidade nos 
algema temporal e fraternalmente.

 Como integrantes do Grupo Corpo e Mente, que se ocupa com es-
tudos e pesquisas sobre a formação e intervenção profissional em Educação 
Física, é deste objeto que vamos falar, por tratar-se da coisa cuja essência 
perseguimos e por ela pretendemos buscar os nexos com a “arte da docên-
cia”. Ao longo da obra procuramos explicitar o marco legal de que falamos, 
o Parecer CNE/CES 584/2018 e a Resolução CNE/CES 06/2018, que 
não trazem os avanços que desejávamos, mas reincidem no acatamento das 
ideias da ideologia burguesa e do idealismo positivista, reproduzidas no cam-
po da Educação Física por um bloco acrítico, conservador e hegemônico.

Os documentos em tela, que instituem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação em Educação Física (DCNEF) estruturam uma 
proposta de formação que não se distingue do assentado projeto histórico 
com rompantes de uma sociedade de classes que sustenta a desigualdade 
na prática social, muito mais acelerada em momentos como o que vive-
mos atualmente de uma pandemia mundial. Realidade que a cada dia se 
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torna mais insuportável para os explorados, a classe trabalhadora. Não é 
diferente para os que militam na arte da docência. Somos trabalhadores, 
explorados como os demais indivíduos e só sobrevivemos graças à venda 
da força de trabalho, que concretiza uma exploração de destaque em favor 
do modo de produção capitalista.

Mas estar empregado não é bom? Esta é uma questão sempre co-
locada pelo pensamento dominante, porque ter emprego, então, bastaria, 
ao que já respondemos que, nas condições que nos estão postas, nem é 
bom e muito menos é suficiente. Isso porque nenhuma forma escravagista, 
por mais desenvolvida, moderna ou contemporânea que seja, satisfaz o ser 
humano, mesmo na sua condição mínima de leitura de mundo e da vida. 
Portanto, o “marco ideológico” que se nos apresenta advém de conhecidos 
dominadores, que se comportam cada vez mais insensíveis, o que nos colo-
ca neste momento diante de uma linha tênue do limite suportável.

Trata-se de uma política engendrada para a manutenção da socie-
dade vigente, o que se manifesta no atendimento de forma despropor-
cional aos interesses supracitados, que no campo da Educação Física está 
representado por indivíduos cuja função é reproduzir as determinações da 
classe burguesa, sob o comando daqueles senhores insensíveis1, que nos ex-
ploram. Estes são um seleto grupo, que se constituem como neurônios de 
uma sociedade de classes com o poder de gerir as ações, nervosas ou não, 
que serão transmitidas à classe trabalhadora. Mas quem faz a sinapse, ou 
seja, quem retransmite a ordem do dia? Estes são outros senhores, encar-
regados da retransmissão, que se sentem parte do bloco hegemônico, mas 
tomam as refeições da cozinha para o quintal e, ainda assim, se sentem re-
alizados por estarem no mesmo terreno daqueles que arquitetam as transas 
em favor do modo de produção capitalista. Também são trabalhadores, são 
proletários na essência, mas não se reconhecem assim.

Os trabalhadores constituem uma classe que, ou têm apropriação 
de saberes que lhes permite se reconhecer como tal ou, não sendo capazes 
de fazer as leituras do campo social, político, econômico, dentre outros, 
acatam as determinações emanadas pelos senhores insensíveis, a partir dis-
so, o seu acúmulo está ideologizado pela escola capitalista. Então, a mesma 
escola capitalista propicia que se tenha uma apreensão crítica ou aliena-
1 O termo “insensível” vaza para além de sua aparência, podendo ser muito mais devas-
tador do que pareça. Encontramos em Lessa e Tonet (2011, p. 3) o apoio que nos expressa e con-
textualiza: “É admissível, hoje, de qualquer ponto de vista, que alguém viva do trabalho alheio? É 
justificável, hoje, a exploração do homem pelo homem”? Esses insensíveis agem assim, intencional-
mente, porque esses senhores têm a apropriação da coisa.



da? Entendemos que no mesmo contexto em que se reproduz a socieda-
de burguesa é possível, também, entender a necessária possibilidade de 
transformá-la. Evidente que esta segunda condição exige mais luta e mais 
conhecimento, já que no contraditório, convencer a maior parte dos filhos 
de trabalhadores que frequentam a escola, que eles nasceram para manter 
a tradição de, no prosseguimento da vida, seguirem como trabalhadores é 
um papel mais simples, que tem toda a sustentação por parte da ideologia 
do Estado Capitalista (MESZÁROS, 2008).

Saviani (2008) questiona se:
[...] é possível considerar a escola como um instrumento a 
serviço dos interesses da classe dominada? Especificamente, 
no caso da sociedade atual, de caráter capitalista, é possível 
articular a escola com os interesses dos trabalhadores? (Sa-
viani, 2008, p. 254). 

O autor nos privilegia ao explanar esclarecimentos sobre estas pro-
blematizações, e aponta que neste momento histórico as duas pedagogias 
tratadas pela escola são favoráveis à reprodução social. Daí sua contribui-
ção com a pedagogia histórico crítica, que vai se diferenciar, exatamente, 
por olhar para a formação dos filhos de trabalhadores, a partir da lógica 
que lhe dá sustentação:

Assim, se a lógica formal é a lógica das formas, portanto, 
abstrata, a lógica dialética é a lógica dos conteúdos, logo, 
uma lógica concreta que incorpora a lógica formal como 
um momento necessário do processo de conhecimento (SA-
VIANI, 2008, p. 261).

Neste contexto, a realidade objetiva nos conduz ao entendimento 
da educação como possibilidade para os trabalhadores, o conhecimento 
como estratégia e instrumento para a necessária transformação social, pois 
a escola é uma instituição que instala a contradição entre sua força e sua 
fraqueza, o que abre algumas lacunas para se buscar rupturas no processo 
hegemônico e superá-lo:

É sua força porque é mediante esse mecanismo que ela se 
converte em expressão universal, apresentando-se como re-
presentativa de todos os homens. Por essa via, a classe que 
lhe dá sustentação – a burguesia – formula em termos uni-
versais os seus interesses particulares, o que a torna porta- 
voz do conjunto da humanidade logrando com isso, a he-
gemonia, isto é, a obtenção do consenso das demais classes 
da legitimidade de sua direção (SAVIANI, 2008, p. 230). 
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Este consenso é o problema, uma cegueira da classe dominada, um 
processo de alienação que resulta se pensar que a escola seja “para todos”, 
mas que de forma oculta faz uma separação que fundamenta a reprodução 
dos determinantes estabelecidos pelo modo de produção burguês-capita-
lista, a divisão de classes. Esta separação tem desdobramentos cruéis para 
o campo da educação, pois o indivíduo que não tem a propriedade do 
capital, também não terá apropriação do “saber mais bem elaborado”. Mas, 
como dito antes, há lacunas para se intervir em favor da classe proletária, 
porque a escola capitalista, ao mesmo tempo que tem esta força, possibilita 
o contraditório, porque ela é 

[...] também a sua fraqueza, uma vez que o caráter universal 
foi obtido ao preço de uma concepção abstrata de homem 
que, embora histórica, não se reconhece como tal, buscan-
do justificar-se a-historicamente (SAVIANI, 2008, p. 231).

Este prólogo é para chamar a atenção que, no nosso campo de tra-
balho, as condições intelectuais dos trabalhadores não são diferentes e, a 
Educação Física não foge à regra. Ao nos reportarmos para o campo da 
formação e da intervenção em Educação Física e anunciarmos as atuais 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEF/2018), asseveramos que o em-
bate contou com várias formas de comportamento. Na Educação Física, 
todos os pensadores podem ser localizados nesta exposição inicial, pois de 
um lado tínhamos dois grupos que defendiam posições diferentes, antagô-
nicas, mas essas posições partiam de algum acúmulo produzido a respeito 
da formação e intervenção profissional, a partir dos espaços vinculados 
ao mundo do trabalho. De outro lado, outros dois grupos, um que se fez 
letárgico e silencioso, não se deu ao trabalho de qualquer tipo de manifes-
tação para além do espelho e, o segundo, ainda que não tenha se exposto, 
agiu nos bastidores em defesa dos interesses do setor privado envolvido 
com a Educação Física.

Ventura e Anes (2020) dão pistas sobre o envolvimento direto ou 
indireto da Comunidade da Educação Física no processo das atuais DC-
NEF e, 

[...] como o CNE acomodou, “ou não”, aquilo que postula-
vam as correntes do pensamento da Educação Física que ex-
pusemos anteriormente. Não é preciso muito esforço para 
detectar que o conselho profissional (CONFEF) foi o mais de-
terminante, singularmente citado na introdução do Parecer 
CNE/CES 584/2018. Mas, identificamos que uma costura 



com linhas de diversas texturas compõe as diretrizes, explí-
citas e implícitas pelas contradições presentes no corpo do 
texto (VENTURA e ANES, 2020, p. 23).

O objeto deste embate está centrado na divisão, ou não, da forma-
ção, imbróglio criado desde as DCNEF de 1987 (Resolução CFE/CES 
03/1987), com vários rounds no processo histórico da Educação Física 
brasileira. Ao tratar da formação e da intervenção profissional em Educa-
ção Física, este texto pretende criar os nexos necessários para que possamos 
mediar um diálogo com a “arte da docência”, porque a Educação Física já 
está colocada na roda pela proposta deste projeto de livro. Oportunidades 
como esta são indispensáveis para que possamos manter a Educação Físi-
ca em evidência, como um instrumento para o contraditório ao mundo 
burguês/capitalista, sustentada pela cultura corporal e seus pressupostos 
temáticos, políticos, epistemológicos, filosóficos, ideológicos, dentre tantas 
outras expertises de sua produção científica.

Isso registra de onde falamos, pois entendemos a cultura corpo-
ral como Escobar (2012, p. 127), “é uma parte da cultura do homem”, 
o que nos alinha ao marco teórico dialético materialista, assumido como 
método, posicionamento epistemológico e político que nos permite exer-
cer uma postura crítica que sustente a resistência contra hegemônica, tal 
como sugerido na epígrafe que abre este texto. Os desdobramentos des-
te entendimento de mundo e de vida é que nos permite apresentar esta 
investigação de delineamento bibliográfico, com abordagem qualitativa 
e objetivos compreensivos e chegar a uma produção resultante de uma 
análise crítica sobre a literatura referenciada e os documentos entendidos 
como fundamentais para a compreensão dos movimentos histórico e con-
temporâneo que estruturam a formação em Educação Física (VENTURA; 
ANES; BAPTISTA, 2015).

2. Esclarecendo algumas questões do processo histórico

O campo da Formação em Educação Física possui 04 diretrizes 
aprovadas (1969; 1987; 2004; 2018). Vamos apontar os holofotes para as 
DCNEF de 1987, 2004 e 2018.  

Os problemas com a fragmentação da formação no campo da Edu-
cação Física se instalam oficialmente pelas DCNEF CFE/CES 03/1987, 
que ocorreu no processo que encerrava o estado de exceção, também cha-
mado de ditadura militar, precedido por um golpe militar que, no cam-
po da cultura, em especial no processo da produção do conhecimento se 
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constituiu como uma espécie de “Idade Média” tupiniquim, ou seja, um 
apagão marcado pela falta de acesso à literatura clássica, em especial à fi-
losofia. Um dos argumentos para revisão foi justamente o de analisar as 
determinações que compunham as DCNEF anterior (1969), aprovada no 
período de ápice da ditadura militar.

Em 1987, após realizadas algumas reuniões com os cursos de gra-
duação em Educação Física, a discussão sobre dicotomizar a formação 
(inserir o bacharelado como formação distinta da licenciatura) esteve em 
pauta, mas houve uma manifestação da maioria dos cursos de que se deve-
ria investigar, estudar e refletir por mais tempo para se tomar esta decisão, 
entendendo que não havia uma compreensão mais ampla sobre os desdo-
bramentos que isso traria à área.

Para surpresa da comunidade da Educação Física, em especial das 
Instituições de Ensino Superior (IES) que haviam participado do debate, 
na publicação do documento o bacharelado estava inserido, sob os argu-
mentos que a formação do licenciado não dava as competências necessárias 
para as intervenções nos campos “não formais”, ou seja, para além do cam-
po escolar, em especial para espaços de trabalho emergentes. Aqui come-
çam a surgir os grupos a que nos referimos na introdução e que voltaremos 
a abordar neste trabalho, ainda que sem maiores aprofundamentos.2 

No processo que culminou com as atuais DCNEF, assim como nos 
anteriores, vários grupos fizeram o embate na disputa da estrutura curricu-
lar, grupos esses compostos por indivíduos cujos pensamentos ou atitudes, 
mantinham aproximações. Nas diretrizes de 2018, pela vivência3 por den-
tro que tivemos, foi possível identificar um pouco mais essas aproximações 
ou distanciamentos. 

Desse modo, destacamos um primeiro conjunto de sujeitos que, 
em maior ou menor medida produzem conhecimentos, expõem e justi-
ficam suas propostas, mas têm olhares diferentes para com o processo de 
formação profissional em Educação Física. Um dos grupos deste primeiro 
conjunto defendeu que se mantivesse a fragmentação em licenciatura e 
bacharelado sob o argumento que, desta forma, se evitaria a bio-mecani-
zação da licenciatura. Poder-se-ia incluir uma licenciatura que formasse 
2 Sobre este estudo, ver Ventura e Anes, 2020.
3  Fazemos parte de um grupo composto por professores de diferente IES do Estado de 
Goiás, como a UEG, a UFG, a PUC, que no período de 2014 a 2019 buscaram diálogo com o 
CNE, por meio dos Conselheiros envolvidos com as DCNEF, na tentativa de abrir diálogo, parti-
cipar e colaborar com os espaços de discussão para sua elaboração, sempre tendo como bandeira a 
formação ampliada, com vistas a superar a fragmentação e o viés pragmático que as políticas públi-
cas têm protagonizado para o campo da Educação Física.



professores com mais competência pedagógica, para trabalhar na escola. 
Muitos dos adeptos desta posição se vinculam a IES – a maior parte públi-
cas – que tinham “superado” as divergências e encontraram uma perspec-
tiva de acomodação de ambos os cursos, um apaziguamento do contexto 
interno. Pensamos que, na verdade, não houve superação, porque os cursos 
passaram a funcionar em paralelo, para não colidirem com as diferenças 
ideológicas, porque estas não foram suplantadas, apenas veladas.

O segundo grupo, do conjunto supracitado, defendeu a formação 
única, generalista, em maior parte seus pesquisadores participaram direta 
ou indiretamente da experiência que ficou conhecida como “licenciatura 
com formação ampliada”, sustentada por um acúmulo bem significativo 
na produção do conhecimento, em especial no interior do CBCE e do seu 
GTT Formação Profissional e Mundo do Trabalho, mas também nas re-
vistas específicas da área e em revistas voltadas para o campo da Educação.

O segundo conjunto citado na introdução também pode ser anali-
sado considerando a existência de dois grupos. Em um deles, os integrantes 
se mantiveram inoxidáveis a qualquer ruído, talvez acreditando que nada 
mudaria, ou então, usufruindo da perspectiva do “tanto faz”. O outro gru-
po se alinha na forma e no conteúdo do que foi supracitado, com mais 
ênfase, no prólogo anteriormente exposto, ou seja, colegas da área que 
aparentemente se entendem predestinados a ser hegemônicos, mas que ao 
passo que se envolvem e se dedicam a reproduzir os interesses dominantes, 
mostram o grau de dificuldade para pensarem a prática social que envolve 
uma área de conhecimento, seu objeto, sua natureza, seus princípios, sua 
fundamentação, sua essência, seus limites, enfim, sua episteme.

Estamos falando de um grupo que, em maior proporção, defen-
de o bacharelado como condição unilateral para seus desejos, pois se esta 
formação se mantiver, para eles nada mais tem relevância. Esta postura, 
poderia se justificar por não perceberem as relações sociais que envolvem 
homens, mulheres e os conhecimentos por eles/elas produzidos, que são os 
conhecimentos da humanidade, são relações de trabalho, condição históri-
ca, universal e ontológica impregnada à vida humana, condição básica para 
nossa sobrevivência, meio pelo qual é possível 

[...] a relação humana de mediação com a natureza, de me-
tabolismo social com a natureza; relação de que resulta a 
própria humanidade do ser humano, sua característica hu-
mana, ou ainda, nas palavras de Marx, o seu ‘ser genérico’ 
(ANTUNES, 2016, p. 30).
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Na contramão, o grupo em tela se articula na ilusão de estar re-
solvendo algo que seja partícipe, que o realize, quando na verdade está a 
serviço de um processo que se estabelece por uma particularidade histórica, 
o mercado de trabalho.

Assim, no contexto de crise do trabalho abstrato em que 
vivemos, o mercado de trabalho torna-se uma noção ideo-
lógica que visa a adaptar o trabalhador às condições de mais 
alta precariedade, servindo aos interesses do capital, que 
depende da intensificação da exploração do trabalho para 
continuar se reproduzindo (NOZAKI: 2005, p. 11).

Foram alguns desses trabalhadores do campo da Educação Física, 
subsidiados por este pensar da formação na área, que interviram para a 
virada de mesa nas diretrizes de 1987, inserindo o bacharelado na surdina; 
também foi um grupo com este balizamento, integrantes ou mais próximos 
do sistema Confef/Crefs, quem promoveu o incansável patrulhamento aos 
licenciados, até conseguir proibi-los de intervir nos campos não escolares4, 
por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que é histórica, mas 
anticonstitucional, uma judicialização que corroborou contra o artigo 5º 
da Carta Magna Brasileira.

Todo este movimento de retaliação aos licenciados, nasce de dedu-
ções inconsistentes e patéticas tomadas na interpretação caolha das DC-
NEF de 2004 (Resolução CNE/CES 07/2004) e das DCN para a forma-
ção de professores (Resolução CNE/CP 01/2002). A Resolução da DCN 
de 2002 aponta que, para exercer a docência no Ensino Básico, será neces-
sária a formação pela licenciatura, ou seja, é preciso ser professor. A partir 
disso, vieram o idealismo dedutivo e intencional: se o bacharel não pode 
trabalhar na escola, então o licenciado não pode trabalhar para além dela. 

À frente de tudo isso, o que de pior a Educação Física brasileira já 
angariou para o seu processo histórico foi a criação do conselho profissio-
nal, materializado pelo Conselho Federal de Educação Física (Confef ) e os 
conselhos regionais (Crefs). Quando se manifestaram explicitamente, fo-
ram contestados nos debates e nas publicações, de forma que, estrategica-
mente, mais uma vez deixaram a arena do debate público para lucubrações 
veladas, baseadas em dados imaginários (VENTURA, 2010).

Já há algum tempo, Taffarel e Santos Jr (2010, p. 36) asseveraram que:

4 Na impossibilidade de aprofundar sobre este movimento histórico da Educação Física, 
indicamos a leitura do texto escrito por um coletivo do qual fazemos parte: FURTADO, Roberto 
et. al., 2016.



Este divisionismo na profissão implicará a formação de gru-
pos corporativistas, posto que cria privilégios e serve de caldo 
cultural para ação de organismos mercadológicos que criam, 
de forma exotérica, códigos e normatizações que servem 
como elemento de coerção, patrulhamento e censura (basta 
ver o código de ética elaborado pelo sistema Confef/Cref ).

Essas especulações eram desconexas, máximas recheadas de argu-
mentos inconsistentes, sem sustentação de qualquer ordem, como o caso 
de considerarem que o bacharel era graduado e o professor era licenciado; 
o bacharelado era mais amplo que a licenciatura, afirmação feita com base 
na carga horária e tempo para integralização mínimos; as DCNEF (Res. 
07/2004) orientava a formação de bacharéis enquanto as DCN de 2002 
(Resoluções 01 e 02) eram a referência para a formação de licenciados em 
Educação Física, entre tantas outras aberrações interpretativas. 

Alguns leitores podem se questionar sobre o porquê de retomarmos 
essa mesma discussão. Contudo, é preciso manter o debate pelo tempo que 
for necessário. Pois nada mudou. Os procedimentos são os mesmos e os 
argumentos sempre infundados, são extraídos de um idealismo que se arti-
cula por um condão praticista que não alcança consistência teórica. É um 
processo dissimulado que busca, sem sucesso, nos pressupostos de Comte a 
mistura de uma argamassa entre o pensamento Cartesiano e o Empirismo 
de Locke, Bacon, Hume e Hobbes, mas que segue espelhando a produção 
positivista até nossos dias.5 Recorreremos então à tautologia? Sem dúvida 
que sim, visto que teremos que abordar, novamente, questões inculcadas 
que ainda estão insipientes na sua justificação, sob todos os parâmetros.

Para Lowy (1987) o discurso positivista é curto e grosso quando 
se posiciona ética e politicamente sobre o estado de coisas e, embora não 
tenha grandes concordâncias, Comte estabelece o limite de constatar que o 
“estado natural” é necessário e inevitável, porque é produto de “leis invari-
áveis”. Isso determina uma “ordem” instalada por uma apologia ideológica 
presente no discurso positivista, axioma de uma ciência natural, neutra e 
rigorosamente objetiva dos fatos sociais.  Lowy (1987) assevera que 

[...] na passagem do Século XVIII para o Sec. XIX o concei-
to de lei natural se transforma, na medida em que a burgue-
sia deixa de ser classe revolucionária para assumir o poder. 
Nesse enleio, a pesquisa positivista de Comte, torna-se um 

5 Não temos isso sistematizado, ainda, mas a apropriação vem de estudos do Grupo Corpo 
e Mente com base em obras de Comte (1978), de Durkheim (2006), de Arana (2007), de Kant 
(s.d.) e de Lowy (1987).
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dos pilares da ciência e, se mantém assim, até hoje (LOWY, 
1987, p. 26).

Uma polêmica da qual os reprodutivistas do sistema são signatá-
rios, mais aflorada antes, mas que perdura ainda por toda parte é referente 
a qual formação seria mais ampla. Nos argumentos jurídicos apresentados 
no processo que culminou no STJ, o sistema profissional afirmava ser o ba-
charelado, pois levando em conta que a definição de carga horária mínima 
estabelecida pelos marcos regulatórios, mantinha como referência para o 
bacharelado as DCNEF de 1987 (Resolução 03), que determinou ao seu 
tempo 4 anos e 2.880 horas mínimos, para a integralização da formação 
em Educação Física (licenciatura e bacharelado). Com a aprovação das 
DCN para a formação de professores (Resoluções 01 e 02/2002), essas 
exigências ficaram definidas com 3 anos e 2.800 horas mínimos, para as 
licenciaturas6. Enquanto isso, o bacharelado mantinha os parâmetros de 
1987. Na aprovação das DCNEF de 2004 (Resolução 07/2004), marcada 
por um consenso possível, no acordo do CBCE com o sistema profissio-
nal, manteve-se os parâmetros de 1987 para a formação de bacharéis e os 
de 2002, para os licenciados, ou seja, nada se alterou, o que veio a ocorrer 
apenas em 2009.7 

No contraditório, uma questão determinante é que o bacharelado 
não tem resolução própria, o que remete constituir as diretrizes específicas 
como sua única referência. Isso é determinante para o entendimento sobre 
qual das duas formações é mais ampla, já que as DCNEF determinam as 
orientações para a formação do graduado em Educação Física, indepen-
dente de que a habilitação seja pelo bacharelado ou pela licenciatura. As 
exigências sempre foram as mesmas, fosse para o bacharel, fosse para o 
licenciado, o que se altera pelo advento das diretrizes para a formação de 
professores no Brasil (Parecer CNE/CP 09/2001 e Resoluções CNE/CP 

6 Merece registro que a crítica que estamos fazendo aos colegas da Educação Física que se 
empenham nas ações para reproduzir o atual modo de produção é parte de um todo, com outras fren-
tes, muitas frentes aliás, como foi a estrutura aprovada para a formação de professores, visivelmente 
favorável às IES privadas, já que uma formação aligeirada materializa duas situações de interesse da 
sociedade burguês/capitalista. Primeiro porque a rotatividade de alunos antecipa o fluxo de caixa, 
ou seja, por quê arrecadar mensalidades de um aluno em 4 anos se é possível fazer isso em 3 anos? 
Segundo porque uma formação aligeirada contribui sobremaneira para o grande projeto educacio-
nal brasileiro que é “não” permitir aos filhos de trabalhadores se apropriarem de forma consistente 
do conhecimento mais bem elaborado e, com isso, não reunirem condições de ascensão social, para 
disputar espaços com aqueles que já nasceram privilegiados, condição dada pelo fator econômico.
7 Pela Resolução CNE/CES 04/2009 ficaram aprovadas diretrizes para regulamentar a 
Carga Horária de cursos de bacharelado vinculados à Área da Saúde, incluindo o bacharelado em 
Educação Física, determinados 4 anos e 3.200 horas para a integralização.



01 e 02/2002), que agrega à formação do licenciado os conhecimentos 
relativos ao campo didático/pedagógico. Então, redundando, o bacharel 
e o licenciado em Educação Física têm a mesma formação no campo es-
pecífico a partir das DCNEF, mas apenas o licenciado tem acrescida à sua 
formação os conhecimentos que tratam da docência.

Como supra explicado, a referência dos “equivocados” colegas, in-
telectuais próximos8 ao conselho de classe, sempre se deu pela forma e pela 
quantidade, a partir do tempo e carga horária mínimos para a formação, o 
que não espelhava e não espelha a realidade de cursos vinculados a universi-
dades públicas e algumas privadas, que extrapolavam a carga horária míni-
ma e estabeleciam 4 anos para a integralização dos créditos. A posição desses 
cursos não foi alterada nem pelas Diretrizes para a formação de professores 
(2002), nem pelas DCNEF de 2004 (Resolução 07/2004), que mantive-
ram o tempo todo carga horária superior às 3.000 horas e uma maior parte 
delas com 3.200 horas para mais e duração mínima de 4 anos. Entre as 
poucas questões que não se pode deixar de reconhecer nas DCNEF atuais 
(Resolução CNE/CES 06/2018) é o fato dela ter modificado isso, primeiro 
por extinguir da formação em Educação Física o parâmetro mínimo para a 
carga horária, agora a quantidade de horas para a formação tem uma refe-
rência, que é de 3.200 horas, podendo cada IES, a partir de sua autonomia 
inserir mais, ou menos horas. Caiu por terra, a partir das atuais diretrizes 
da área, um dos argumentos jurídicos, equivocados ou intencionalmente 
levados em conta, que redundou na decisão do STJ de proibir o licenciado 
intervir nos espaços não escolares, daí se questionar: “e agora, qual for-
mação é mais ampla, a que sempre se sustentou pelo aparato do conheci-
mento ou, a que usa seus argumentos assentados na forma e quantidade”?

Ao se analisar os currículos dos bacharelados, o que se vê é uma 
prioridade para os conhecimentos correlatos, impelindo que seus egressos 
saibam mais desses conhecimentos do que daqueles que a Educação Física 
se apropriou junto ao conhecimento popular. Não se trata de negar os co-
nhecimentos que historicamente consideramos afins, importantes para as 
intervenções profissionais nos mais diversos espaços de trabalho que temos 
conquistado. No entanto, por quê temos que saber mais sobre Fisiologia ou 
de Nutrição ou de Psicologia, dentre outras, em detrimento dos saberes pró-
prios, considerados os temas da cultura corporal; ginástica, dança, esporte, 

8 Os próximos, não são muitos, portanto não nos referimos à massa de licenciados e bacha-
réis que, por lei, têm que estar filiados ao conselho profissional, mas àqueles que comungam com 
suas ideias e ações.

A formação em educação física no Brasil na interface com o “novo marco legal” - 27



28 - Experiências na arte da docência tocantinense: a Educação Física na roda

luta, jogos, atividades acrobáticas, etc.? Esses foram os conhecimentos que 
a Educação Física se debruçou, investigou e deu aporte científico, portanto 
os tornou conhecimentos genuinamente científicos, assim como definiu 
o que deles seria ensinado na escola, dando a esta seleção de saberes uma 
sustentação pedagógica, o que os tornou “conhecimentos de ensino”. Isso 
é de suma importância para se afirmar e reafirmar que os conteúdos traba-
lhados no campo escolar precisam ter sustentação científica e pedagógica.

Reiteramos, para que alguns não interpretem a bel prazer, que uma 
proposta balizada pelo pensamento crítico dialético jamais poderá negar 
os conhecimentos de outras ciências aos quais a Educação Física tem se 
agarrado, para desempenhar seu papel enquanto agente social. Basta recor-
rermos à História para percebermos que, nos dois métodos ginásticos euro-
peus introduzidos para orientar as práticas corporais no Brasil, alguns des-
ses conhecimentos científicos já se faziam presentes9 (VENTURA, 2010).

Um outro questionamento que temos insistido durante esses já 
largos anos de embate sobre a formação e a intervenção profissional em 
Educação Física, se assenta em uma “não” justificativa epistemológica do 
grupo que defende a divisão na formação, pois se desde 1987 deseja-se 
uma formação diferente, sob a alegação que a licenciatura não prepara o 
futuro profissional para trabalhar em campos emergentes (que eles cha-
mam de novos), por quê até hoje não se apresentou um objeto de estudo 
para esta formação tão diferente e tão melhor? Por quê as mesmas DCNEF 
(de 1987, de 2004, de 2018) que orientam a formação de bacharéis, orien-
tam também a formação de licenciados? Por quê a formação de licenciados 
tem DCNs próprias e a formação de bacharéis não?

Esse “novo” (sic) ventilado antes, não consegue assim se estabelecer 
(como novo). As dificuldades encontradas para trabalhar com conteúdos 
“diferentes” daqueles vistos na formação pela licenciatura logo emergiram, 
problema contornado por duas situações; a primeira pela fragmentação de 
conteúdos, uma divisão pulverizante sustentada pelo desígnio cartesiano, 
coisa também adotada pela sociedade mercantil (mera coincidência?). Isso 
não se resolveu, apenas desenvolveu a forma. Uma segunda situação, foi a de 

9  Ventura (2010) expõe a chegada dos métodos ginásticos europeus no Brasil, a partir 
de estudos e pesquisas feitas por Ruy Barbosa ao final do Império, que escolheu para as aulas nas 
instituições escolares o Método Sueco (Henrik Ling) e para as sessões nos Quartéis o Método Fran-
cês (elaborado por discípulos de Francisco Amòros que fundaram a Escola Joinville-Le-Pont, com 
destaque para George Demeny), ambos os métodos com influência da Anatomia e da Fisiologia. 
Não só isso, mas foram os saberes correlatos que, lá neste início histórico deram credibilidade para 
a “Gynástica” perante a Comunidade Científica da época.



buscar os conteúdos trabalhados na pós-graduação, nas especializações lato 
sensu, para preencher os espaços vazios da matriz curricular, decorrentes da 
eliminação de conteúdos tratados historicamente pela licenciatura. Com 
isso, se concretiza um processo de especialização precoce, que deixa de aten-
der um pressuposto que tem feito parte do discurso das políticas públicas 
de formação profissional, ao longo do tempo, que é a formação generalista.

Outros paradoxos preencheram o movimento de instalação do ba-
charelado na formação profissional em Educação Física, pois as IES não 
puderam evitar um mínimo de articulação entre as formações, porque 
muitos componentes do corpo docente trabalham com a mesma disciplina 
nos 2 cursos e os seus planos de trabalho mantém os mesmos objetivos e 
conteúdos, bem como as mesmas metodologias e avaliações. Outra ques-
tão que tem peso nessa discussão é o fato de que os docentes que ensinam 
nos cursos de bacharelado, são licenciados e, isso, não mudará tão cedo. 

Nesse contexto, o segmento da Educação Física que estamos co-
locando em tela, como mencionado, não é composto por burgueses, mas 
representa esses interesses e faz jogo favorável ao setor privado da educação 
em geral, bem como da Educação Física e da “pedagogia da hegemonia” 
(NEVES, 2013, p. 2).

Assim, ao defender uma formação fragmentada que, via pressu-
postos especulativos conforma um processo de especialização precoce na 
graduação e idealiza um futuro (o prever positivista) que se materializa, 
sempre, em favor do capital, a partir de um processo imediatista que con-
tribui para formar profissionais politicamente adeptos aos pressupostos ne-
oliberais e ao compromisso com o padrão burguês de sociabilidade.

Em outras palavras, contribui com o combate às forças “contra he-
gemônicas” advindas da própria classe trabalhadora organizada, impondo 
a manutenção dos processos de alienação do trabalhador brasileiro, que no 
campo da Educação Física se fortalece na medida em que conta com a sig-
nificativa influência do sistema Confef/Crefs, que congrega pesquisadores 
emo maior parte vinculados às IES privadas, até pela proporcionalidade 
entre o público e o privado, com maior influência das Regiões Sudeste e 
Sul do país, por computarem uma quantidade maior de cursos de gradu-
ação na área.10   

A história se repete? Sim, mas sempre com um desenvolvimento de 
10 Para se ter uma noção desta desproporcionalidade, na Região Metropolitana de São Pau-
lo, que tem uma população aproximada de 13 milhões de pessoas, existem 3 cursos públicos de 
Educação Física, todos na Capital, dois na Universidade de São Paulo-USP, Campis Butantã e Leste 
e um na Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP. 

A formação em educação física no Brasil na interface com o “novo marco legal” - 29



30 - Experiências na arte da docência tocantinense: a Educação Física na roda

estratégias e ações em favor dos blocos hegemônicos, tanto no campo da 
economia política quanto das áreas do conhecimento, incluindo a Educa-
ção Física. Após o ocorrido em 1987, a área sofreu um novo revés devido 
a intensidade do debate quando, na segunda metade dos anos de 1990, 
após o MEC indicar uma Comissão de Especialistas (Coesp) para revisar 
as diretrizes para a formação na área, o diálogo intrincado pelas discordân-
cias internas provocou impasses e retardo no andamento de uma proposta 
que tinha, em certa medida, boa aprovação. A proposta foi referência para 
as DCNEFs aprovadas em 2018. Parte da estrutura daquele momento foi 
posta agora, com algumas mudanças no contorno do desenho.11 

Esse retardo foi interrompido de vez, pelo Ministério da Educação 
(MEC) ao apresentar as discussões relativas às diretrizes curriculares para 
a formação de professores (Resolução CNE/CP 01 e 02/2002), fato que 
justificou interromper as discussões específicas da Educação Física, já que 
a licenciatura corria o risco de sofrer alterações. Nesse vácuo, entrou o 
sistema profissional, propondo outras diretrizes para a formação na área, 
em discordância do que havia feito a Coesp ao final de 1990, mantendo a 
formação separada entre licenciados e bacharéis, conseguindo que o CNE 
aprovasse o Parecer 0138/2002.12 Uma conjunção de forças derrubaram 
este famigerado parecer, a partir de então o CNE indicou nova Coesp, 
que apresentou uma minuta de proposta aprovada em 2004 (Resolução 
07/2004), fruto de um acordo histórico entre o CBCE e o Confef.

No plano histórico temos que salientar o GTT Formação Profis-
sional e Mundo do Trabalho do CBCE, espaço que compartilhamos desde 
muito tempo. A consolidação dos GTTs na estrutura do CBCE ocorreu no 
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace) de Goiânia, em 
1997 e, na sequência, este GTT vagueia por algum tempo (eventos de Flo-
rianópolis/1999 e Caxambu/2001) até que em Caxambu (MG) (2001), 
ao encontrarmos o GTT acéfalo, se convocou uma reunião de urgência 
e um grupo assumiu os trabalhos do evento; o grupo assumiu também o 

11 A proposta da Coesp em tela propunha um núcleo comum de 3 anos iniciais (para se 
tratar dos conhecimentos comuns) e no 4º ano o aluno faria a opção para o bacharelado ou licen-
ciatura, podendo os cursos lançarem mais de um tipo de bacharelado. De certa forma, se resgatava a 
tendência do coletivo que discutiu as DCNEF de 1987, de que não havia convicção sobre a divisão 
na formação. Os componentes desta Comissão de Especialistas foram os Professores Elenor Kunz; 
Emerson Silami Garcia; Helder Guerra de Resende; Iran Junqueira de Castro e Wagner Wey Moreira.
12 Sobre este ocorrido, que marca o campo da formação em Educação Física no Brasil e traz na 
esteira a aprovação das DCNEF em 2004 (Resolução CNE/CES 07/2004), cujo processo histórico 
culmina no triste episódio conhecido como “acordo possível” há farto material na literatura da área.
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GTT,  sua Coordenação e o Comitê Científico.13 Este momento marca 
uma nova trilha para o GTT, que segue o caminho do enfrentamento, via 
da luta contra  hegemônica, muitas vezes, no interior da própria entidade 
científica.

No processo da aprovação do Parecer CNE/CES 058 e Resolu-
ção CNE/CES 07, ambos de 2004, poderíamos ter avançado, não só pela 
correlação de forças que acreditávamos serem favoráveis, por reunir pes-
quisadores com algum grau de criticidade, expectativa tomada com base 
no processo de anulação do Parecer 0138/2002, em que boa parte dos 
membros da Coesp designada tiveram participação relevante. Foi um pro-
cesso longo, difícil, que exigiu muito dos que se dispuseram à luta, no qual 
tivemos de fazer enfrentamentos e, situações inusitadas e inesperadas.

Era um momento propício para avançarmos, a partir de uma pro-
dução crítica e propositiva concreta, com acúmulo teórico considerável, 
em especial no interior do GTT Formação Profissional e Mundo do Tra-
balho, mas também no GTT de Políticas Públicas do CBCE. Fomos cole-
tivos para evitar um retrocesso de décadas à formação em Educação Física, 
mas não tivemos a mesma capacidade na elaboração de uma outra propos-
ta. No campo da percepção, o GTT Formação já havia projetado possíveis 
problemas na elaboração da minuta para as diretrizes, durante o Conbrace 
de 2003 (novamente em Caxambu), pois setores do CBCE dos quais se 
esperava posições decisivas para as transformações desejadas no campo da 
formação, já apresentavam indícios de fragilidade.

Às vésperas de uma reunião decisiva para a definição da propos-
ta elaborada pela Coesp coincidiu com uma reunião do GTT Formação 
Profissional e Mundo do Trabalho em Vitória (ES), onde tivemos acesso 
à minuta com a proposição de diretrizes, elaborada pela Coesp. Diante 
da urgência, o GTT alterou a pauta e priorizou a análise da proposta, 
produzindo uma posição contrária às questões essenciais; elaborou-se um 
documento que foi encaminhado em mãos à Direção Nacional (DN) do 
CBCE, conhecido como “A Carta de Vitória”14 que, anos mais tarde, foi 
reconhecida como uma das Cartas da Educação Física Brasileira. No en-
tanto, a DN não acatou a posição do GTT, optando pela alternativa que se 
tornou conhecida no processo histórico como o “consenso possível” (TIT-

13  Professoras Zenólia Figueiredo (Coordenadora), Celi Taffarel, Solange Lacks, Astrid Ba-
ecker; Erineusa Maria da Silva e os Professores Hajime Nozaki, Paulo Ventura e Nivaldo David.
14 Este documento faz parte do acervo histórico do Colégio Brasileiro de Ciências do Es-
porte – www.cbce.org.br
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TON; TRANZILO; ALVES; 2005). Registre-se que, dentre as entidades 
convidadas pelo CNE para participar da discussão desta proposta, apenas 
o Movimento Nacional de Estudantes de Educação Física se posicionou 
contrário, criticando a proposta e se retirando das discussões, para não 
legitimar o que estava por vir. A bandeira levantada pelo Movimento Es-
tudantil coincidia em vários pontos com o conteúdo externado pelo GTT 
Formação Profissional e Mundo do Trabalho, via Carta de Vitória.

A importância dessas diretrizes ficou atrelada apenas em relação ao 
Parecer 0138/2002, que teria exercido um desmanche da Educação Física, 
mas se fizermos uma relação com as DCNEF de 1987, não há como elen-
car registros favoráveis. O equivocado “acordo possível” funda-se de um 
acerto político do sistema Confef/Crefs com o CNE, cujas consequências 
redundam posteriormente sobre os licenciados. 

Isso ocorreu, em parte, pela intervenção direta e decisiva do sistema 
profissional, que não teria dado tão certo se não contasse com o apoio dos 
“guardiões” dos interesses mercantis na área da Educação e da Educação 
Física, com peripécias articuladas por intermédio de um negacionismo 
sustentado por deturpadas interpretações sobre a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDBEN) (Lei 9394/1996) e as Resoluções do 
Conselho Nacional de Educação. Houve alguém, dentre esses guardiões 
ou guardiãs que teriam “esquecido” por anos na gaveta de alguma das mui-
tas mesas da Secretaria de Ensino Superior (SESU), o Parecer CNE/CES 
400/2005 e, quando tardiamente o responderam, não possuía signatário. 
O CNE, através da Câmara de Ensino Superior elaborou um novo docu-
mento, aprovado em sessão plenária (Parecer CNE/CES 255/2012) afir-
mando primeiramente que a competência para interpretar sobre matérias 
educacionais é do Conselho Nacional de Educação e, na sequência, reite-
rou o teor do Parecer anterior sobre a inconstitucionalidade em se negar a 
intervenção de licenciados em espaços para além da escola.

Apesar de todos esses documentos, o STJ atropelou a Constituição, 
o CNE e os trabalhadores da Educação Física, estabelecendo um massacre 
que permanece na conta de muitos. Mas, esta é uma luta que ainda está 
em aberto, prova disso foi o conteúdo do Ofício n. 310/2020 da Câmara 
de Ensino Superior (CES) do CNE/MEC, encaminhado à Universidade 
Federal de Goiás (UFG), emitido em 06 de julho de 2020, no qual o Con-
selheiro Antônio de Araújo Freitas Junior, então Presidente da Câmara de 
Ensino Superior do CNE, ao se dispor a responder a respeito de “esclareci-



mentos sobre a Resolução CNE/CES 06/2018, à página 3 do documento, 
item 12, afirmou que,

Tanto do ponto de vista do mérito quanto do ponto de vista 
formal, a formação acadêmica de licenciados e de bacha-
réis os qualifica indistintamente para o registro profissional 
como possuidores de diploma obtido em curso de Educa-
ção Física, oficialmente autorizado ou reconhecido, nos ter-
mos do art. 2º da Lei nº 9.696/1998, de modo a atuarem 
profissionalmente – tanto bacharéis quanto licenciados – na 
área da Educação Física em espaços profissionais não-esco-
lares como academias, clubes esportivos e similares.

Ou seja, para além de todos os documentos elaborados pelo Con-
selho Nacional de Educação (citamos Resolução CNE/CES 07/2004; Pa-
recer CNE/CES 400/2005; Parecer CNE/CES 255/2012), a própria legis-
lação do sistema profissional não faz distinção a respeito. Aliás uma brecha 
que o Confef tentou posteriormente corrigir por meio de uma Resolução 
interna, mas que juridicamente está prejudicada. Reiteramos que “esta luta 
ainda está em aberto e precisamos retomá-la”.

3. Possibilidades e problemas com a organização curricular a partir das 
DCNEF de 2018

Após a decisão do STJ, que proibiu licenciados atuarem nos cam-
pos não escolares, que judicializou a legislação pertinente em flagrante des-
compasso com o que expressa a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 
1988), em seu artigo 5º, sobraram desdobramentos para muitos segmentos 
sociais, em especial para os egressos dos cursos de licenciatura formados a 
partir das DCNEF de 2004 e dos que ainda estão na luta para integralizar 
este curso, mas também para os professores/pesquisadores que se empe-
nharam contra esta decisão, para as IES que acreditaram no que o CNE 
expressava pelos seus Pareceres e também para ele próprio, o CNE, pelo 
fato que a judicialização se deu sobre suas decisões, tomadas via Câmara de 
Ensino Superior, por Pareceres e Resoluções. 

Foi uma perda difícil de assimilar, por sabermos se tratar de uma 
decisão que fere a Constituição Federal. Afinal, o jogo se deu no campo da 
legalidade, a expectativa era de que a justiça fosse justa. Feito um balanço, 
mesmo sabendo da inconstitucionalidade da decisão do STJ (3ª instância 
da justiça brasileira), analisamos junto com o Ministério Público Federal 
que o momento era impróprio para iniciar um outro processo, porque o 
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clima na Justiça Federal de 1ª e 2ª instâncias provavelmente não sopraria 
diferente. A tendência seria que juízes dessas instâncias não tomariam de-
cisão contrária à estrutura hierárquica. 

Partimos para outra frente, sob o pressuposto que o CNE, também 
derrotado no processo, precisaria se posicionar e, dentre as opções, rever 
as DCNEF se tornava uma possibilidade concreta.15 Em maio de 2014, 
reiniciamos uma outra frente de luta e marcamos uma audiência com o 
então Presidente do CNE, o Professor Conselheiro Gilberto Garcia, que 
anunciou a composição de uma Comissão para revisar as diretrizes da Edu-
cação Física, a partir de agosto daquele ano. Concretamente, os trabalhos 
se instalaram a partir de maio de 2015. 

Retornamos a Brasília e nos encontramos com dois Conselhei-
ros que faziam parte da Comissão indicada pela CES/CNE, Professores 
Luiz Roberto Liza Curi e Yugo Okida, que nos passaram algumas pistas 
de como as diretrizes estavam sendo pensadas. Em agosto do mesmo ano 
conhecemos o relator designado, Professor Conselheiro Paulo Barone, o 
qual nos apresentou as opções que estavam sendo germinadas, dentre elas a 
formação única pela licenciatura, com consequente extinção do bacharela-
do. Em dezembro deste mesmo ano, o CNE apresentava à Comunidade da 
Educação Física, uma minuta de projeto para as diretrizes da Educação Fí-
sica, contendo esta proposta de formação única e generalizada. E, a história 
se repete. Em 15 dias, as forças hegemônicas no campo da Educação Física, 
centralizadas nas 3 IES públicas paulistas (USP, Unesp e Unicamp), prota-
gonizaram uma reunião com o Conselheiro Luiz Curi, ao fim da qual ficou 
revogada a extinção do bacharelado, uma decisão monocrática que acabou 
perdurando. Como isso ocorreu muito próximo do final de ano, período 
de recesso das atividades de trabalho no CNE e, na sequência, ocorrências 
políticas envolveram os organismos públicos federais e trouxeram um apa-
gão para o interior do Conselho Nacional de Educação. Paralização que 
acabou atingindo as discussões sobre as DCNEF.16 

Foi um período longo, em que os grupos representantes das for-
ças hegemônicas do campo da Educação Física se jogaram em favor da 
ideologia do segmento patronal. No plano político, ainda contaram com 
fatos sociais concretos, nada estranhos ao processo histórico, conduzidos 
15 Nos referimos ao mesmo grupo de professores de Goiás que fizeram o enfrentamento – 
contando com o apoio do MPF – junto à Justiça Federal, defendendo o direito de os licenciados 
trabalharem nos espaços não escolares.
16 A respeito deste apagão no processo das DCNEF atuais, logo após a virada de mesa sobre 
a Minuta apresentada em audiência pública no dia 11/12/2015, ver Ventura e Roncato, 2020.



por manobras político-ideológicas (um patrulhamento ideológico), com o 
golpe que retirou de cena a Presidenta Dilma Rousseff.

 Na retomada, voltamos ao CNE por diversas vezes, como parte dos 
representantes institucionais das IES de Goiás. Entre 2014 e 2019 foram 
16 audiências, mesmo após a publicação das DCNEF em 2018 fomos tirar 
dúvidas sobre o entendimento dado a várias questões, porque a escrita dos 
documentos, até hoje impele ambiguidades àqueles/as que se debruçam 
sobre a revisão dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). Há ainda um 
complicador interno, pois quando o PPC chega à gestão da universidade, 
seus componentes não acreditam na interpretação técnica da leitura que 
fazemos, porque entendem de forma diferente o teor das DCNEF.

Neste período, seguimos recebendo apoio da Secretaria Estadual do 
CBCE, do GTT Formação Profissional e do CBCE à proposta que defen-
díamos, de formação única, pela licenciatura. O apoio dessas instâncias foi 
irrestrito, até porque o acúmulo de conhecimentos no interior do CBCE 
é incontestável, mas também contamos com a produção teórica alicerçada 
pelo que vivemos no interior do Fórum em Defesa das Licenciaturas para 
a Formação Ampliada e na prática curricular de muitas IES cujos cursos 
instituíram a proposta de formação ampliada pela licenciatura.

Em Goiás e, no Centro-Oeste, o Curso da UFG foi pioneiro nes-
ta proposta de formação profissional, protagonizada posteriormente pela 
Eseffego/UEG durante uma década. Na Esefego, à qual se vinculam os 
autores deste texto, a proposta de formação ampliada, generalista, crítica, 
sustentada por um trato teórico consistente formou inúmeros professores 
de Educação Física, capazes de intervir no mundo do trabalho e superar 
os modismos determinantes da sociedade mercantil/capitalista. Esses mo-
dismos estão muito presentes nos cursos de bacharelado ao lançarem mão 
de conhecimentos precocemente instituídos, base dos ideais bacharelistas, 
com a perspectiva de atender a um modo de vida moderno. “Daí também 
se compreende o gosto de seus representantes por novidades e modismos 
estrangeiros os quais traduzem todo o potencial que o novo representa” 
(MENEZES, 2013, p. 105).  

O bacharelismo não é um fenômeno exclusivo deste país, 
[...] seu advento se constituiu num aspecto do processo de 
modernização dos países colonizados, processo este que se 
deu aos ‘saltos’, pois não passou pelas etapas históricas da 
formação social capitalista, vivenciadas no antigo continen-
te (MENEZES, 2013, p. 95). 
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Pode-se notar que este fenômeno não foi processado, contextuali-
zado, mas impelido. Não há estudos aprofundados por uma análise retros-
pectiva para se saber como isso foi herdado, ou seja, em que condições his-
tórico-sociais foram transferidas da Europa, em especial de Portugal, para o 
Brasil. Pode-se dizer no diálogo com Menezes (2013) que, ainda que se te-
nha herdado características do bacharelismo do Império, algo ocorreu nes-
te reino que impôs uma mudança no interesse pela leitura da produção te-
órica para um estado empírico, no trato com o conhecimento: realce para a 
prática. Esta diferença ocorreu, segundo a autora, a partir do fato de que os 
portugueses possuíam “uma longa tradição de leitura, de perceberem o es-
tudo como missão e a razão como aliada da fé” (MENEZES: 2013, p. 99). 

Também serve de referência o fato de se saber que os portugueses não 
tinham simpatia pelas atividades manuais, um indicador pertinente a uma 
possível prática social articulada, em que alguns pensam e outros fazem.

Na obra que Menezes (2013) analisa, “O fenômeno do bachare-
lismo à luz de Gilberto Freyre”, ela tematiza a ascensão social que ocor-
reu com alguns bacharéis de profissões “nobres”, especialmente medicina 
e direito, seria como se mudar da senzala para a casa grande, do mocambo 
para o sobrado. O processo histórico mais recente, que estamos discutindo, 
focado na Educação Física cria os fetiches necessários para uma abstrata 
ascensão social, da licenciatura para o bacharelado, da escola para a acade-
mia. Uma diferença a se destacar é que os bacharéis dos tempos da coloni-
zação estudavam filosofia, mesmo que fosse a especulativa, conhecimento 
muito presente na obra de Comte17.  A falta de estudos do campo filosófico 
e sócio pedagógico leva os bacharéis se despreocuparem com a transforma-
ção social e pensar apenas numa transição individual.

Nessas idas ao CNE, nada concreto nos foi apresentado, até o final 
de agosto de 2018, com a apresentação da minuta que continha a pro-
posta para as diretrizes. Ao nos confiarem o documento solicitaram que o 
enviássemos, com as possíveis contribuições, o mais rápido possível. Era 
uma tarefa difícil diante de tantas surpresas com o conteúdo do docu-
mento, mas nos reunimos e enviamos diversas contribuições, praticamente 
reescrevemos o documento, no entanto objetivamente percebemos apenas 
uma inserção, e mesmo assim, “genérica”, que foi a formação integrada, 
talvez para substituir a “formação ampliada” e, assim mesmo, uma escrita 
velada, em dois artigos. A proposta de integração curricular está materia-
lizada de forma explícita em outras partes da Resolução, como a entrada 
17 Sobre a filosofia especulativa (positivista) ler Comte – os pensadores, abril cultural, 1978. 



única, o núcleo comum de disciplinas determinado para os dois primeiros 
anos do curso e a determinação que a formação em Educação Física se 
dará por “um” curso de graduação, que poderá oferecer duas certificações 
(bacharelado e licenciatura). Evidente que não era por isso que lutávamos 
e não foi o que propusemos.

Contudo, não deixou de ser uma possibilidade para se construir 
uma formação generalista e ampla. O problema é que até hoje muita gente 
não concorda que as DCNEF apresentam esta opção, o que poderia ser 
resolvido com um texto mais claro. Está evidenciado e é preciso considerar 
a falta de percepção de um ponto que consideramos relevante no Parecer 
CNE/CES 584 e na Resolução CNE/CES 06, ambos de 2018 (BRASIL, 
2018-a, 2018b), que é a sinalização (ou insinuação) de um lugar comum 
na formação, ao se referir a um “único” curso, de graduação em Educação 
Física, ainda que mantenha muitos resquícios da fragmentação. No entan-
to, entendemos que, ao criar o contraditório na própria proposição, já nos 
municia para buscar alternativas mais próximas de nossas convicções.

As DCNEF aprovadas em 2018 estruturam uma proposta de for-
mação que, no contexto do projeto histórico capitalista não se distingue 
das anteriores, pois trata-se de uma política engendrada para a manutenção 
da sociedade vigente, ao atender de forma desproporcional os interesses da 
classe dominante, nesta área representada por colegas que, consciente ou 
inconscientemente representam os interesses do setor privado da educação 
e da Educação Física, ao agirem por um plano funcional. Este conduto tam-
bém joga a favor de governos que, independente da esfera à qual pertençam, 
promovem em maior ou menor medida, a reprodução das condições im-
postas por uma realidade objetiva, traçada no plano dos interesses da socie-
dade burguesa/capitalista. Afinal, quem são os maiores protagonistas dessas 
diretrizes? Este bloco hegemônico, sob a custódia do sistema profissional, 
sem dúvida, foi quem mais “contribuiu”. 

Um dos pontos que mais nos chama a atenção nas atuais DCNEF é 
o objeto de estudo, sendo a 1ª vez que as diretrizes desta área indicam mais 
de um objeto. As DCNEF de 2004, pelas quais muitos dos cursos ainda 
são regidos, tem o movimento humano, como objeto. As DCNEF recém 
aprovadas, pelas quais alguns cursos já estão se sustentando, trazem vários 
objetos de estudo: movimento humano (ou motricidade humana); ativida-
de física, cultura do movimento corporal, para além de que o Parecer abre 
perspectivas para outras opções que tenham reconhecimento nacional ou 
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internacional. Hoje, um dos objetos mais presentes nos PPCs dos Cursos 
de Educação Física é a Cultura Corporal de Movimento,18 que sustenta 
o campo teórico da Abordagem Crítico Emancipatória, a qual tem, sem 
dúvida, lastro epistemológico a ser considerado para seguir orientando a 
formação dos cursos de graduação.

No mesmo sentido, os PPCs com posições mais críticas, provavel-
mente difundirão como objeto a cultura corporal, atrelado à Aabordagem 
crítico superadora.19 Mas, para corroborar com nossa tese sobre as influ-
ências do bloco hegemônico, nenhum dos objetos mais críticos aparecem 
entre as indicações das DCNEF de 2018.20 

Para quem estuda formação profissional em Educação Física, o es-
tranho no ninho aqui é o objeto “cultura do movimento corporal”21 que, 
se esperava, tratar-se de alguma proposta de quem defende a divisão na 
formação e, finalmente, teríamos um objeto que desse o norte para a for-
mação (dita diferente) de bacharéis em Educação Física. Passaram-se mais 
de 2 anos, mas até hoje o ilustre sujeito, segue desconhecido.

Muito provável que também o objeto do campo desenvolvimentis-
ta, o movimento humano, deva prevalecer sobre os outros, embora tenha 
arrumado um concorrente que será do agrado da maior parte dos cursos 
de bacharelado, a atividade física.22 Não a entendemos como um objeto 
de estudo da área, a partir do conceito daquilo que seja considerada pelo 
campo da fisiologia, o que torna a atividade física algo muito frágil, episte-
mologicamente, pois nem precisa estar sustentada cientificamente para ser 
18 Objeto de Estudo da Teoria Crítico Emancipatória está tratada num conjunto de publi-
cações de Elenor Kunz, 1994.
19   Abordagem de autoria de um Coletivo de Autores e publicada pela obra Metodologia do 
Ensino de Educação Física. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
20 O amparo para o uso desses dois objetos de estudo crítico-dialéticos está dado pelo Item 
3 (p. 04) do Parecer CNE/CES584/2018, o qual trata do Objeto e do Objetivo que, assim estão 
apresentados na letra a): “Currículos que possam construir o perfil acadêmico e profissional com 
competências, habilidades, atitudes e conhecimentos, dentro de perspectivas e abordagens contemporâ-
neas de formação pertinentes e compatíveis com referências nacionais e internacionais, capazes de atuar 
com qualidade, eficiência e avanços científicos e tecnológicos do Século XXI”.
21 Chegamos a cogitar em 2018 que se tratava de um erro de digitação, a referência seria ao 
objeto da Cultura Corporal de Movimento, mas não. Uma pesquisa exploratória nos levou a um 
único trabalho que respondeu ao descritor, artigo escrito por 4 alunos de graduação e orientado por 
um professor de uma IES privada de São Paulo. Não se discute epistemologia, mas sim multicul-
turalismo, processo histórico da educação física e o campo pedagógico, o que não nos convence ter 
sido a referência para as DCNEF atuais.
22 Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, 
que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso (CASPERSEN, POWEL, CHRIS-
TENSON, 1985). O exercício físico se difere pela sua sistematização, por ser uma atividade repe-
titiva, planejada e estruturada, que objetiva a manutenção e melhoria de um ou mais componentes 
da aptidão física (NAHAS, 2010, apud ZAMAI; BANKOFF, 2013).



o que é. Na perspectiva conceitual, enquanto um conhecimento mais bem 
elaborado, temos um tipo de atividade física que se destaca, é o “exercício 
físico”. Mas pelo trato dado no campo empírico de toda a área da saúde, 
é provável que ele seja entendido como algo restrito, enquanto a atividade 
física passa a ideia de ter um tom mais amplo.

De modo que,  que está explícito nas DCNEF, enquanto objeto 
de estudo, todas as opções se apoiam epistemologicamente à Teoria da Ci-
ência e as possibilidades críticas implícitas, citadas anteriormente (cultura 
corporal e cultura corporal de movimento), além de outras, dialogam com 
a teoria do conhecimento. Neste contexto, há uma clara indução de privi-
legiar a lógica formal/positivista. Poucos farão opção por outro paradigma, 
a partir da realidade em que o número de interessados na leitura do parecer 
é sempre muito reduzido. A maior parte dos sujeitos que leem prendem-se 
apenas à Resolução das DCNEFs, ou seja, não tomam conhecimento de 
outras possibilidades epistemológicas para respaldar o projeto curricular.

Entendemos que das opções apresentadas, a única que tenha res-
paldo teórico seja o movimento humano, com apoio na teoria desenvolvi-
mentista, já indicado nas DCNEF de 2004. Não podemos nos equivocar 
com o termo e pensar este objeto numa perspectiva humanista, longe dis-
so, sua sustentação se dá a partir do pensamento positivista que está cons-
tituído por uma particularidade histórica, no campo do conhecimento da 
Educação Física.

Pensar o movimento humano com base humanista nos leva, neces-
sariamente, à sua condição universal e ontológica, que faz parte do dia a 
dia de homens e mulheres, que desde que vieram ao mundo se movimen-
tam historicamente nos planos corporal, cultural e social. Esses movimen-
tos mediam as relações humanas com a história e com o trabalho enquanto 
ação teleológica, consciente e como necessidade básica de sobrevivência 
(MARX, 1996).

Portanto, envolve todos os movimentos humanos peculiares à nos-
sa prática social. Evidente que não é esta, a episteme do movimento hu-
mano da abordagem desenvolvimentista da Educação Física, incorporada 
pelas atuais DCNEF. Este objeto, pensado a partir do desenvolvimentis-
mo, determina a relação com outros componentes das diretrizes atuais, 
como a exigência das “atividades práticas como componente curricular”, 
que mantém a lógica da aptidão física desenvolvida nas intervenções dos 
professores/profissionais nos mais diferentes espaços, que é efetivar um “fa-
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zer corporal” desatrelado do saber que lhe é inerente, ou seja, um fazer que 
não é explicado, um “fazer sem saber”.

Não estamos questionando aqui o valor das práticas corporais, que 
consideramos a essência da Educação Física, mas não a defendemos na 
perspectiva de não ser vista e entendida como parte de uma relação con-
traditória, mas indissociável, da prática com a teoria. Afinal, nossa lida é 
com o ser humano que só pode ser compreendido pela sua omlateralidade, 
pela sua totalidade e que desta forma não pode ser fragmentado com pri-
vilégio para uma parte, seja o corpo, seja a mente. A Educação Física que 
acreditamos trata da formação humana, não da formação corporal, porque 
a primeira comporta a segunda, o que nos coloca contra a opção unilateral, 
que está a serviço do trabalho capitalista (alienado), portanto, sempre em 
defesa da divisão, seja das classes sociais, do trabalho, do ser humano e, por 
que não da formação em Educação Física?

A divisão na formação reifica a centralidade do projeto histórico 
burguês/capitalista e expõe o trabalhador às suas perversidades. Sabem nos 
dizer onde e com o que vai trabalhar um bacharel em Educação Física a 
partir dos 40 anos de idade? No atual contexto do campo de intervenção, 
situação provocada pelo sistema profissional, é sim muito perverso dificul-
tar que o acadêmico de Educação Física não saia da universidade com o 
direito de atuar nos campos de intervenção criados pela própria área, ou a 
eles chamados para intervir. A Educação Física é uma só e, enquanto não 
provarem o contrário, há de se lutar para que isso se materialize nas práti-
cas sociais de trabalho.

Nossa opção de episteme para a formação profissional em Educa-
ção Física recai sobre a cultura corporal, objeto proposto pela abordagem 
crítico superadora, cujas referências se erguem a partir do paradigma do 
materialismo histórico dialético e da teoria da educação histórico crítica. 
Entendemos este objeto como uma particularidade histórica, cujos nexos 
têm raízes na cultura corporal universal e ontológica inerente ao ser hu-
mano, a partir do nosso diferencial para com os demais seres vivos, que é 
a capacidade de produzir cultura. Sendo capazes disso e tendo um corpo, 
somos detentores de uma cultura corporal produzida desde que viemos 
ao mundo, mantendo-se presente até nossos dias. Isso nos respalda pensar 
uma cultura corporal a partir dos conhecimentos produzidos ao longo do 
tempo histórico. Foi assim que surgiu o objeto por intermédio do qual 
pensamos a Educação Física, lançado por um coletivo de autores, em 1992.



4. Considerações dos Autores: as lacunas possíveis de se explorar

Observamos como é interessante a entrada única, visto que as di-
retrizes apontam claramente na direção de uma só Educação Física, ainda 
que contraditoriamente acate duas formações diferentes, com justificativas 
que não passam do plano ideológico, como já discutido anteriormente por 
este texto.

Essas DCNEF dizem com todas as letras que o curso é de gradua-
ção em Educação Física e concretiza isso ao determinar um núcleo comum 
de disciplinas nos dois primeiros anos. De outra forma, também deixa cla-
ro que a graduação nesta área tem duas opões, via bacharelado ou licencia-
tura, ou seja, são as duas certificações possíveis, contexto que dá autonomia 
para cada IES definir quantas e quais saídas vai oferecer à sua comunidade:

• Saída única pelo bacharelado;
• Saída única pela licenciatura;
• Saída única pela formação integrada, com ambas as certificações;
• Duas saídas, pelo bacharelado e pela licenciatura;
• Três saídas, pelo bacharelado, pela licenciatura e pela formação
integrada.
As opções de saída não alteram a unidade do curso, porque sua ma-

terialidade está garantida histórica e epistemologicamente, e agora pelas di-
versas afirmações em favor, sejam explícitas ou implícitas, dadas tanto pelo 
Parecer CNE/CES 584/2018 quanto pela Resolução CNE/CES 06/2018.

Esse contexto trouxe desdobramentos que entendemos interessan-
tes, as sínteses serão mais consistentes, porque a fragmentação está preju-
dicada (mas, não eliminada). Ter NDE, coordenação de curso e colegiado 
de curso únicos, a partir do entendimento de termos um só curso, o de 
graduação em Educação Física, remete uma retomada para o processo in-
terno das IES, no que se refere às proposições e decisões a serem postas e 
tomadas, agora por um único coletivo. As discussões dos conhecimentos 
curricular, pedagógico, político, serão abastecidas a partir de contradições 
dadas pela diversidade de pensamentos, independente da forma como se 
aprove o formato de saída. Está restabelecido o diálogo, o embate, o pro-
cesso dialético, em que a correlação de forças será balizada pelo conhe-
cimento produzido e apropriado para exercer a prática de ensino, tudo 
alavancado por contradições epistemológicas, históricas e ideológicas, no 
interior de um coletivo mais amplo e diverso.

Observamos com bons olhos o fato de os alunos conviverem dois 
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anos nas mesmas disciplinas, o que vai lhes dar uma visão mais totalitária 
da formação em Educação Física, podendo subsidiá-los na opção para a 
formação, quando a IES oferecer mais de uma saída. O conjunto das dis-
cussões neste núcleo comum inicial deve oferecer uma base mais ampla 
sobre os diversos campos de intervenção profissional.

Chamamos a atenção para esta questão da opção designada ao alu-
no, quando houver dupla formação com duas saídas, que neste momento 
histórico certamente vai provocar um desiquilíbrio em favor do bachare-
lado, tendo em vista que ele se consagra atualmente como a bola da vez, 
cenário muito mascarado pela falta de uma análise mais profunda sobre as 
condições objetivas que estão determinadas, tanto para o espaço escolar 
como para os demais espaços de intervenção do graduado em Educação 
Física.23 O que já vem ocorrendo antes mesmo da aprovação das atuais 
DCNEF é uma baixa procura pelas licenciaturas, em especial nas IES pri-
vadas. A consequência é que pode não haver alunos suficientes para se 
dar prosseguimento com a licenciatura e o que pode vir na esteira disso, é 
incalculável, afinal trata-se, ainda, do campo que oferece mais empregabi-
lidade para os graduados em Educação Física.24 

Este cenário nos aponta duas possibilidades bem prováveis, a pri-
meira que não haverá licenciados suficientes para intervir na escola e, a se-
gunda, que um possível vácuo deixado pela escola no ensino de Educação 
Física será fatal para que os campos não escolares proliferem em proporções 
que possam oferecer mais e melhores espaços laborais para os egressos desta 
área. Afinal, é na escola que o indivíduo deve apreender a importância das 
práticas corporais para toda a sua vida, ou seja, que a Educação Física deve 
estar presente no seu dia a dia após a formação escolar, como uma das con-
dições para sua qualidade de vida.

Dito de outra forma, os cursos de graduação precisam enfatizar o 
entendimento deste legado social decisivo que a Educação Física escolar 
deve tratar, e possibilitar seu aprendizado, o que traz na esteira significa-
ções da maior importância para a discussão aqui proposta. Entre elas, uma 
dimensão mais ampla da intervenção da Educação Física para cumprir com 
23 Aventamos ainda a possibilidade que a DCNEF oferece para a IES, de estabelecer critério 
próprio, mas é preciso cuidado com processos meritocráticos que levem o aluno para onde ele não 
queira. Isso não será bom para ninguém. A IES que optar por apenas uma saída, incluso a formação 
integrada, evidente, está livre desta situação. 
24 O que nos leva à esta afirmação neste momento é o fato de que, em cada cidade deste 
país há um número de escolas e de alunos, muito maior que o número de academias de práticas 
corporais, levando em conta que este espaço é o que mais vem se aproximando ao espaço escolar, 
em termos de empregabilidade para os graduados em Educação Física.



seu papel social, o que implicaria a necessidade de mais pessoas formadas 
e, por consequência, maior valorização profissional. Outro significado que 
estamos considerando, que é fundamental para o exposto anteriormente, é 
a formação humana que temos defendido para o processo de escolarização 
em todos os níveis de ensino, cuja compreensão e absorção exige passar, 
necessariamente, pela formação profissional nesta área.

A formação como pensamos, necessariamente deve prezar pelo 
desenvolvimento científico, ético, humano, cultural e social, sustentando 
ainda 

[...] distintas possibilidades de resistências, em favor [...] da 
produção de um conhecimento comprometido com o pen-
samento crítico, a transformação social, a ruptura com a or-
dem econômica vigente, e o estabelecimento de práticas [...] 
constituidoras de consciência emancipadas (ANES, 2018). 

Este deve ser um dos parâmetros a ser tratado na formação de pro-
fessores para que a formação humana e seus pilares possam ser apreendidas 
pelos atores partícipes do processo de formação profissional e formação 
humana, o que é decisivo, mas que vai encontrar resistências, tanto exter-
nas, como internas. Saviani (2008) assevera ser

[...] um processo voluntário e consciente que não pode pres-
cindir da educação. Eis como a educação socialista, enquan-
to uma concepção pedagógica voltada explicitamente para a 
superação das divisões apontadas, resulta extremamente atu-
al e pertinente no quadro das transformações que se proces-
sam na realidade em que vivemos (SAVIANI, 2008. p. 246).

Este deve ser um dos parâmetros a ser tratado na formação de pro-
fessores para que a formação humana e seus pilares possam ser apreendidas 
pelos/as atores/as partícipes do processo de formação profissional (forma-
ção humana), o que é decisivo, mas que vai encontrar resistências, tanto 
externas, como internas. Taffarel e Santos Jr. (2010, p. 20) contribuem 
com esta discussão:

A consciência de classe depende, fundamentalmente (mas 
não exclusivamente), do grau de desenvolvimento das ideias 
produzidas, desenvolvidas, disponibilizadas, acessadas e 
compreendidas pelo conjunto dos membros de uma ou de 
outra classe. A consciência de classe é, desta forma, indivi-
dual e coletiva. Para que se desenvolva de forma acurada, e 
precisa, a formação dos sujeitos é fundamental. 
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 Sobre as brechas deixadas pelas atuais DCNEF, entendemos que 
uma se destaca como a mais significativa para os grupos contra hegemôni-
cos, a de conquistar no vir a ser, a formação ampliada, ou seja, ao termos a 
possiblidade da Formação Integrada,25 podemos formar um graduado por 
um currículo generalista (mais amplo). A princípio, nos parece que não 
serão muitos os cursos a fazerem esta opção, será certamente uma escolha 
entre os cursos que defendiam a formação ampliada, fazendo da formação 
integrada um trampolim para se chegar ao que entendemos de melhor para 
a formação profissional de graduados em Educação Física.

Essas diretrizes (nota de rodapé 25) colocam como condição não se 
negar, na opção de formação integrada, os conteúdos específicos da licen-
ciatura e do bacharelado, o que se apresenta como uma incongruência do 
documento, haja vista toda a discussão teórica feita neste texto, que asseve-
ra os nexos e mediações entre conteúdos do bacharelado e da licenciatura 
(divididos por uma tese insustentável), pois são conteúdos do campo do 
conhecimento da Educação Física, não fosse assim, deveria haver diretrizes 
para a licenciatura e para o bacharelado. Isso remete afirmar que, caso se 
negue algum conhecimento da Educação Física por um projeto curricular 
integrado, a negação será tanto para licenciados, como para bacharéis. 

A formação integrada é, hoje, o instrumento que temos para mi-
nimizar os efeitos de um currículo fragmentado que gera uma formação 
pragmática, com disciplinas atomizadas e de especialização precoce. No 
sentido inverso, busca-se garantir a relação entre teoria e prática, entre as 
disciplinas do campo da Educação Física com as advindas dos conheci-
mentos correlatos, para a validação de uma formação crítica que alavanque 
a apropriação de uma base teórica consistente.

Entendemos que a tendência para o desenho da formação em Edu-
cação Física no Brasil vai se dar por uma matriz híbrida, com duas saídas, 
tendo um núcleo comum como determina as DCNEF e um núcleo “espe-
cífico” com disciplinas que deem aproveitamento para um posterior apos-
tilamento, valendo-se do espírito de integração que as DCNEF trazem, o 
que vai proporcionar ao aluno que deseje os dois certificados, cumprir com 
esses créditos de disciplinas integradas em apenas uma das matrizes (do 
bacharelado ou da licenciatura).

Em Goiás já encontramos IES com este modelo em discussão. Uma 
25 O § 3º do Art. 5º e o Art. 30, abrem a perspectiva de se trabalhar com saída única e am-
bas as habilitações. Ainda que velada esta possibilidade, entendemos que seja uma forma do CNE 
se redimir da abrupta mudança de direção, com o cancelamento da Minuta aprovada em dezembro 
de 2015.



delas já implantou o modelo, que vai permitir um aligeiramento da forma-
ção, ou seja, visão de mais valia, presente e estrategicamente direcionada a 
aprofundar a proletarização do profissional de Educação Física, bem como 
sua fragilização teórica e científica (ANES, 2018). Não só isso, muitas dis-
ciplinas serão ofertadas à distância, estratégia recém ampliada no percen-
tual de oferta, o que vai contribuir sobremaneira para a desqualificação da 
formação em Educação Física, algo que só faz sentido para corroborar com 
o projeto histórico burguês-capitalista para a Educação no Brasil, que passa 
pela máxima de “quanto pior, melhor”.   
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AS EMOÇÕES DAS PRÁTICAS CORPORAIS NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR OU COMO 

OS SONHOS PODEM SUSPENDER O CÉU?

Marilza Aparecida Oliveira Teixeira Maciel 
Denise Aquino Alves Martins

Ericsson Pereira Cardoso

1. Contexto da escrita – um tempo de introspecção e conexões com os 
sonhos

Escrever no ano de 2020 talvez tenha sido uma das experiências 
mais dramáticas da vida no planeta, na representação de ausências de-
nunciadas pelo vazio de sentidos, nunca antes percebidas. A devastadora 
presença de um vírus que paralisou o mundo denunciou também crises 
humanitárias. Parece oportuno se perguntar: Que mundo afinal está sendo 
devorado? Como discorre Krenak (2020). De qual humanidade está sen-
do dito que parou? Sempre haverá duas faces, dois lados, e, quase sempre 
desiguais. 

Nesse sentido, Krenak (2020) nos lembra com suas palavras que 
existia, dentro do que chamamos de humanidade, uma face oculta da in-
visibilidade de muitos seres, considerados menos iguais aos padrões aceitos 
para o seleto “clube”, que se autodenominou humanidade. Em tempos 
onde vivemos uma tragédia sanitária de saúde coletiva, nunca nos encon-
tramos tão introspectivos, envolvidos em incertezas, por entender que per-
demos o controle, se é que tínhamos controle de alguma coisa. Já nos 
encontrávamos com a saúde mental em desequilíbrio, diante do stress, 
causado pelo ambiente de trabalho e angústias existenciais, sendo necessá-
rio muitas vezes um processo de análise, apoiada por profissional da área 
psicanalítica, na perspectiva inicial de compreender algumas histórias de 
dor. A Pandemia do Coronavírus se apresentou como mais um elemento 
de sofrimento, levando-nos a perceber que fomos obrigados a sair do au-
tomático, do constante sentimento de urgência, e nos ligarmos mais aos 
nossos sentidos, pensamentos, sentimentos e emoções. 

Perante tanta indiferença com a vida, na destruição constante de 
habitats, precisamente na inspiração da leitura de Krenak (2020), quando 
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nos convoca a estabelecer conexões com o mundo dos sonhos que afetam 
o mundo sensível, acreditamos também que as transformações necessárias 
para repensar o mundo neste planeta passam necessariamente pela mudan-
ça na perspectiva de olhar a própria ciência. 

Ailton Krenak (2020, p. 45) nos propõe pensar em contar histórias 
para adiar o fim do mundo ou “suspender o céu”. Dessa forma, aproveita-
mos recortes de ideias, discutidas em formatos virtuais, para corporificar, 
por intermédio da escrita, mais um ensaio de memórias de vida, biografia 
profissional e relação com a infância, desta vez focada na intenção de com-
preender a dificuldade, enquanto alunas e professoras de Educação Física, 
para vivenciar e tratar a Dança como componente curricular na nossa for-
mação inicial e prática pedagógica. 

As narrativas presentes neste artigo partem de pressupostos meto-
dológicos oriundos das pesquisas autobiográficas, em que as fontes de da-
dos são as próprias trajetórias de vida, pessoal e profissional, constituindo 
conexões da ordem da qualidade subjetiva de seus autores. 

Nóvoa (1995, p. 87) aposta em abordagens biográficas na for-
mação de professores, através de suas “histórias de vida”. É importante 
que se escute a pessoa a quem se destina a formação. Souza (2007, p. 67) 
fundamenta a perspectiva biográfica enquanto campo de pesquisa que se 
contrapõe a uma “epistemologia moderna que buscou na distinção clara 
entre sujeito-objeto, no calar da subjetividade, o caminho para construir o 
conhecimento objetivo”. Assim,

A pesquisa com histórias de vida inscreve-se neste espaço 
onde o ator parte da experiência de si, questiona os senti-
dos de suas vivências e aprendizagens. A escrita da narrati-
va abre espaços e oportuniza, às professoras e professores 
em processo de formação, falar-ouvir e ler-escrever sobre 
suas experiências formadoras, descortinar possibilidades 
sobre a formação através do vivido. A construção da narra-
ção inscreve-se na subjetividade e estrutura-se num tempo, 
que não é linear, mas num tempo da consciência de si, das 
representações que o sujeito constrói de si mesmo. No âm-
bito da história da educação as pesquisas (auto) biográficas 
tem apresentado contribuições férteis para a compreensão 
da cultura e do cotidiano escolar, da memória material da 
escola e se apropriado das escritas (auto) biográficas, das 
narrativas de formação, como testemunhos, indicativos, das 
relações com a escola (SOUZA, 2007, p. 69).



Dessa forma, buscamos neste ensaio descrever sobre emoções, nem 
sempre positivas, que já se manifestavam em jovens durante as aulas de 
educação física. Ou seria apenas o indício de percepções antigas que per-
meavam uma vez aqui e outra ali, nas margens das quadras em que nos 
fizemos professoras de educação física?

 Inúmeras vezes, num passado não tão longe, pudemos reconhecer 
o medo de alguns estudantes, também a vergonha, como manifestação de 
emoções sentidas ao adentrarem em espaços abertos, distante do enqua-
dramento das salas de aula. Aparentemente, a liberdade de movimentos 
poderia insinuar liberdade de expressões, vontade de manifestar potenciali-
dades do corpo, trocas de passes ou figurinhas. Mas, se recorrermos à nossa 
própria memória enquanto estudantes de licenciatura, lembramos perfei-
tamente bem que a angústia nossa e de alguns colegas na frente do espelho 
era grande. Essa angústia se refletia na falta de “jeito” para a manifestação 
artística, na simples constatação que sentíamos vergonha de nos apresentar 
em público. Corpo (des)vestido de malha, meias, deslocamentos e saltos 
pareciam nos enterrar na sala. Horas de desespero e choro. Literalmente, 
no último dia de aula, algumas rasgaram a malha no vestiário. Eis a liber-
dade de expressão!

Lá vai cerca de quarenta anos deste episódio, mas qual nossa sur-
presa não foi encontrar, no ano passado 2019, na turma de Dança do 
IFTO, em alguns meninos, a mesma angústia sentida naquele período na 
turma de meninas.  Percebemos então, que a questão emocional de ho-
mens e mulheres permeiam fios perenes de instabilidade, no desalinho que 
certas práticas corporais trazem a pauta. Que corpo é este? Quais suas dores 
e medos? Por que tanto embaraço, descompasso e angústia para alguns? A 
reflexão sobre a relação entre psiquiatria, educação ou mesmo sociologia 
das emoções para o campo das práticas corporais, no transcurso deste tex-
to, busca retomar antigas linhas de raciocínio, que permeiam práticas do-
centes sobre o autoconhecimento como meta nas aulas de educação física. 

O texto dispõe a seguinte organização: na primeira parte, apresen-
tamos aspectos teóricos que sustentam o trabalho, na relação da educação 
e psiquiatria, buscando orientações e diretrizes em campos pouco explora-
dos pela literatura da educação física escolar. Na segunda parte, descreve-
mos uma prática pedagógica realizada por uma das autoras com dança no 
IFTO, utilizando fragmentos de memoriais, descritos por acadêmicos da 
disciplina de Dança (2019/2), para correlatar elementos da trajetória pes-
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soal que frisam a ausência ou presença da dança nas suas vidas. Na terceira 
parte do texto, a professora também autora do artigo utiliza imersão pesso-
al nestes elementos da subjetividade. Envolvida em pensamentos, vai tra-
vando um enfrentamento necessário no processo analítico. Que repertório 
a formou? O que deixou para trás? Quais as relações que a moldam? Como 
promover e sustentar mentalmente momentos contínuos de introspecção? 

Apresenta também depoimento/testemunho de acadêmico do cur-
so de Educação Física na trajetória no ensino da dança, partícipe deste 
processo de construção pessoal/profissional. Na quarta e última parte do 
texto, as autoras professoras e seus estudantes salientam as contradições 
percebidas nas trajetórias, as descobertas e fontes de novas inspirações para 
futuras práticas formativas a serem potencializadas no tempo.  

2. As questões teóricas no caminho da escrita: primeiras tramas com a 
psicanálise 

Será que a gente vai ficar para sempre com o corpo do outro?
Maria Lúcia Homem

A disputa pela prevalência de corpos uns dos outros está presente 
em nossa cultura; todos nós sofremos influência sobre nossos sentidos e, 
por esse intermédio, nos tornamos humanos de trocas de linguagens. Des-
de a primeira infância, somos moldados a regular nossas ações pelo olhar 
do outro; a criança não tem arbítrio sobre o próprio corpo, pois é um su-
jeito em constituição; os adultos têm o poder sobre o corpo da criança, a 
mãe, o pediatra, o professor. A frase acima em epígrafe, de Maria Homem, 
nos dá a dimensão das interferências dos outros no nosso sistema de es-
colhas, gostos e também de consumo de um determinado corpo. Quando 
nos referimos ao sentido amplo da sexualidade, envolvida nos estudos da 
psiquiatria Ramos (2006), verificamos que: 

O sentido amplo que este termo tem em psicanálise remete 
a todo e qualquer prazer proporcionado pelo contato cor-
poral. A psicanálise, deste modo, se constitui como área de 
conhecimento devotada às compreensões e aos tratamentos 
dos conflitos proporcionados pela inserção de um corpo de 
prazer numa cultura de sacrifício. Esta inserção, no entanto, 
não se faz sem ambiguidade e, se a psicanálise pode repre-
sentar uma via de resistência por dar voz a este corpo do 
prazer que a cultura do sacrifício insiste em calar, por não 
ter categorias atentas às formas de dominação desta cultura, 



a mesma psicanálise pode representar um aparelho de do-
mesticação e apaziguamento das insistentes vozes daquele 
corpo (RAMOS, 2006, p.10).

No âmbito da educação, muitas vezes, tal discussão é silenciada. 
Ainda estamos na pré-história quando nos referimos ao trato da sexualida-
de na escola. Na ânsia por ordem e disciplina, muitas vezes os corpos ficam 
encurralados em seus sentidos subjetivos.  Nesse aspecto, Pedroza (2010) 
destaca que:

É essa condição de ser submetido à linguagem que diferen-
cia o homem dos outros animais, caracterizando-o em sua 
especificidade ao mesmo tempo em que permite a consti-
tuição de sua subjetividade. A psicanálise, ao colocar a lin-
guagem como marca do humano, possibilita uma aproxi-
mação com as  questões da educação, principalmente no 
que diz respeito à importância que o professor deve atribuir 
àquilo que a criança diz, bem como ao que é dito a ela (PE-
DROZA, 2010, p. 82).

As teorias da educação, nessa relação aproximada com a psicanálise, 
vêm destacando os significados da difícil relação professor (a) x estudante, 
no deslocamento de sentimentos das crianças, transportados nas mochilas 
e cadernos de dentro de casa. Assim, existem sobreposições entre ambien-
tes privados e públicos em que:

A pedagogia funciona como um drama que repete muitas ve-
zes situações da família. Na escola, o desejo de saber do aluno 
se confronta com o desejo do professor, que está ligado a um 
ideal pedagógico colocado por ele mesmo, desde o início, e 
que se interdita ao mesmo tempo em que se mostra ao aluno. 
O professor espera do aluno um saber que lhe falta, e o alu-
no, por sua vez, se defende com medo de se ver frustrado no 
produto do seu trabalho. O aluno se encontra numa relação 
de poder, sujeito a um desejo inconsciente do professor, que 
pode chegar a ser bloqueador (PEDROZA, 2010, p. 82).

O que sabemos nós a respeito do que precisam as crianças/jovens 
com seus corpos? Os desejos são levados em conta nas nossas aulas ou 
antecipamos um campo teórico a tutelar nosso fazer pedagógico? De toda 
forma, o poder se exerce e muitas vezes não levamos em conta os anseios 
trazidos de casa. A convivência com grupos na escola reforça estigmas já 
construídos/constituídos no ambiente familiar, nesse sentido, a moral co-
letiva acentua aspectos considerados menores na cultura, como fatores 
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emocionais, sensibilidade, timidez, domínio corporal em relação a si e aos 
outros. Certo compromisso de ser igual à sua ‘tribo’ funciona como de-
tonador de medos e fugas de práticas de confronto, em relação ao que é 
esperado.

A escola e suas disciplinas não têm conseguido intervir neste apro-
fundamento de crises, individuais e coletivas, na medida em que esconde 
a discussão sobre o corpo e sentimentos, parecendo mesmo não saber lidar 
com esta demanda. As questões afetivas são vistas como desnecessárias ou 
insignificantes pelo conjunto das equipes escolares, que, na grande maio-
ria, possuem preocupações moldadas por sistemas de ensino- ‘grades curri-
culares’ e seus fins em si mesmo.

A criança, ao chegar à escola, traz consigo uma experiência 
relacional vivida com a família, com um inconsciente com 
todas as suas frustrações e recalcamentos de seu drama in-
terior, com seus desejos, sua história, se exprimindo pela 
sua simbolização. A pedagogia, portanto, poderia procurar 
se articular com essa expressão simbólica do aluno a partir 
das múltiplas situações oferecidas pelo grupo escolar e suas 
diferentes formas de atividade, oferecendo à criança opor-
tunidade de verbalizar suas tensões. É dessa maneira que a 
psicanálise pode ajudar o educador, permitindo a possibi-
lidade de uma compreensão em profundidade do sujeito, 
no que ele tem de mais pessoal e de mais íntimo. Para tal, 
é necessário que a escola não mantenha os alunos numa 
relação de submissão passiva à autoridade do professor. Este 
deve lembrar que as dificuldades encontradas pelo aluno, 
na escola, podem ser de origem afetiva. A relação professor- 
aluno depende, em grande medida, da maturidade afetiva 
do professor (PEDROZA, 2010, p. 83). 

Embora a Educação Física escolar nas suas especificidades tenha 
um grande potencial para traduzir em ações corporais esta simbologia cog-
nitiva impressa nos corpos e gestos, ela também se mantém, em boa parte, 
refém de um compromisso com as autoridades, muitas vezes menosprezan-
do as boas relações afetivas que existem nos espaços abertos das quadras, 
campos ou mesmo salas específicas.

A não escuta das emoções, seja na falta de práticas, ausência de 
domínios nas habilidades pretendidas que se transformam em angústias, 
levando a sérios problemas de autoestima, é um erro grave que permanece 
nos anos escolares, como marca de uma ausência do corpo real. A educa-
ção física escolar, com seu potencial inimaginável de lidar com as perdas e 



frustrações, visto que este processo é muito centrado no corpo dos sujeitos, 
ainda permanece prisioneira de um campo teórico relacionado às institui-
ções históricas de sua formação como campo científico, no caso podemos 
citar os esportes e a instituição militar.  

Não poucas vezes na história da disciplina o controle das emoções 
se fez presente. Ramos (2006) nos ajuda a pensar a relação da educação 
como os controles exercidos “numa sociedade opressiva”, ou seja, quan-
do de maneira geral, a escola e seus mecanismos disciplinares funcionam 
como mediadores de um comportamento deliberadamente opressor das 
manifestações corporais, na medida em que “negar o corpo, e com ele as 
pulsões, ou tomá-los como entes menores diante dos cuidados reservados 
à razão e à moral pela educação, é retirar da consciência dos indivíduos os 
mediadores mais profundos e materiais de sua relação com a totalidade” 
(RAMOS, 2006, p.12).

[...] nos momentos em que os regimes autoritários ganham 
força, acentuam-se a disciplina corporal e o esporte, como 
componentes sempre presentes nos padrões e objetivos de 
caráter nacionalista. Nestes casos, a fetichização do corpo 
não tem por finalidade a consciência e a liberdade, mas a 
força física e o controle explícito (RAMOS, 2006, p. 12/13).

As marcas históricas de controle nas práticas corporais no Brasil já 
foram bastante discutidas do ponto de vista teórico, não sendo foco neste 
texto, mas sugiro leitura de Ramos (2006), Ventura (2010), Lino Castella-
ni (1988). Cabe ressaltar que a Educação Física continua isolada no con-
texto da escola, como uma pequena ilha, sendo objeto de prazer de poucos 
e restrição de práticas para muitos. As emoções subterrâneas desse processo 
é o foco central deste artigo, procurando conexões com a perspectiva de-
fendida por Krenak (2020). Assim, pensar o período de crise humanitária 
como possiblidade de transformação, de um modo de vida civilizatório 
que nos levou ao pântano e destruição de vidas. A área da Educação Física 
precisa se reinventar.

3. A dança como fundamento do autoconhecimento nas narrativas de estu-
dantes no IFTO 

Ao iniciar o semestre letivo de 2019/2 no curso de Licenciatura 
em Educação Física, na disciplina de Metodologia do ensino da dança no 
IFTO, a preocupação maior era com as expectativas da turma em relação a 
um conteúdo que é bem mais do que técnico, acima de tudo, diz respeito 
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a aspectos da expressão corporal de cada um, autoestima e conhecimento 
de si. Para isso, foi necessário pensar estratégias que pudessem envolver os 
estudantes nos elementos emocionais da presença da dança no cotidiano 
de suas vidas. A organicidade da disciplina foi pensada no sentido de fa-
vorecer as memórias de vida, para impulsionar a vontade de prática e ou 
aprendizagem. Para tal, foi solicitado um memorial sobre a presença da 
dança na sua vida, bem como respostas às seguintes perguntas: O que é 
dança? Benefícios da dança? Que tipos de danças conhecem?

A presença da dança na vida acadêmica dos estudantes do IFTO 
poderá servir de formação de público para dança, na medida da democra-
tização do acesso/conhecimento de estilos, formas de dança. Além disso, 
dentro do currículo do ensino médio integrado, também existe o conteúdo 
de dança sendo desenvolvido durante um bimestre letivo das turmas dos 
primeiros anos. A visibilidade desejada pela área da Educação Física possui 
dupla face, pois, além de atender ao público do ensino médio, está em 
processo de formação da profissão de professor. Trabalhar com estudantes 
que possuem pouca vivência com dança é um desafio, mas no sentido de 
favorecer a potencialidade de trabalho com temáticas rítmicas. 

Espera-se assim, incentivar estudantes do curso de Educação Física 
a rever posicionamentos em relação às suas memórias com dança, de forma 
a beneficiar o futuro de outras crianças com essa atividade, que faz parte da 
cultura corporal do movimento, fazendo junção aos objetivos educacionais 
trabalhados na educação básica.

De um total de 44 estudantes matriculados, em sondagem inicial 
por via dos memoriais, consegue-se perceber 16 estudantes com interes-
se acentuado em dança, para além da profissão, que já participam ou se 
interessam em aperfeiçoar seus conhecimentos na dança. Ainda nesta se-
quência diagnóstica, 19 estudantes apresentam medos em relação ao tema 
dança, por desconhecimento ou por vergonha de exposição. Os argumen-
tos variam desde falta de contato com a dança na sua vida, por morarem 
em zona rural, até questões religiosas que a princípio poderiam afastá-los 
da prática. 

Esse levantamento inicial também não foi respondido por todos da 
turma, ficando cerca de 9 estudantes sem dar retorno sobre suas vivências, 
gostos e contribuição da dança na sua vida. O desenvolvimento das aulas foi 
dividido em momentos teóricos e momentos práticos, estabelecendo aulas/
laboratório, na intenção de desmistificar a prática da dança. Foi solicitado 



um memorial da vivência em dança, onde aparecem alguns depoimentos 
sobre a presença da dança em momentos especiais, como festas, encon-
tros religiosos, escola, grupos e também a presença de vídeos (YouTube). 

Seguem alguns fragmentos das narrativas: 
Na infância dançamos forró no interior, carimbó também, 
mas só na festa, nada profissional (S.).

Não tive muito contato com dança, só depois dos meus 16 
anos, só com forró. Mas eu gosto de dançar tudo. Minha fa-
mília é toda evangélica e por isso não sei muito de dança (Ny.).

A minha vivência com a dança é mínima, se restringindo a 
dançar uma quadrilha uma vez ou outra. Pelo motivo que 
eu não gosto de dançar, o que acarreta no meu não gostar 
desse esporte, mas respeito quem gosta. De onde eu venho, 
o que se dança é variável por ser muito diversificado. São 
Paulo é muito grande e com isso, tem várias culturas como: 
break, pagode, samba, funk e muitas outras, e eu não gosto 
de nenhuma (NT).

Dentre as diversas memórias as que mais me marcam são 
as festas de família, que teoricamente, foi o meu primeiro 
contato com a dança num certo ritmo musical. Sempre que 
nos reunimos a família inteira dançava junto, seja forró ou 
até mesmo os ritmos mais contagiantes como tecno brega 
paraense. No ensino fundamental eu tive diversas experi-
ências nas aulas de dança como jazz, carimbó, pop (Ru.).

Eu comecei a dançar por volta dos seis anos de idade, na 
educação básica. Meu primeiro contato foi com a quadrilha 
junina, logo depois iniciei com o forró. Tive vivências com 
a dança indígena e africana. Houve um tempo que me in-
teressei por hip-hop fiz algumas aulas, porém por motivos 
maiores não consegui continuar. Tive algumas vivências no 
balé clássico, já com 21 anos e nesse decorrer do tempo eu 
já participei de várias apresentações, fiz parte de um grupo 
que fazia vídeos para o youtube, dos mais variados ritmos. 
Atualmente faço parte de um projeto de extensão no IFTO, 
dando aulas de axé e funk (Gb.).

A partir desse levantamento, a disciplina foi organizada em tópi-
cos de estudo, grupos de ensaios coreográficos e de pesquisa. A turma foi 
dividida em 5 grupos, acompanhados da presença de estudantes/moni-
tores que já possuem experiência em dança em cada grupo, com a tarefa 
de construir duas coreografias: uma regional do Tocantins e outra livre. 
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Paralelamente aos ensaios dos grupos, em sala de aula, organizamos dis-
cussões temáticas para definição dos projetos de pesquisa e metodologia 
de coleta de dados. Dos interesses descritos pelos grupos, temos: dança no 
envelhecimento, dança nas escolas nas aulas de Educação Física, dança na 
educação infantil, o ensino médio dança? Nessa expectativa de trabalho 
acadêmico, penso que é possível reorganizar o pensamento inicial, na pers-
pectiva de inclusão da dança nas aulas de Educação Física, pela inserção de 
elementos da diversidade e das possibilidades que ela carrega. 

 Os estudos teóricos foram sendo aprimorados concomitantemente 
à construção das mostras de dança, com o objetivo de incentivar a sistema-
tização do conhecimento científico na área da dança, bem como quebrar 
barreiras quanto a questão de gênero, pois grande parte da turma era do 
sexo masculino e não se sentia à vontade com as práticas expressivas. Por 
isso é importante que o trabalho de dança na escola esteja presente desde a 
mais tenra idade, para que faça parte do cotidiano dos alunos desde cedo e 
que o professor problematize as questões de gênero envolvidas, desmitifi-
cando preconceitos. 

 A I Mostra de Dança da turma foi realizada com duas coreografias 
por grupo no dia 27/09: uma regional com a temática dos ritmos/músicas 
de Tocantins e a outra com intenção de criação livre. 

O festival contou com sua primeira edição neste formato 
de apresentações e teve como finalidade apresentar a dança 
como parte da cultura corporal do movimento remetendo 
às danças populares locais do estado do Tocantins, deixan-
do também um espaço para que os discentes se sentissem à 
vontade para criar coreografias livres. O evento proporcio-
nou vislumbrar a interdisciplinaridade dentro do curso, co-
locando em prática aprendizagens adquiridas em outras dis-
ciplinas, buscou também envolver a turma com o contexto 
da disciplina de dança, colocando os discentes na prática 
para sentirem as mesmas sensações que o aluno do ensino 
regular teria (Relatório discente – 9/2019). 

 Na avaliação desse primeiro evento, também foram realizadas al-
gumas discussões para refletir sobre as brincadeiras, piadas, pois alguns 
acadêmicos se sentiram constrangidos com esses episódios. 

Os grupos se apresentaram, guiados por dois apresentadores 
que traziam informações a respeito das coreografias e dos 
grupos de dança. O espetáculo seguiu a ordem de primeiro 
as danças populares regionais que contou com a participa-



ção de todos os grupos, apresentando Xote, Sússia, Jiqui-
taia, danças e rituais indígenas, apresentando também um 
grande nome da cultura tocantinense, Genésio Tocantins. 
Para a dança livre três grupos se apresentaram, trazendo o 
xote, o forró e um pout-pourri que apresentou mesclas de 
memórias, com utilização de elementos na dança até chegar 
nas atualidades do ritmo. Foi possível observar a resistência 
do público masculino em participar de atividades como es-
sas, portanto a maioria do público dançante foi feminina. 
Mesmo as pessoas dos grupos tomando o cuidado com a 
coreografia para não constranger seus componentes, existiu 
uma certa resistência pela dança por parte do público mas-
culino. A continuação do Projeto se dará no mês de novem-
bro, expandindo-se para toda a comunidade no auditório 
central do campus, abordando a temática de trilhas sonoras 
que fizeram sucesso em filmes, desenhos e novelas (Relatório 
Discente – 9/2019). 

 A II Mostra de Dança – DançaIF realizada pela turma do IV pe-
ríodo de Educação Física do IFTO foi pensada com a temática Trilhas 
sonoras, sendo realizada no dia 01/11 no auditório central do IFTO, com 
a presença das demais turmas do Curso de Licenciatura em Educação Fí-
sica e seus professores como público. Nesse momento, foram organizadas 
apresentações individuais e também dos grupos. Interessante observar que 
o clima de pré-apresentações estava muito leve, alegre, com intercâmbios 
entre os grupos, selfies, além de passagem da dança no palco de forma 
descontraída, divertida e generosa. Portanto, a própria existência dos “bas-
tidores” já havia atingido um dos objetivos do trabalho: inclusão da dança 
na vida como elemento de lazer, prazer e satisfação pessoal. 

 No total, 38 estudantes dançaram, perfazendo 86,36% da turma. 
A repercussão do evento se mede pelo índice de satisfação dos próprios 
acadêmicos nas suas redes sociais, whatts app, conversas de corredores, 
como também o reconhecimento da coordenação do Curso em reunião do 
Colegiado, além dos demais professores. Os vídeos produzidos dos diver-
sos momentos foram elementos de grande realização em vários grupos de 
turmas. Esse processo educativo traz rastros de memórias para as demais 
turmas e confirma a presença da dança/ritmos e movimento como prática 
formativa de conhecimento de si (KUNZ, 2005).

 Os critérios de avaliação do trabalho desenvolvido foram: parte 
prática – participação nos ensaios, disponibilidade corporal, envolvimento 
com a construção dos gestos coreográficos, interesse na montagem dos ce-
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nários, figurinos e presença nas apresentações. Além disso, foram organiza-
dos vídeos das apresentações, o que possibilitou a revisão dos movimentos 
e fotografias. Na parte teórica, foi solicitado relatórios dos eventos. Na 
primeira mostra, foi organizada uma roda de discussão, com críticas a pos-
turas percebidas por alguns estudantes, principalmente os meninos da tur-
ma, que estavam de certa forma criando situações constrangedoras para os 
que estavam dançando pela primeira vez. Esse momento foi decisivo para 
a sequência do trabalho, pois deu visibilidade para as grandes dificuldades 
que existem com aqueles que não têm experiência. 

 Concordamos com Pedroza (2010, p. 83) quando afirma que “é 
necessário também que tenha uma educação afetiva que lhe permita de-
senvolver uma sensibilidade relacional com os outros, podendo se servir de 
suas capacidades físicas e intelectuais”. A partir dessa discussão, o grupo 
passou a respeitar mais as práticas dos colegas, entendendo as dificuldades 
e buscando superações. Isso se evidenciou na segunda mostra, com todos 
os grupos muito mais próximos e dividindo o palco com mais generosi-
dade. A organização das apresentações finais das coreografias revelou-se 
momento oportuno para integração de estudantes de todas as turmas do 
curso, bem como a presença de professores de diferentes disciplinas no 
auditório  central reforçou a necessidade de eventos desta natureza para 
descontração e diálogos interclasses. 

 Um final de semestre traz surpresas e perspectivas de novas práti-
cas, e este foi, sem dúvida, um semestre produtivo. Ao tematizar a dança 
como elemento de autoconhecimento, para futuros profissionais da Edu-
cação Física, a experiência vivida pelos diferentes grupos de trabalho foi 
um acontecimento de ordem lúdica com todo o processo. Dessa forma, 
acredito que foi contagiante a maneira de agregar estes conhecimentos, 
associados com as memórias de infâncias. Neste momento de encerramen-
to da segunda mostra de dança, apenas 3 estudantes não completaram a 
média na disciplina. Alguns registros marcaram pelo inusitado no mundo 
acadêmico, como a presença da mãe de um dos estudantes, feliz que seu 
filho estava vestido de terno pela primeira vez. Foi no auditório para tirar 
uma fotografia para  enviar para avó. Familiares outros, esposas, filhas, na-
morados, amigos. O auditório era pura alegria. Uma professora de outro 
curso foi falar comigo e disse “precisamos de mais momentos como este no 
IFTO!”. Foi a gratificação de um belo trabalho de comunicação e lingua-
gens sensíveis com a cultura corporal – Dança IF!



3. O corpo do voleibol e a relação com a Dança: passo e compasso da 
formação inicial

Fui à Espanha buscar o meu chapéu...
Azul e branco da cor daquele céu...

Olha palma, palma, palma - olha pé, pé, pé...
Olha roda, roda, roda – caranguejo peixe é.

Na minha infância em meados dos anos setenta, uma das brinca-
deiras que mais gostava de realizar eram os brinquedos cantados de roda, 
grupo, marcha e palmas. Da educação infantil, guardo a entoada das can-
ções no pátio de chão batido da escola, que davam sentido e significado 
ao intervalo, emoções, diversão, vínculos com as pessoas, criança inocente, 
sem malicia ou preconceito; elementos que fazem com que os corpos das 
crianças se aproximem, estabelecendo contatos, de modo que se toquem 
e sejam tocados de forma natural e espontânea. O corpo entregava-se às 
expressões com entusiasmo e alegria, a timidez era deixada de lado. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, tenho contato com o 
esporte e, nos anos finais, com a iniciação esportiva sistematizada: o vo-
leibol. Fui selecionada para participar de um projeto chamado Formação 
do Atleta, projeto de extensão universitária, realizado pela Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). A partir desses acontecimen-
tos, me envolvo profissionalmente com o esporte e passo a jogar voleibol 
no interior de São Paulo e Paraná, até os vinte e cinco anos. Rotina de 
treinamentos intensivos, estabilização e automatização de fundamentos, 
resistências e repetições de jogadas, jogos intensivos, pressões antes e pós 
competição. Adolescente já participava da equipe adulta da cidade; foram 
formas excessivas de fruição, vivenciadas com o ardor, a necessidade e a 
vontade-ritmo da juventude.

 Morando em Goiânia (GO), ingresso no curso de Educação Física 
na Escola Superior de Educação Física de Goiás (ESEFEGO). Não tenho 
a menor dúvida de que a escolha de minha profissão foi influenciada pelo 
esporte que fez e faz presente na minha trajetória de vida. 

Circunstâncias em momentos de aulas também marcam a memória: 
e cinco... seis... sete... e oito... vamos alongando a figura... e um... dois... três... 
quatro. Minha inter-relação psíquica, alma, mente, pensamento, corpo, ex-
pressão corporal, movimento, ritmo, espaço, tempo e criatividade, elemen-
tos solicitados para a manifestação de respostas a alguma atividade relacio-
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nada às disciplinas de dança e ginástica rítmica, por uma série de bloqueios 
corporal e emocional, limitavam o meu corpo a atender comandos ou cria-
ções requisitadas pela professora. Nesse caso, percebo a ausência do pensar 
e sentir, enquanto que o reproduzir se manifesta intensamente em meu ser.

 No 3º período, tínhamos três exímios colegas bailarinos, a relação 
de ajuda entre os componentes da turma era estabelecida, uns auxiliando 
aos outros nas limitações com as disciplinas dança, ginástica e os esportes. 
Ao iniciarmos a disciplina de dança, fomos informados pela professora que 
a avaliação final da disciplina seria a apresentação de uma coreografia em 
um evento. Assim, os colegas que já tinham vivência, justificaram que esta-
ríamos realizando uma coreografia da dança primitiva, pelos movimentos 
não serem difíceis, porém são diferentes daqueles utilizados cotidianamen-
te. Conversamos sobre a estranheza que poderíamos sentir inicialmente, 
visto que os movimentos são baseados na imitação de passos de animais ou 
em expressões de combate e vitória, mesmo em adoração aos deuses(as); 
também falamos sobre a possibilidade de estarmos produzindo sons, estra-
lando os dedos ou batendo palmas e os pés no chão. 

 Nos primeiros ensaios, fomos convidados a andarmos pelo espaço 
da sala, produzindo sons com os pés em contato com o solo, batendo pal-
mas e batendo em várias partes dos corpos. Nos encontros posteriores, as 
formações coreográficas grupais foram se processando em círculos, onde 
os movimentos eram idênticos por todos e, em seguida, apareciam colunas 
e também formações onde um guia vai a frente conduzindo os demais. À 
medida que essas etapas iam sendo cumpridas e assimiladas, eles paravam 
e conversavam sobre sentimentos e impressões. Na sequência do processo 
criativo, após adentrarmos no espírito da dança primitiva, dividiu-se gru-
pos onde movimentos e formações, com acompanhamento musical, eram 
elaborados. Com o tempo, a timidez foi sendo superada. Os sentimentos, 
misticismo, pensamentos mágicos, como se estivéssemos abstraindo um 
empoderamento corporal, foram sendo incorporados por cada componen-
te do grupo, deixando com que a emoção aflorasse.

 Chega o dia da apresentação. É o momento de colocarmos à prova 
todo o esforço e dedicação desempenhado pelo grupo. Minutos antes de 
adentramos ao palco, corpos apreensivos, expressando alterações respira-
tórias; rostos maquiados, faces que revelam medo ansiedade. Os mais ex-
perientes demonstram lucidez e, por meio da fala, nos convidam a fechar 
os olhos e visualizar os movimentos coreográficos e a contagem mental. 



É anunciada a apresentação, as luzes do ginásio apagam-se, entramos e 
nos colocamos em posição inicial, iluminação e gelo seco, música e, em 
seguida, chega a hora da intensa entrega ao movimento corporal. Após a 
apresentação, cada um de nós, que vivenciamos aquela coreografia, trouxe 
as suas impressões carregadas de emoções e sentimentos. 

 Finalizando este processo descritivo vivenciado na formação ini-
cial, busco algumas respostas para diversas questões que inquietam o meu 
espírito. Por que pode o “corpo em que habito” realizar movimentos e téc-
nicas do voleibol (saltos, rolamentos e giros) e da dança não? Quais as rup-
turas necessárias que preciso realizar para enxergar e conseguir tematizar a 
dança em minhas aulas? No relato abaixo, de uma experiência profissional, 
tento descrever processos vividos enquanto professora de Educação Física, 
preocupada com essas questões. 

3.1. (Re)visitando a experiência com a dança no Colégio Esta-
dual São José 
Por um bom tempo, sempre tive muita dificuldade em tematizar 

a dança na escola. Vários fatores contribuíram para reforçar a ausência do 
trato desta temática em minha prática pedagógica, vamos aqui tentar trazer 
evidências dessa resistência. Uma das dificuldades era por entender que 
não havia registros suficientes, nas minhas experiências corporais, para mi-
nistrar uma aula de dança, na concepção de que eu, enquanto professora, 
tinha que ter o domínio dos movimentos. Assim, empenhada em controlar 
a minha imagem corporal, não propunha aos alunos para evitar gafes ou 
provocar confusões que poderiam me deixar em dificuldades ou situações 
constrangedoras. Compreendo, com base em Homem (2019), que expe-
riências vividas, integram a história, deixam marcas corporais, imprimem 
emoções e atributos ao corpo:

Nós temos medo do corpo. Nós o vemos como lugar da 
degenerescência, da mortalidade e do descontrole. Tenta-
mos fazer um truque epistemológico dividindo-o em duas 
‘partes’ e salvando uma delas. O corpo seria o problema: 
perecível, mortal, impulsivo e fonte de pecado. A alma seria 
divina e eterna. Golpe de mestre, não? Falando de maneira 
mais doce pergunto: porque precisamos tanto subjugar o 
corpo? Porque será? Sinto ao mesmo tempo ternura e pieda-
de de nós pobres mortais. Tantas peripécias psíquicas para 
escapar da condição demasiado humana que é a nossa (HO-
MEM, 2019, p. 32).
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Assim vou me tornando professora: memórias de cenas, lugares e 
pessoas que fizeram e ainda fazem parte do meu percurso, vários processos 
de leituras, diálogos com colegas, formações continuadas, maturidade pro-
fissional e análise. Percebo que 

O corpo do professor é o mesmo corpo que aprende. Um 
aprendizado entendido como movimento contínuo de ela-
boração e reelaboração de significados das ações humanas, 
adquiridos nas relações sociais (NEIRA, 2016, p. 9).  

Os alunos têm, por garantia legal, o direito de conhecer a temáti-
ca da dança enquanto elemento da cultura corporal. Assim sendo, minha 
consciência cobra, enquanto professora, a necessidade urgente de trazer 
essa temática à tona. Relato aqui uma experiência realizada com duas tur-
mas de 2º e 3º anos do Ensino Médio, do Colégio Estadual São José, 
localizado em Palmas, nos anos de 2013. Para o relato, utilizo as minhas 
memórias, a partir da decisão de trabalhar a temática Dança. 

Além disso, busco depoimento de um ex-aluno da escola, para com-
por os relatos de minha experiência com a docência em dança. Consideran-
do o aproximar do mês de junho, os alunos começavam a relatar, na escola 
em conversas informais, sobre o evento chamado “Arraiá da Capital”26 e 
sobre a participação deles, em quadrilhas juninas que se apresentam. Dian-
te desta oportunidade de tematizarmos a dança, resolvemos conversar com 
as turmas, perguntando: o que achavam de estudar e conhecer um pouco 
mais sobre as quadrilhas juninas no âmbito da comunidade local, história, 
significados das manifestações juninas e as composições coreográficas? 

 A partir do diálogo e da escuta, os alunos manifestaram, situações 
didáticas; percebi a possibilidade de pactuarmos um trabalho coletivo. As 
atividades pedagógicas foram pensadas e organizadas em uma unidade de 
8 (oito) aulas e trabalhadas ao longo do mês de maio e junho; o repertó-
rio de atividades foi organizado por meio de aulas, divididas em objetivos 
específicos, de acordo com as dimensões de ensino conceitual, factual e 
procedimental. Os procedimentos estratégicos utilizados variam entre au-
las expositivas e dialogadas, depoimento de um componente, contando 
sobre o processo da formação da quadrilha Mastigada da Jumenta, a qual 
representa o setor que a escola se localiza, visualização de vídeos, vivências 
dos movimentos e elaboração de coreografias.
26 Arraiá da Capital – festejo que faz parte da cultura popular que se realiza em Palmas (TO) 
no mês de julho. Este é um evento que faz parte do calendário cultural capital e traz as apresentações 
e concursos das quadrilhas tradicionais criadas nos setores comunitário.



O método de ensino foi aplicado em três momentos distintos: no 
primeiro momento, os alunos tiveram contato com os temas das aulas, sen-
do estimulados a trazerem ideias de conceitos e reflexões sobre origem das 
quadrilhas, significado das manifestações e festas juninas, além de serem 
questionados se conheciam a quadrilha que representava a comunidade es-
colar no “Arraia da Capital”; no segundo momento, conduzido por alunos 
que compunham a quadrilha Mastigada da Jumenta, vivenciaram alguns 
movimentos corporais – “os cumprimentos” com relação às formações, 
filas que lembram a dança da corte, as colunas para o “caminho da roça” e 
o caracol – os círculos em deslocamento recordam a dança dos camponeses 
e, a partir destes movimentos, eles foram estimulados a realizar compo-
sições coreográficas; no terceiro momento, os alunos foram convidados 
(aceitaram sem resistência) a apresentar as coreografias criadas, realizando 
a integração das turmas de 2ºs e 3º anos. 

A partir dessa experiência, pudemos verificar que os alunos passa-
ram a se interessar e se aproximar das expressões culturais da comunidade 
local; conhecer a história e origem das quadrilhas e festas juninas, bem 
como o simbolismo da indumentária, fogueira, fogos, balões e culinária. 
Outros desdobramentos foram se apresentado, como a aproximação da 
comunidade com a escola, partindo de um convite do corpo regente, me-
diado pelos alunos componentes da quadrilha Mastigada da Jumenta, para 
se apresentarem em um evento cultural denominado como “Festa Agosti-
na”, que marca a reabertura de festas que não eram realizadas desde o ano 
de 2008 para a comunidade. Percebo que essas aberturas são marcadas, em 
meu consciente, por sentimentos de aceitação, entusiasmo e motivação.

As provocações de Krenak (2020) acalentam o nosso coração e 
ajudam a situar minha subjetividade, a partir desta reflexão de que, hoje, 
compreendo estar presente em minha ancestralidade: 

Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o 
céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é am-
pliar o nosso horizonte; não o horizonte prospectivo, mas 
um existencial. É compreender as nossas subjetividades que 
é matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. 
Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também 
uma por consumir subjetividades. Então vamos vive-las 
com liberdade – as nossas subjetividades que fomos capazes 
de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está 
sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos 
pelo menos, ser capazes de manter nossas visões poéticas so-
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bre a existência. Definitivamente não somos iguais, e é ma-
ravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente 
do outro, como constelação. O fato de podermos compar-
tilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando não significa 
que somos iguais, significa exatamente que somos capazes 
de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deve-
riam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso 
de uma humanidade com o mesmo protocolo. Porque isso 
até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa 
alegria de estar vivo (KRENAK, 2020, p. 32, grifo nosso).

A possibilidade de promover algumas ideias para adiar o fim do 
mundo, integrada à proposta de revisitarmos e revermos a nossa formação 
inicial e as nossas práticas pedagógicas, tratando de temas que não domina-
mos, manifestadas aqui através destas escritas de memórias, faz emergir as 
emoções, sinto-me saudosa em rememorar as práticas corporais das aulas 
de Educação Física escolar vivenciadas pela temática dança. 

Quando resolvo sair desse momento de solitude, busco apoio e con-
vido um dos queridos alunos da época – que hoje é acadêmico do curso de 
Educação Física e na época vivenciou aquela prática – para contribuir com 
a sua memória e se integrar à proposta de adiar o fim do mundo. O relato 
que o aluno convidado suscita em suas memórias detalhes que nos remete 
ao passado, trazendo elementos pedagógicos e formativos relevantes.

3.2. Relato de experiência: um brincante de uma junina!

Quando cursei o ensino médio no Colégio Estadual São José nas 
séries 1º, 2º e 3º ano, tive, como professora regente na matéria de Educação 
Física, Marilza Teixeira. Hoje, venho contar um pouco da minha história. 

No ano de 2012, alguns alunos do Colégio Estadual São José se 
integraram em um grupo junino formado por membros da comunidade 
local e da comunidade escolar, com o nome da junina. Em 2013, os mem-
bros da junina formaram a Associação Cultural Quadrilha Junina Mastiga-
do da Jumenta. A mesma junina se manteve ativa no movimento cultural 
até o ano de 2016, após isso, por motivos que não conheço, deixou de ter 
suas atividades dentro do movimento junino. 

Em 2013, a professora abordou a temática "Movimentos Cultu-
rais" com a nossa turma, a qual focalizou no movimento cultural das qua-
drilhas juninas, mesmo movimento que eu fazia parte na época e faço até 
os dias atuais. Quando foi debatido o tema, logo de início a professora me 
convidou, para expressar em palavras à turma, como eu me sentia como 



brincante de uma junina. Relatei à turma a emoção que sentiamos antes 
das apresentações, como era o processo de nos arrumar para elas e como 
era o sentimento, durante e após as apresentações. Do meu ponto de vista, 
foi um dos momentos mais esclarecedores, pois a professora permitiu que 
um aluno fizesse uma contribuição ao tema da aula, permitiu um contato 
mais próximo com o tema debatido, e, logo após isso, os alunos membros 
da junina começaram a ter um pouco de espaço, para falar como era ser 
adolescente e estar integrado a um movimento muito conhecido na cidade. 

Dessa forma, a proposta pedagógica da professora na época foi a 
vivência com alguns ritmos dos movimentos culturais trabalhados, quando 
tivemos a oportunidade trabalhamos a Festa Junina, na qual pude ajudar a 
ensinar aos meus colegas de turma passos “tradicionais” e “estilizados”, na 
época o sentimento de poder ajudar nas vivencias foi marcante. 

De início, uma sensação de satisfação em poder aproximar todos com o 
movimento cultura junina, e também um sentimento de reconhecimento, por 
estar ao lado dos meus colegas, ensinando coisas que aprendemos fora da escola. 

Relembro que, após essa vivência, em diversas turmas no ano de 
2014, ganhamos novos componentes. No ano de 2013, também em um 
momento de conversa com o corpo regente da escola, foi decidido fazer uma 
festa cultural em agosto, na qual promovia-se a apresentação dos alunos e 
de convidados. Esse evento movimentava a cultura da nossa cidade, como 
outras juninas, e a própria junina formada com alunos do colégio, a Masti-
gado da Jumenta, a mesma festa se repetiu em 2014. A Festa Agostina, como 
foi chamada, teve na época um grande apoio da professora Marilza e dos 
demais professores de Educação Física, que enxergaram uma oportunidade 
de motivar os alunos a apresentar os movimentos culturais do nosso país. 

No ano de 2014, me formei no Colégio Estadual São José e, logo, 
não tendo mais o mesmo contato com ele em anos seguintes. No ano de 
2015, me desliguei do Grupo Junino Mastigado da Jumenta e me integrei 
a outro grupo. 

4. Novas inspirações de práticas formativas: dance até que essa gente 
aprenda esse refrão – nada de se aquietar

O verso acima traz referência à música Catirandê de Braguinha Bar-
roso e Lucas Faria, no sentido de fazer ecoar nosso convite para pensar, 
com a nossa maturidade, inquietação e subjetividade que rompe as bar-
reiras do inconsciente, e fazer parte de novas histórias. Ao entrar na roda 
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catirandê e girar, realizando movimentos coreográficos, mudam as nossas 
crenças limitantes e quebram paradigmas de dominar os corpos uns dos 
outros de nossos estudantes. Nós professoras somos responsáveis pela Edu-
cação Física e cabe a nós colocá-la em seu lugar, humanizando a disciplina. 

As narrativas aqui presentes no texto destacam ciclos de vida abun-
dantes de significados, tanto profissionais como pessoais. De um lado, 
duas professoras e suas angústias docentes em lidar com a dança, como se 
fosse algo pertencente a um seleto grupo ou gueto, distante dos mortais; 
de outro lado, a narrativa de um estudante, potente em sua participação 
de uma junina. 

 A partir das memórias de discentes/docentes, também percebemos 
que os diálogos em sala de aula, a humildade de reconhecer nos estudantes 
a capacidade de gerar protagonismos, inverte uma lógica didática unilate-
ral de ensinar/aprender. 

 Assim, ao descentralizar o trabalho pedagógico, oportuniza-se o 
protagonismo do estudante. Promover um projeto autônomo para situar 
a “Educação Física a serviço da coletividade, considerando o corpo na sua 
totalidade de suas relações consigo mesmo, com os outros e com a nature-
za” (MEDINA, 1983, p. 89). No nosso entendimento, aprendemos, com a 
experiência de tematizar a dança no ensino médio/superior, que diferenciar 
o que se vive com o próprio corpo e a consciência do que se vive com o 
próprio corpo é fundamental, para encontrarmos um bom caminho para 
produzir mudanças físicas e psíquicas que possam gerar novos movimen-
tos. De outro lado, um estudante, uma turma, trazendo suas memórias 
de dança, também foram ferramentas para pensar sua prática na infância, 
uma vez que foi diagnosticado que quase toda turma já havia participado 
de algum dos festejos populares, sejam festas familiares e/ou comunitárias. 
Ao buscarem as memórias das infâncias com a dança, os estudantes vol-
taram a viver a festa, o encontro familiar e social, a descontração do coti-
diano fora do ambiente de trabalho. Assim, esses fundamentos ajudam a 
identificar a incorporação de conceitos, atitudes e procedimentos relevan-
tes quanto a este componente da cultura corporal. Muito mais importante 
do que apenas as notas, a participação efetiva demonstrou como a dança 
contagia, sensibiliza e agrega valores de inclusão, respeito à diversidade, 
potencializa a autoestima, a coragem de enfrentar medos. Essas conexões 
com o mundo dos sonhos, inspiradas em Krenak (2020), são possíveis a 
partir de pequenos movimentos, semelhantes à roda do Catirandê.
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CONCEPÇÕES DE "CORPO" E ENSINO
DE ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS NA

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA

Márcia Regina Ribeiro Gomes Sommer
Maria José de Pinho

1. Introdução

Estamos enfrentando momentos de crise, que, em grande parte, se 
devem à transição de paradigmas que estamos presenciando, bem como 
à amplitude das mudanças e à velocidade em que estão acontecendo. A 
transição pela qual estamos passando refere-se à queda do paradigma tradi-
cional e ascensão do paradigma emergente27.  

O paradigma tradicional, que prima pela objetividade, linearidade, 
causalidade, fragmentação, levando o ser humano a buscar o domínio da natu-
reza, passa a ser questionado pelo paradigma emergente, que preza uma visão 
do mundo calcada na “[...] consideração de uma realidade multidimensional, 
estruturada em múltiplos níveis, substituindo a realidade unidimensional, 
com um único nível, do pensamento clássico” (NICOLESCU, 1999, p. 55).

Dentro do pensamento emergente o ser humano e a educação pas-
sam a ser vistos sem dicotomias, de maneira integrada, “[...] e há um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conheci-
mento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si”
(MORIN, 2006, p. 38). 

A partir desse pensamento, que norteia o paradigma educacional 
emergente, as atividades rítmicas e expressivas (como conteúdo das aulas 
de educação física) passam a ser valorizadas, em função de novas concep-
ções de corpo e educação. No entanto, como estamos em um momento 
de transição, percebe-se que ainda há muitos elementos do paradigma tra-
dicional no que se refere à educação e às concepções de corpo, existindo 
ainda um modelo mecanicista nos processos de ensino- aprendizagem das 
atividades corporais.

A partir do estudo da transição paradigmática, abordando o aspec-
to educacional, o objetivo deste trabalho é o de relacionar a relevância das 

27 Novo paradigma que emerge, que surge, que vêm à tona.
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atividades rítmicas e expressivas, enquanto conteúdo da educação física 
escolar, com a consequente revalorização das atividades corporais (em vir-
tude do paradigma educacional emergente).

2. A transição de paradigmas

Nossa História mostra que entre o declínio de uma civilização e o 
desenvolvimento de outra, há um momento de crise, já que as estruturas 
sociais vigentes não conseguem adaptar-se a situações cambiantes, sendo 
incapazes de evoluir culturalmente. Isso gera desintegração social e é resul-
tado da inflexibilidade do modelo de civilização. Agregados a essa mudan-
ça, estão os conceitos e valores que regem a sociedade: os paradigmas, que 
são modelos de explicações e interpretações da realidade, que vigoram por 
determinado tempo e são aceitos pela sociedade. Assim, paradigma "[...]
indica toda a constelação de crenças, valores, procedimentos e técnicas no 
consenso de uma comunidade determinada" (CREMA, 1989, p. 18). 

Devido à essa transição paradigmática encontramo-nos em um 
momento de crise e de transformação. O paradigma tradicional encontra- 
se esfacelado devido aos problemas que vem causando à humanidade. Um 
novo conceito de mundo está sendo, aos poucos, edificado, baseado no 
pensamento emergente. No entanto, essa mudança é demorada, o que faz 
com que ainda tenhamos uma visão fragmentadora, geradora de conflitos.

2.1. O paradigma tradicional e o emergente

O paradigma tradicional teve início por volta dos séculos XVI e 
XVII, denominados pelos historiadores de Idade da Revolução Científica. 
A visão do mundo orgânico, com a interdependência dos fenômenos es-
pirituais e materiais, e a ciência medieval, baseada na razão e na fé, foram 
substituídas pelo paradigma tradicional. 

A noção de um universo orgânico, vivo e espiritual foi subs-
tituída pela noção do mundo como se ele fosse uma má-
quina, e a máquina do mundo converteu-se na metáfora 
dominante da Era Moderna (CAPRA, 1982, p. 49).

Essa transformação foi causada por novas descobertas na física e na 
astronomia, culminando nas realizações de alguns pensadores, como Gali-
leu, Bacon, Descartes e Newton. Assim, houve a distinção entre espírito e 
matéria, e este último se tornou o objeto de estudo da humanidade. Houve 
a transformação do ser humano em objeto, como afirma Nicolescu (1999): 



A objetividade instituída como critério supremo de verda-
de, teve uma consequência inevitável: a transformação do 
sujeito em objeto. A morte do homem, que anuncia tantas 
outras mortes, é o preço a pagar por um conhecimento ob-
jetivo (NICOLESCU, 1999, p. 21).

Resumidamente, podemos dizer que o paradigma tradicional se 
caracterizou pelas seguintes propriedades: importância da experiência ad-
quirida apenas pelos cinco sentidos humanos; raciocínio lógico indutivo 
e dedutivo; busca da ordem, conformidade, uniformidade e objetividade; 
relações causais entre os eventos; reversibilidade; regularidade e controle; e 
observador (ser humano) neutro e imparcial (CREMA, 1989).

O paradigma emergente surgiu no início do século XX com uma 
nova maneira de enxergar a física. Esta que antes considerava tempo e espa-
ço como elementos absolutos, independentes, passou a aceitar que um in-
terferisse no outro: são interdependentes. O precursor dessa nova física foi 
Albert Einstein, com sua "Teoria da Relatividade", como vemos na citação:

Estabelece-se na física moderna o conceito do mundo como 
um todo unificado e inseparável; uma complexa teia de re-
lações onde todos os fenômenos são determinados por suas 
conexões com a totalidade. Essas conexões podem ser lo-
cais e não locais, instantâneas e imprevisíveis, conduzindo 
a uma nova noção de 'causalidade estatística', que supera 
e transcende a concepção clássica e linear de causa e efeito 
(CREMA, 1989, p. 43).

Esta nova física não busca estudar um universo separado em partes 
e sim, um todo, onde todos os eventos se relacionam e são dinâmicos. Nada 
é estático e imutável. A relação do observador com o objeto observado dei-
xa de ser neutra e passa a influenciá-lo. Isso porque não há uma realidade 
que possa ser analisada de forma independente da mente do observador.

As perspectivas do paradigma emergente podem ser sintetizadas, de 
acordo com Brian Swimme, físico norte-americano e diretor do Instituto 
de Cultura e Espiritualidade Criativa, na Califórnia: nenhum elemento 
possui real identidade e existência fora do seu entorno total; os nossos 
conhecimentos são provenientes de nossa própria participação e interação 
nos processos do universo; além da análise, a síntese é central na compre-
ensão do mundo, ou seja, conhecer algo implica em saber sua origem e 
finalidade; e o universo é uma realidade auto-organizante, ou seja, é total e 
inteligente (SWIMME apud CREMA, 1989).
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3. O paradigma educacional emergente

Na perspectiva do paradigma em ascensão, a educação não trata 
o ser humano como “aprendiz” apenas: ele passa a ser o agente de sua 
aquisição do conhecimento, através do respeito às múltiplas inteligências 
(inclusive motora) e aos diferentes níveis de percepção da realidade.

Se a realidade é complexa, ela requer um pensamento abran-
gente, multidimensional, capaz de compreender a comple-
xidade do real e construir um conhecimento que leve em 
consideração essa nova amplitude (MORAES, 1997, p. 30).

No entanto, o modelo educacional vigente ainda mantém uma 
concepção mecanicista de educação, em que os comportamentos são pre-
estabelecidos, não havendo questionamentos, nem divergências, com acei-
tação à autoridade e às certezas. Essa formação encontra-se em contradição 
com a concepção de um mundo em rede.

A realidade, que se mostra cada vez mais complexa, não pode ser 
compreendida apenas através da ciência moderna, mas através das incerte-
zas, dos questionamentos, da provisoriedade do conhecimento, já que este 
muda constantemente, tecendo uma rede em que entrelaçam diferentes 
saberes, olhares, percepções. A realidade está em uma constante mutação, 
e essa flexibilidade não consegue ser percebida por meio da objetividade 
extrema e de certezas dadas.

Essa nova perspectiva global deverá acarretar algumas implicações 
para um novo paradigma educacional, segundo alguns autores: em primei-
ro lugar o sistema educacional passará a ser um sistema “vivo”, passível de 
mudanças, sem certezas e altamente flexível. “Não há evolução que não 
seja desorganizadora/reorganizadora em seu processo de transformação ou 
de metamorfose” (MORIN, 2006, p. 82). Os currículos, adaptados à rea-
lidade de cada escola, terão mais autonomia. Teremos, então, um sistema 
aberto, onde tudo estará em movimento, havendo trocas de energia entre 
os sujeitos e o ambiente.

Nesta perspectiva, o conhecimento, que já não é mais estático, não 
pertence apenas ao professor, mas também ao aluno, e passa a ser cons-
tantemente reconstruído nas relações que se estabelecem no processo de 
aprendizagem, levando à tessitura de um saber elaborado coletivamente.

Buscar-se-á uma reintegração do sujeito, com a unidade corpo- 
mente-espírito, tão fragmentada na atual concepção educacional [...] para 
o conhecimento [...] considerar também as coisas do espírito, que, apesar 



de não terem realidade material, não podem ser desligadas dos processos 
físicos, biológicos e cerebrais (MORAES, 1997, p. 89). 

Importante essa reintegração, tendo em vista que o paradigma tra-
dicional fragmentou o ser humano e passou a valorizar apenas a mente 
(pensamento objetivo e científico), desconsiderando o espírito e as subje-
tividades, e desvalorizando o corpo e tudo que é produzido com o mesmo.

Além disso, a educação deverá passar a entender o ser humano no 
seu contexto, percebendo as conexões com as diversas realidades, estimu-
lando assim, uma “inteligência geral” (aberta ao complexo, não apenas ao 
específico). Segundo Moraes (1997),

[...] o aluno passará a ser visto como aquele que aprende, 
que atua na sua realidade, que constrói o conhecimento não 
apenas usando o seu lado racional, mas também utilizando 
todo o seu potencial criativo, o seu talento, a sua intuição, 
o seu sentimento, as suas sensações e as suas emoções (MO-
RAES, 1997, p. 84).

Ainda, o conhecimento se dará em forma de “redes”, com os diver-
sos conhecimentos conectados entre si. Dentro do novo paradigma, não é 
mais possível a fragmentação disciplinar, mas uma relação de conectivida-
de entre as mesmas. A educação não se valerá mais de verdades absolutas, 
mas de teorias transitórias. 

O paradigma educacional emergente valoriza a diversidade e os di-
ferentes modos de ensino e aprendizagem, e coloca em cheque a maneira 
uniforme com que a escola trata esse processo no pensamento tradicional 
(e ainda vigente). Segundo Teodoro (2003),

[...] possivelmente, na primeira década do séc. XXI, a res-
posta deverá ser encontrada numa diversificação e numa 
gestão local do currículo, que permita a passagem de um 
ensino uniforme, transmissivo e expositivo, indiferente 
à diversidade, qualquer que ela seja, para um ensino cen-
trado na organização e gestão de situações diferenciadas e 
interativas de aprendizagem, que as novas tecnologias de 
informação e comunicação não só facilitam como exigem 
(TEODORO, 2003, p. 148). 

Pensando-se no novo paradigma educacional, percebe-se que nas 
próximas décadas se acentuará a contradição entre a atual forma escolar, 
que busca uma uniformidade linguística, construção da nação pela via do 
progresso e difusão da cultura dominante, e as novas exigências da so-
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ciedade: multiculturalidade, pensamento ecológico, heterogeneidade e va-
lorização das relações humanas (TEODORO, 2003). No entanto, como 
ainda estamos em um processo de transição, percebemos que o modelo 
mecanicista de educação (ainda dominante) não deverá ser superado facil-
mente, visto que o paradigma tradicional ainda está encrustado em nossa 
sociedade ocidental.

 Assim, mesmo estando vivendo em uma realidade complexa, fle-
xível, cheia de incertezas, os processos educativos ainda não conseguem 
acompanhar essa evolução de maneira satisfatória, em sua grande maioria. 
Ainda assim, por estarmos em um processo de transição paradigmática, 
já podemos vislumbrar mudanças, como por exemplo a revalorização das 
atividades corporais na escola, dentre outras, que buscam vir ao encontro 
da realidade posta, possibilitando um caminho para uma formação para a 
autonomia e criticidade.

4. Concepções de "corpo" e a transição de paradigmas

Como abordado anteriormente, as concepções de uma sociedade, 
ao longo da História, são alteradas. Isso ocorre porque as visões de mundo 
(paradigmas) se transformam sempre que há novas descobertas, novas leis, 
novas buscas. O ser humano, assim, passou a ver seu corpo de acordo com 
o paradigma vigente em sua época.

4.1. As implicações do paradigma tradicional nas concepções de 
corpo

Com a cisão do ser humano e da natureza (o que começou a ocor-
rer na Idade Média, principalmente no seu declínio), a maneira de ver o 
corpo modificou não só o ser humano, mas todo o sistema passou a ser 
analisado de uma forma fragmentada (peça por peça).

 No Renascimento, onde se originou essa visão de mundo, a espiri-
tualidade ficou em baixa, diferentemente dos séculos anteriores. Essa situ-
ação chegou ao ápice com o Iluminismo. A ideia de um corpo desprovido 
de alma que continha apenas uma mente pensante, passou a vigorar. Os 
pensadores da época ignoraram o corpo e priorizavam o aspecto cognitivo 
do ser humano. Mesmo com o surgimento posterior de um paradigma que 
vê o ser humano sob outra ótica (emergente), o paradigma tradicional ain-
da influencia muitas concepções na atualidade, inclusive as de corpo. Isso 
porque estamos em uma fase de transição de um paradigma para o outro.

 Ainda hoje, o corpo é tratado como uma máquina, já que se tor-



nou um “objeto” que é usado pelo seu “possuidor” da maneira que melhor 
lhe convir. Objeto, porque é transformado, reconstruído à medida que a 
medicina evolui e para satisfazer as vontades de um paradigma vigente: o 
da estética de corpos “sarados” e “malhados”.

 Também é interessante acrescentar que esse domínio aparente que 
se tem sobre o corpo, busca romper com vínculos que sempre existiram e 
exerciam poder sobre as pessoas: religiosos, geográficos, temporais, morais 
e genéticos.

Tudo se passa como se em nossos dias, as transformações do 
corpo estivessem mais na moda do que nunca, enquanto os 
limites do que é certo e errado, falso e verdadeiro, natural 
e artificial tivessem sido completamente robotizados (SOA-
RES, 2001, p. 18).

Segundo Denise Bernuzzi de Sant’Anna (SOARES, 2001), histo-
riadora que trata da questão do corpo, existem algumas maneiras de com-
preender esta tendência de “transformar” os corpos: primeiro, o corpo seria 
o último território a ser explorado; segundo, o corpo seria a única posse e 
território de exercício da liberdade individual (busca pelo controle da apa-
rência); terceiro, o corpo seria usado para mostrar o que existe de melhor 
nas pessoas; e por último, o que a autora chamou de “contra a top-mo-
delização absoluta” (seria a transformação do corpo como uma forma de 
protesto aos modismos, à homogeneização das aparências).

Não há como não comentar sobre a profissionalização dos esportes, 
onde há um consumo cada vez maior de anabolizantes e substâncias que 
visam melhorar o desempenho de atletas, e que pode ser exemplificado na 
citação abaixo:

Em breve, nada será mais ‘natural’ do que a cena de um 
atleta cruzando a linha de chegada e batendo o recorde dos 
100 metros rasos. Esta imagem, gravada e insistentemente 
repetida em diferentes ângulos e closes, registrará não só a 
‘criatura’, mas principalmente o logotipo de seu ‘criador’ es-
tampado na camiseta: um laboratório farmacêutico respon-
sável pelo medicamento vencedor (SOARES, 2001, p. 66).

Os atletas estão se aposentando cada vez mais cedo devido a longos 
períodos de treinos exaustivos e uso de substâncias maléficas à saúde. Essa 
busca pela superação dos limites humanos faz com que o ser humano es-
queça de sua complexidade e explore ao máximo seu corpo, como se este 
fosse uma máquina.
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4.2. Corpo no paradigma e educação emergentes 

O ser humano nesse novo paradigma não é um ser fragmentado, 
e sim, um ser único, total, onde corpo, alma e mente não se dissociam: 
relacionam-se. O ser humano, ainda, só o é quando considerado dentro do 
contexto em que vive, não havendo como existir por si só, pois faz parte do 
meio, assim como o meio faz parte dele também. Segundo Moraes (2015), 
o ser humano é o agente de sua realidade:

Um sujeito, então, já não mais solitário, ou seja, um sujeito 
sempre solidário, mestiço, pensante, proativo, consciente 
do inacabamento e da provisoriedade de sua história, de 
seus talentos e potencialidades (MORAES, 2015, p.  61).

O ser humano, dentro dessa perspectiva, não tem como ser conce-
bido como uma junção de partes distintas, que não interagem. Atualmen-
te, existem inúmeras situações em que se busca trabalhar com a complexi-
dade e a totalidade do ser humano.

 Na medicina, por exemplo, já se sabe da existência de doenças psi-
cossomáticas, que são desenvolvidas a partir de problemas psicológicos. 
E os “Doutores da Alegria” (palhaços que visitam hospitais infantis)? Os 
efeitos de suas visitas são sensíveis: melhoria no bem-estar de pacientes e 
consequente recuperação. Na educação, não se trata mais o ser humano 
como um “aprendiz” apenas: ele é o agente de sua aquisição do conheci-
mento, através do respeito às múltiplas inteligências (inclusive motora).

O corpo, especificamente, não é concebido apenas no seu aspecto 
motor: passa a ser ligado à mente e ao espírito, e são indissociáveis, levando 
ao uso do termo “corporeidade”28. A educação motora já apresenta discur-
sos que tratam dessa indissociabilidade: 

O corpo, tal qual o percebo, deve ser entendido não através 
de qualquer visão departamentalizada das ciências, mas na 
riqueza de sua totalidade que se transforma na sua dimen-
são verdadeiramente humana e histórica (MEDINA, 1990, 
p. 91).

 Dentro dessa visão, há uma diferença de objetivos e metodologias 
de trabalho: ao invés de se buscar a educação “do” movimento apenas, bus-
ca-se “pelo” movimento. Há um respeito aos limites corporais e uma busca 

28  Por corporeidade, neste trabalho, entendemos que se trata das relações dialéticas entre o 
corpo, a alma e o mundo no qual se manifestam, sendo assim, uma unidade expressiva da existência 
(OLIVIER, 1995, p. 46).



por auxiliar no “bem-estar” das pessoas. Esse “bem-estar” é um “mix” de 
situações: saúde e equilíbrio entre as esferas do ser humano (cognitiva, 
motora e afetiva-social). 

 A transição de um paradigma para o outro nos mostra uma rea-
lidade onde coexistem as duas concepções de corpo: corpo máquina e a 
corporeidade.

5. O ensino de atividades rítmicas e expressivas na transição paradig-
mática em vigor

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados em 1997, apre-
sentam blocos de conteúdos a serem trabalhados na educação física escolar, 
a saber: esportes, jogos, lutas e ginásticas, conhecimentos sobre o corpo e 
atividades rítmicas e expressivas. Segundo o mesmo documento, os três blo-
cos articulam-se entre si, mas apresentam especificidades. Ainda, propõe que

A Educação Física permite que se vivenciem diferentes prá-
ticas corporais advindas das mais diversas manifestações cul-
turais e se enxergue como essa variada combinação de influ-
ências está presente na vida cotidiana.  As danças, esportes, 
lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio cul-
tural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Além 
disso, esse conhecimento contribui para a adoção de uma pos-
tura não-preconceituosa e discriminatória diante das mani-
festações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais 
e às pessoas que dele fazem parte (BRASIL, 1997, p. 24).

Pensando na transição paradigmática em que nos encontramos, 
com sua flexibilidade e valorização dos potenciais individuais, percebe- 
se que as manifestações corporais de cunho expressivo deverão ser mais 
valorizadas, tanto quanto conteúdo imprescindível para compreensão do 
mundo, quanto como meio de facilitação de aprendizado de outros conte-
údos. Por meio da expressão e do movimento, conseguimos expandir nossa 
visão de mundo, já que também expandimos nossa linguagem, posto que 
expressão corporal também é comunicação.

Entendemos por Atividades Rítmicas e Expressivas o que é propos-
to nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Este bloco de conteúdos inclui as manifestações da cultura 
corporal que têm como características comuns a intenção 
de expressão e comunicação mediante gestos e a presença 
de estímulos sonoros como referência para o movimento 
corporal (BRASIL, 1997, p. 38). 
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Assim, estamos tratando das danças, brincadeiras cantadas e ativi-
dades de expressão corporal presentes nas aulas de educação física. Impor-
tante frisar que estes conteúdos também são abordados nas aulas de Arte, 
porém com um enfoque mais voltado para a produção estética. Comple-
mentando, podemos dizer que 

[...] compreende-se que as Atividades Rítmicas e Expressi-
vas enquanto conhecimento da Educação Física deve enfati-
zar movimento com sons e música, para inspirar vivências e 
experiências diversas, no sentido de possibilitar a expressão 
corporal e a educação rítmica, desenvolvendo de forma si-
multânea o domínio motor, cognitivo e afetivo-social (PIZ-
ZATTO, 2019, p. 4).

Neste bloco de conteúdo, as ideias além de serem apresentadas va-
lendo-se da palavra (no caso do teatro e da música), ainda utilizam outros 
elementos de significação: os gestos, as sonoridades, os figurinos, os objetos 
cênicos etc. Esse uso de diversos recursos para comunicação “[...] provoca 
o espectador a perceber, decodificar e interpretar de maneira pessoal os 
variados signos que compõem o discurso cênico” (DESGRANGES, 2011, 
p. 23), exercitando assim a capacidade de compreender a vida de maneira 
própria, lançando um olhar interpretativo para a História.

Sendo assim, as experiências corporais expressivas são importantes, 
pois aumentam o repertório de signos para compreensão do mundo, con-
tribuindo para uma formação preconizada pelo paradigma em ascensão, 
em que o conhecimento se dará de maneira interligada, não havendo mais 
verdades absolutas, havendo mais espaço para reflexão e questionamentos. 

O ser humano visto na sua integralidade, não mais compartimen-
talizado, passa a valorizar o ser como um todo, respeitando toda aprendi-
zagem que acontece por meio do movimento, como é o caso das atividades 
rítmicas e expressivas, que visam estimular a expressividade por meio do 
movimento corporal.

No pensamento emergente, o corpo, já não é concebido apenas 
no seu aspecto motor, mas em sua integralidade. Uma educação do corpo 
voltada para o pensamento emergente, não pode se dar apenas através do 
aprendizado de uma técnica específica, mas deve ser contextualizada, con-
forme nos aponta Soares (2001):

Os corpos são educados por toda a realidade que os circun-
da, por todas as coisas com as quais convivem, pelas relações 
que se estabelecem em espaços definidos e delimitados por 



atos de conhecimento. Uma educação que se mostra como 
face polissêmica e se processa de um modo singular: dá-se 
não só por palavras, mas por olhares, gestos, coisas, pelo 
lugar onde vivem (SOARES, 2001, p. 110). 

Quando a expressão corporal é utilizada como estratégia de ensino, 
rompe-se com conceitos pré-estabelecidos, havendo uma ressignificação 
do corpo, já que este passa a ser valorizado e é parte do processo de apren-
dizagem dos alunos. Essas estratégias estimulam a inteligência cinestésico- 
corporal, tão subvalorizada na escola. Essa depreciação se dá, em parte, à 
impregnação de conceitos do paradigma tradicional, que divide o homem 
em corpo, mente e espírito. Dentro dessa ótica, o corpo ficou subjugado 
aos aspectos cognitivos do homem, adotando assim, uma educação voltada 
para a formação mental e espiritual dos alunos.

[...] na exploração e na pesquisa de movimentos expressi-
vos, verifica-se que diferentes possibilidades de movimento 
vão, aos poucos, formando e complexificando o vocabulário 
corporal individual, [...] contribuindo para a organização e 
a sistematização do saber sobre as linguagens do corpo [...] 
(BRASILEIRO; MARCASSA, 2008, p.  206).

Ainda, as práticas corporais expressivas são um espaço privilegia-
do de educação, tendo em vista que só são apreendidas em processos de 
mediação entre as pessoas, já que o movimento reflexivo é inerente ao ser 
humano, estando presente em todos os processos de criação e recriação do 
mundo. “[...] o diálogo entre Educação e Arte nos parece fecundo para re-
fletir sobre as dimensões expressivas e educativas presentes no universo das 
atividades corporais” (BRASILEIRO; MARCASSA, 2008, p. 197).

Os principais benefícios alcançados com a utilização das ativida-
des rítmicas e expressivas como recurso didático são: estímulo da reflexão 
acerca de determinado problema, promoção de um clima de descontração 
na sala de aula, favorecimento do autoconhecimento, desenvolvimento da 
empatia, análise de situações de conflito e desenvolvimento de atitudes e 
habilidades específicas (GIL, 1997).  Ainda, podemos apontar que 

Gradualmente, ao longo do processo de aprendizagem, a 
criança concebe as práticas culturais de movimento como 
instrumentos para o conhecimento e a expressão de sensa-
ções, sentimentos e emoções individuais nas relações com o 
outro. Em paralelo com a construção de uma melhor coor-
denação corporal ocorre uma construção de natureza mais 
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sutil, de caráter mais subjetivo, que diz respeito ao estilo 
pessoal de se movimentar dentro das práticas corporais cul-
tivadas socialmente (BRASIL, 1997, p. 30).

Importante ressaltar a relevância em se trabalhar com atividades rít-
micas e expressivas no ambiente escolar (tanto nas aulas de educação física 
quanto arte) visando a formação de plateia: tendo em vista que vivemos em 
uma sociedade espetacularizada, convivendo com uma enxurrada de signos 
todos os dias, faz-se necessária educação dos indivíduos para desenvolvi-
mento de um olhar mais atento e aguçado para o excesso de informações.

6. Considerações finais

Percebe-se que nesse momento de transição, os valores estão se re-
organizando, os conceitos sendo expandidos, as metodologias de ensino se 
alterando. As atividades rítmicas e expressivas, com seus conteúdos ineren-
tes, ou como recurso didático-pedagógico, vão ao encontro dos preceitos 
do paradigma em ascensão, buscando uma nova relação com a expressivi-
dade corporal, criatividade e contextualização. 

Todavia, há que se atentar para que as representações relacionadas 
ao corpo não sejam determinadas exclusivamente pelos interesses do mer-
cado, de comercialização e banalização da imagem do corpo. O ensino des-
te bloco de conteúdo no ambiente escolar deve objetivar o conhecimento 
das possibilidades de movimento do corpo, liberdade expressiva e proces-
sos artísticos criativos, não a mera repetição de sequências de movimentos 
pré-determinadas pelo professor. 

O contexto escolar é fecundo de manifestações culturais, artísticas 
e deve ser lócus, por excelência, de vivências corporais, valorizando o ser 
humano enquanto ser integralizado. À escola cabe expandir a visão de co-
nhecimento, fornecendo referências, não só para o desfrute, o prazer e o 
enriquecimento humano, mas também para compreender, avaliar, criticar, 
problematizar as questões postas na sociedade.

Obviamente, não se esgota aqui esse estudo, sendo necessárias mais 
pesquisas acerca da relevância das atividades rítmicas e expressivas na am-
pliação do repertório de movimento, linguístico, estético, que propicia re-
flexão e questionamentos.
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1. Introdução

Iniciamos este estudo entendendo a necessidade de investigar pos-
sibilidades de promover, no ensino médio, a tríade ensino, pesquisa e ex-
tensão por meio da disciplina de Educação Física, contribuindo assim com 
a formação integral dos estudantes da Educação Profissional Tecnológica 
(EPT). Para tanto se faz necessário compreender os processos históricos 
desta área de estudo, bem como, aprofundar em conteúdos que contribu-
am para a formação integral e omnilateral proposta pelo Ensino Médio In-
tegrado à Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Tocantins (IFTO). 

O IFTO foi criado em dezembro de 2008, através da fusão da Escola 
Técnica Federal de Palmas e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins. O 
IFTO, atualmente, se encontra espalhado por todas as regiões do estado do 
Tocantins, num total de 11 campus, oferecendo cursos Técnicos de nível mé-
dio, nas modalidades Integrado e Subsequente, Bacharelados e Licenciaturas 
de nível superior, e recentemente na pós-graduação stricto sensu com o Mes-
trado em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT. Dentre os cursos 
ofertados pelo IFTO, o ensino médio integrado à educação profissional foi 
o escolhido para a implementação dessa pesquisa. No Campus Palmas do 
IFTO são ofertados oito cursos de diversas áreas nessa modalidade de ensino, 
e entendemos ser relevante trazer para discussão a proposta curricular cons-
truída pelo coletivo de professores de educação física desse campus.

Essa escrita é desafiadora, pois nos lança a todo processo dialético, 
histórico e teórico do campo da Educação Física e do Ensino Médio Inte-
grado. Nossos estudos e escrita são elaborados a partir de pesquisa biblio-
gráfica e tem embasamento nas teorias críticas e nos estudos decolo-niais, 
na tentativa de pensar para além das raízes européias que imperam na área 
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da Educação Física, bem como no campo da educação profissional, alme-
jando criar tempos e espaços de reconhecimento e construção de saberes 
elaborados pelos estudantes envolvidos no processo de aprendizagem. 

Entendemos que o conceito de formação integral/omnilateral, tem 
por base a apropriação das concepções marxianas e gramscianas, que vi-
sam à quebra do dualismo entre educação/trabalho e formação manual/
intelectual para o desenvolvimento integral/omnilateral dos estudantes. O 
conceito de educação física cultural tem ancouragem nos estudos de Neira 
(2009, 2012, 2018) e os estudos decoloniais nos auxiliam a pensar a partir 
do enfrentamento da colonização do ser, saber e poder. 

No campo de estudos da EPT almeja-se uma formação integral/
omnilateral, desta forma, o ensino integrado exige crítica às perspectivas 
reducionistas de ensino que desenvolvem algumas capacidades humanas 
em detrimento de outras e que, em geral, proporcionam aos estudantes, 
pertencentes à classe trabalhadora, o desenvolvimento de capacidades cog-
nitivas básicas e instrumentais, ficando de lado o desenvolvimento de sua 
força criativa e de sua autonomia intelectual e política.  

Nesta perspectiva acessamos os estudos de Neira (2018), que desta-
cam que o currículo cultural da educação física pretende borrar fronteiras, 
conectar manifestações dispersas e promover a análise e o compartilha-
mento dos seus significados. A ideia apresentada por este autor é que se a 
escola for concebida como ambiente adequado para discussão, vivência, 
ressignificação e ampliação da cultura corporal, poderemos pensar na for-
mação de cidadãos que identifiquem e questionem as relações de poder 
que historicamente impediram o reconhecimento das diferenças. Há nessa 
ideia o entendimento de que em uma sociedade democrática é importante 
indagar por que determinados esportes, brincadeiras, danças, lutas ou gi-
násticas são tidos como adequados ou inadequados.

Desta maneira, atentos as relações de poder disputadas no contexto 
escolar é que consideramos a necessidade de pensarmos sobre as questões 
da diversidade na atualidade. Entendemos ser relevante compreender que 
o currículo da Educação Física na contemporaneidade cumpre a função de 
expor, de acordo com Neira (2009), questões que geralmente fazem parte 
do processo de ressignificações sofridas por uma prática corporal. Desta 
forma vale questionar:

Se o que se pretende é formar cidadãos para uma sociedade 
menos desigual, como não debater as questões de gênero 
presentes na trajetória do futebol ou do vôlei? Ou as ques-



tões de classe e etnia presentes na trajetória do hip-hop e 
do rap? Como não indagar as questões de classe, gênero, 
cultura e etnia incrustadas no percurso histórico das ginás-
ticas? [...] É na intervenção pós-crítica que o diálogo entre 
as manifestações da cultura corporal e a sociedade se desve-
la. É aqui que a história de homens e mulheres oprimidos 
representa um papel relevante no desenvolvimento de uma 
posição multicultural crítica (NEIRA, 2009, p. 247).

Importante reconhecer que os novos aportes trazem ressignificações 
para o campo de estudos da educação física escolar, visto que há uma com-
preensão das práticas corporais como produtos da gestualidade, formas de 
expressão e comunicação passíveis de significação, ou seja, artefatos da cul-
tura. Nesse sentido, quando brincam, dançam, lutam, fazem ginástica ou 
praticam esportes, as pessoas manifestam sentimentos, emoções, saberes e 
formas de ver e entender o mundo (SOARES, 2004, apud NEIRA, 2018). 

Portanto, trazemos aqui esse alinhavar de ideias que compõem o 
cenário da educação física no ensino médio integrado a formação profissio-
nal do IFTO, campus Palmas. Por vezes consideramos que este alinhavar 
representa um tanto dos desencontros históricos e teóricos destas áreas de 
estudos, mas também consideramos como um processo de construção de 
saberes que estão em mutação constante, assim como a sociedade. Conside-
ramos relevante destacar que este é um movimento de resistência e luta no 
sentido da busca por transformação, por uma educação física escolar conce-
bida como prática pedagógica voltada à formação omnilateral do ser social. 

2. O ensino médio integrado

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Ins-
titutos Federais de Educação, definiu que cinquenta por cento das vagas 
fossem destinadas a cursos de nível médio e, prioritariamente, na forma 
integrada. Esses cursos são destinados àqueles que concluíram o ensino 
fundamental e possui como característica, a formação básica do ensino 
médio junto à realização de um curso técnico profissionalizante. O ensino 
integrado, segundo Araújo e Frigotto (2015), deve ser uma proposta peda-
gógica comprometida com uma formação inteira, que não se satisfaz com 
a socialização de fragmentos da cultura sistematizada e que compreende 
como direito de todos o acesso à um processo formativo que promova o 
desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais, portanto, 
uma formação integral/omnilateral.  
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Na perspectiva da integração, a utilidade dos conteúdos não é 
concebida pelas necessidades do mercado, mas tendo como referência a 
utilidade social. Com isso, busca-se formar o sujeito em suas diversas ca-
pacidades: de trabalhar, de viver coletivamente e agir sobre a realidade, co-
laborando para a construção de uma sociedade fraterna e de justiça social 
(ARAÚJO e FRIGOTTO, 2015).

O ensino médio integrado, conquanto seja uma condição social 
e historicamente necessária para a construção do ensino médio unitário 
e politécnico, não se confunde totalmente com ele, dados os limites das 
relações sociais de classe. Ramos (2010), defende um projeto de ensino 
médio que supere a dualidade entre formação específica e formação geral e 
que desloque o foco de seus objetivos do mercado de trabalho para a pessoa 
humana. A sua identidade como última etapa da educação básica deve ser 
definida mediante um projeto unitário em seus princípios e objetivos e, 
desenvolve possibilidades formativas que contemplem as múltiplas neces-
sidades socioculturais e econômicas dos sujeitos que o constituem. 

O ensino médio integrado ao ensino técnico é, de acordo com Ra-
mos (2010), uma condição social e, historicamente, necessária para cons-
trução do ensino médio unitário e politécnico e, não aquela que só é possível 
em outra realidade, mas uma concepção de educação que busca, a partir do 
desenvolvimento do capitalismo e de sua crítica, superar a proposta bur-
guesa de educação que potencialize a transformação estrutural da realidade. 

Na contemporaneidade, diversas vezes ouvimos falar sobre educa-
ção integral como sinônimo de escola de tempo integral ou de jornada 
de tempo ampliada. Esse termo não se confunde com a formação huma-
na integral/omnilateral que embasa nossa proposta de ensino nas aulas de 
Educação Física no EMI. 

O conceito de formação integral/omnilateral, tem por base a apro-
priação das concepções marxianas e gramscianas, que visam à quebra do 
dualismo entre educação/trabalho e formação manual/intelectual para o 
desenvolvimento integral/omnilateral dos estudantes. 

A educação politécnica ou tecnológica e o trabalho como princípio 
educativo, segundo Frigotto (2009), nas poucas passagens da obra de Marx 
e Engels, não estão vinculadas às dimensões, especificamente, dos projetos 
e métodos pedagógicos e sim, à concepção dos processos sociais e educati-
vos, que de dentro do terreno contraditório e numa perspectiva antagônica 
às relações sociais capitalistas, pudessem desenvolver as bases sociais, cul-



turais e científicas das múltiplas dimensões do ser humano, no horizonte 
da práxis revolucionária, para a transição a um novo modo de produção e 
organização da vida social. 

Ao defender a educação intelectual, física e tecnológica, Marx clara-
mente está sinalizando para a formação integral do ser humano, ou seja, uma 
formação omnilateral, concepção que foi incorporada à tradição marxiana 
sob a denominação de Politecnia (MOURA, LIMA FILHO e SILVA, 2015).

Para Frigotto (2003), a formação humana omnilateral, politécnica 
ou tecnológica e a escola unitária compõem dois conjuntos de categorias: 
filosófica/pedagógica e politicamente articulados. A Escola Unitária, de 
formação humanista ou de cultura geral, defendida por Gramsci (2000), 
possui a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los leva-
do a um determinado grau de maturidade e capacidade, visando à criação 
intelectual, prática e autônoma na orientação e na iniciativa. 

3. Construção de saberes, educação física e currículo do ensino médio 
técnico integrado

As possibilidades de formação, são compreendidas aqui, como um 
continuum, que acontecem durante toda a formação das pessoas. A for-
mação nesse contexto caracteriza-se por desencadear a aquisição de com-
petências e saberes diferentes em momentos distintos na vida das pessoas. 
Primeiramente é um período de sua aquisição de saberes, decorrente das si-
tuações de vida durante a formação escolar anterior ao ingresso na univer-
sidade. Em seguida, consideramos a transformação e transferência da ex-
periência anterior à formação universitária inicial. E o próximo momento 
é a validação dos processos anteriores durante os anos iniciais da profissão.

Capi (2016) destaca em seus estudos, embasado em Tardif (2002), a 
compreensão desse processo de formação como uma epistemologia baseada 
na prática profissional, que se constituí como o lugar original de formação 
e de produção de saberes práticos, portador de condições e de condicionan-
tes específicos não encontrados em outra parte, muito menos reproduzidos 
artificialmente. Nessa perspectiva buscamos no currículo do ensino mé-
dio integrado organizar o processo de construção de saberes considerando

[...] a formação cultural (ou geral) e a formação científica 
(ou disciplinar), através de disciplinas contributivas, vin-
culadas à formação prática, buscando então um quadro de 
referência obrigatório da formação profissional (TARDIF, 
2002, p. 288-289).
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As ideias ressaltadas acima comungam com o proposto pelos es-
tudos da educação física cultural, entendendo que se na contemporanei-
dade é latente a presença da homogeneização cultural, também é visível a 
criação de espaços de resistência e luta. Se existe a tentativa de dominação 
e subordinação, de contenção e deslegitimação, de apropriação e expro-
priação, há também contestação, distorção e enunciação (NEIRA, 2018, 
p 15). A escola que busca o processo de construção de saberes, é um de 
reconstrução da cultura e neste território não deve haver hierarquização de 
conhecimentos. 

Essas concepções revelam que o processo de construção de saberes 
deve ser encarado como um processo que necessita ser compreendido de 
diversos lugares, em constante diálogo com os envolvidos e suas realidades. 
Nesse sentido é possível traçar e retraçar linhas para qualificar as ações e as 
intervenções na formação escolar no ensino médio integrado. Entendemos 
que o processo de construção de saberes dialoga com os diversos contextos, 
momentos e tempos da vida dos sujeitos que devem ser considerados para 
discutir o objeto de estudo. Entre eles destacam-se a história de vida, o conhe-
cimento escolar, a prática, a experiência, a trajetória, a identidade, e a cultura. 

Percebemos que enquanto professor de Educação Física, somos 
pessoas de práticas, somos elaborados pela dimensão do fazer, da expe-
riência, do domínio de saberes e de sua transformação, por meio de uma 
prática social reflexiva permeada por uma dimensão ética. Essa prática ca-
racteriza-se como uma ação de mediação carregada de complexidade, que 
se guia pela identidade do professor, seu reservatório de saberes constituído 
na trajetória de sua experiência docente. Nesse viés, o docente é concebido 
como um sujeito epistêmico, cuja prática funda-se em saberes que refletem 
uma determinada cultura, produto de uma racionalidade prática.

Diante destes indícios, observados nos estudos na área da educação, 
entendemos que a construção do saber se articula, manifesta-se e se (re)signi-
fica no processo de formação do profissional. Entendemos que os profissio-
nais de todas as áreas devem concretizar sua intervenção a partir da reflexão 
e ou da inovação, impregnando-se dos saberes adquiridos ao longo da sua 
trajetória pessoal, social, de estudos, profissionais e das experiências culturais.

Alocar todos esses saberes para então contribuir com um texto cul-
tural ampliado, em que as práticas corporais possam dialogar, de forma 
reflexiva, nos territórios de disputas de poder, é uma demanda atual. Ao 
falar das diferenças, demarcarmos de que lado da fronteira estamos e como 
construímos, por meio dos jogos, brincadeiras, danças, lutas, esportes e 



ginástica, um currículo que possa contribuir para a formação de cidadãos 
que compreendam as armadilhas de uma sociedade neoliberal, que investe 
na padronização e regulação dos corpos.

De acordo com os estudos de Neira (2011), observamos que as teo- 
rias pós-críticas alertam que todas as práticas corporais, enquanto textos 
da cultura, são perpassadas por relações de poder que tem na classe, etnia, 
gênero, religião, idade, nível de habilidade etc., alguns dos seus marcadores 
sociais. Desta forma, suscitar a importância de se reconhecer a pluridiversi-
dade  nas aulas de Educação Física é compreender que há uma necessidade 
social em construir novos saberes.

A aproximação do debate da construção dos saberes e do campo 
de estudos da Educação Física pode se concretizar porque ambos se entre-
cruzam com o plano cultural. Conhecer, experienciar, analisar e debater os 
conteúdos da cultura corporal tem significado e relevância para as pessoas
envolvidas e também diferentes áreas de estudo, provocando um olhar in-
terdisciplinar acerca do conhecimento, suscitando um olhar alteritário.

O estudo da(s) cultura(s) traz consigo um traço de atualidade em 
diferentes tempos históricos e não deve ser abandonado, sob pena de dei-
xarmos de compreender o fenômeno que ela nomeia e distingue: a organi-
zação da experiência e da ação humana por meios simbólicos. As pessoas, as 
relações e coisas que povoam a existência humana manifestam-se essencial-
mente como valores e significados (SAHLINS, 1997), assim buscar estudos 
e saberes étnicos e raciais auxilia no processo de compreensão da cultura. 

Buscamos trazer para o campo da Educação Física experiências da 
cultura corporal que dialoguem com as manifestações de poder presentes 
nas experiências da cultura corporal dos diferentes povos que compõem 
a nossa sociedade. Intentamos observar as interferências que o processo 
eurocentrista desencadeou, permitindo a valorização e reconhecimento da 
cultura corporal, ou se houve um processo de invisibilização e desvaloriza-
ção histórica destas culturas. 

Pensar outras culturas é entender que a diversidade vai além do 
reconhecimento do outro, significa, sobretudo, pensar a relação entre eu 
e o outro, uma vez que a diversidade, em todas as suas manifestações, é 
inerente à condição humana: somos sujeitos sociais, históricos e culturais 
e, por isso, diferentes. Isso não significa negar as semelhanças, entretanto a 
existência de pontos comuns entre os diferentes grupos humanos não pode 
conduzir a uma interpretação da experiência humana como algo invariável. 
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Cada construção cultural e social possui uma dinâmica própria, 
escolhas diferentes e múltiplos caminhos a serem trilhados (GOMES; FA-
RIA, 2005, p. 72). Pensar a sociedade por intermédio das implicações da 
extensão do termo cultura e, com isso, compreender a realidade de outro 
lugar que não considere somente a história na relação com as questões so-
ciais, políticas e econômica e sim para além, observar os movimentos que 
estes sujeitos realizam, desde o seu brincar, jogar, dançar ou lutar.  

Entender o significado do termo cultura significa entendê-la não 
como uma hegemonia restrita a elite da sociedade, que apresenta supre-
macia e poder frente a cultura popular, que representa as construções do 
povo. Devemos entender a cultura como algo que se manifesta de maneira 
diferenciada em qualquer formação social ou época histórica, como um 
grande número de intervenções ativas, expressas mais notavelmente por 
meio do discurso e da representação, que podem tanto mudar a história 
quanto transmitir o passado. 

Neste processo de reconhecimento das múltiplas dinâmicas sociais 
ou formas de habitar o mundo, há que se estabelecer uma prática alteritária 
nas relações. Segundo Jodelet (2002), a alteridade convoca as noções de 
identidade e pluralidade. Assim, provocando o exercício da alteridade, en-
tendemos que o currículo da Educação Física no Ensino Médio Integrado, 
deve fazer um estudo da realidade dos estudantes, almejando identificar 
quais práticas corporais fazem parte da cultura deste grupo e então, de 
forma participativa, selecionar os saberes a serem construídos nas aulas. 

Há espaço neste processo para que cada sujeito revele seus saberes, 
dialogue com seus colegas e professores e, por vezes, ressignifique estes 
saberes, se conectando com as diferenças reveladas na realidade social. A 
oportunidade de conhecer, dialogar e vivenciar as práticas corporais no 
campo da diversidade, possibilita estabelecer novos saberes e posturas que 
se aproximam da ideia de democracia.

De acordo com Gomes (2003) a consciência da diversidade cultural 
não está relacionada apenas a uma visão positiva sobre as particularidades 
culturais.  Em decorrência de diversos fatores (globalização, migrações), 
observamos a proximidade entre grupos sociais e culturais portadores de 
distintos modos de ser e existir. Esse movimento tem alterado a consciên-
cia da diversidade e colocado a humanidade diante de impasses políticos, 
éticos e teóricos de difícil mediação. Neste contexto, entendemos que os 
jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginástica das diferentes cul-



turas devem ser observados como experiências ordinárias, sendo produto 
e produção de uma forma habitar o mundo. Entendemos que estudo e 
cultura não são para nós outra coisa senão a consciência teórica dos nossos 
fins imediatos e supremos e do modo que possamos traduzi-los em ação 
(GRAMSCI, 1978, p. 49-50).

Nesse sentido as práticas da cultura corporal alocados nos currículos 
da Educação Física do Ensino Médio Integrado, são reconhecidas como ar-
tefatos culturais, visto que: empregam uma gestualidade carregada de sen-
tidos; a brincadeira, o esporte, a dança, a ginástica, a luta entre outras ma-
nifestações, são concebidas como textos culturais. Por isso sua presença no 
currículo escolar acaba influenciando na forma como os sujeitos as signifi-
cam, assim como aqueles que delas participam (NEIRA, 2016, p. 369). Essa 
configuração permite a aproximação das pessoas às diversas linguagens, cos-
tumes, hábitos, lugares, etnias, crenças, gêneros, grupos de interesses, situa-
ções que propiciam outros sentidos e significados para a vida e para as coisas. 

4. Educação Física no ensino médio do IFTO – Campus Palmas

No processo de construção de saberes, nas aulas de Educação Física 
do Ensino Médio Integrado, é possível visualizar o mundo a partir de novas 
configurações culturais em que as relações sociais, os processos educativos, 
formativos e de construção de saberes manifestam-se a partir de diferentes 
contextos (presenciais, à distância – por meio das redes sociais mundiais de 
comunicação) e momentos vivenciados pelos sujeitos nos âmbitos escolar, 
familiar, religioso, esportivo, artístico, de lazer e convívio social. Compar-
tilhamos do entendimento de que:

A tendência hoje é a de abolir qualquer tipo de “escola desin-
teressada” (não imediatamente interessada) e “formativa”, ou 
conservar delas tão-somente um reduzido exemplar destina-
do a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não 
devem pensar em se preparar para um futuro profissional, 
bem como a de difundir cada vez mais as escolas profissio-
nais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futu-
ra atividade são predeterminados. A crise terá uma solução 
que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única 
inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 
equanimente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 
manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvol-
vimento das capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo 
de escola única, através de repetidas experiência de orienta-
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ção profissional, passar-se-á a uma das escolas especializa-
das ou ao trabalho produtivo (GRAMSCI, 1979, p. 118).

O Campus Palmas do IFTO oferta, na atualidade, oito cursos de 
Ensino Médio Integrado ao Ensino Profissionalizante (EMI). E o coletivo 
dos professores de Educação Física está organizado no organograma da 
instituição por meio de um núcleo docente da área (NDA) de Educação 
Física, composto por oito professores, que em movimento constante de 
resistência e luta defendem a presença da Educação Física, nos três anos 
do ensino médio, sendo duas aulas semanais de cinquenta minutos cada. 

Importante neste capítulo destacar que o grupo de oito professo-
res do NDA de Educação Física, responde também pelo desenvolvimento 
do curso de Licenciatura em Educação Física no IFTO, criado em 2015. 
A possibilidade de todos os profissionais de Educação Física atuarem no 
ensino médio e no ensino superior provoca um processo de planejamento 
coletivo, rompendo com o histórico de construção individualizada dos pla-
nos de ensino e ações desenvolvidas com as turmas de cada nível de ensi-
no, desafiando a elaboração de projetos integradores no campo do ensino, 
pesquisa e extensão.  O propósito na atualidade é romper com o cenário de 
construção curricular fragmentada ou instrumentaliza das práticas corpo-
rais, em que valoriza-se somente a gestualidade esportiva (NEIRA, 2018).

O currículo da Educação Física do EMI, do campus Palmas, vem 
sendo escrito e desenvolvido por pessoas envolvidas neste processo. Os 
marcos legais, como leis, decretos, documentos orientadores institucionais, 
parâmetros e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são referências 
que unem este grupo, como também a base teórica da educação física em 
uma perspectiva cultural. Isso quer dizer que entendemos que o currículo 
e as práticas corporais influenciam as práticas dos sujeitos, sua forma de 
ler o mundo, de perceber as relações assimétricas e desleais impostas pela 
colonialidade do ser, do saber e do poder.  

Segundo a BNCC (2018), nas aulas de Educação Física no Ensino 
Médio, estão previstas experimentações de novos jogos e brincadeiras, es-
portes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura. A BNCC 
destaca, ainda, a importância de refletir sobre as possibilidades de ocupação 
dos espaços públicos e privados para o desenvolvimento de práticas corpo-
rais, inclusive as ensinadas na escola, de modo que possibilite o exercício 
da sua cidadania e seu protagonismo comunitário.  Importante destacar a 
necessidade de agregar a este marco legal, a BNCC, a concepção da cultu-



ra como um terreno em que as cisões se estabelecem, mas também onde 
elas podem ser contestadas, colaborando na formação dos estudantes, suas 
identidades e subjetividades. Sendo as brincadeiras, danças, lutas, esportes 
e ginásticas textos da cultura que veiculam significados, consideramos que 
nenhuma seleção é isenta, de acordo com saberes construídos, o sujeito 
da educação será posicionado de uma forma ou outra, interferindo na sua 
constituição identitária (NEIRA, 2019, p. 34).

 Para a construção do currículo atual definimos que em cada bi-
mestre do curso do EMI haveria uma tematização diferente da cultura cor-
poral a ser construída com um professor específico, aliado a esta definição 
contemplamos a otimização do uso dos espaços disponíveis, bem como 
a criação de lugares alternativos. Corroboramos com Neira (2014) com 
relação a tematização das práticas corporais nas aulas tem como objetivo 
auxiliar os jovens a:

[...] analisá-las, significá-las e produzi-las, pois, afinal, cons-
tituem-se em textos elaborados pela linguagem corporal. A 
contribuição que isso pode oferecer para o entendimento 
da sociedade atual consiste, exatamente, na leitura dos sig-
nificados e na compreensão das representações que os di-
ferentes grupos sociais veiculam através da sua cultura do 
corpo, bem como na ampliação das possibilidades e formas 
de expressão corporal (NEIRA, 2014, p.17).       

Nesta perspectiva e atentos a necessidade de, enquanto uma institui-
ção educativa, organizar e desenvolver intervenções pedagógicas que provo-
quem a compreensão sócio-histórica e política da riqueza da cultura corpo-
ral estabelecemos o escopo do atual currículo da Educação Física do EMI 
do Campus Palmas, sendo: 1º ano (Atletismo, Dança, Futsal e Ginástica), 
2º ano (Voleibol, Lutas, Futebol e Natação) e 3º ano (Handebol, Esportes 
de Aventura, Basquetebol e Jogos/Brincadeiras). Este currículo, composto 
por esses objetos de conhecimentos e alicerçados na perspectiva da educa-
ção física cultural exprime intencionalidade epistemológica e política, pois:

Em um contexto marcado pela diversidade, uma pedago-
gia que se aventa democrática tem que proporcionar con-
dições para romper com o circuito perverso que, ao impor 
padrões, exclui os corpos diferentes e, ao tentar alcançar as 
referências hegemônicas, fracassa em função da diversidade 
que coabita a sala de aula. Portanto, ganha relevância uma 
ação educativa que analisa as relações de poder que posi-
cionam determinadas práticas corporais como legítimas em 
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detrimento de outras. É o que nos leva a defender a Edu-
cação Física culturalmente orientada, por meio da qual os 
sujeitos terão oportunidade de analisar, ampliar e conhecer 
mais profundamente o próprio repertório cultural corporal, 
como também acessar os códigos de comunicação utiliza-
dos por diversas culturas, por meio da variedade de práticas 
corporais existentes (NEIRA, 2014, p. 20).      

A intenção de amplificar vozes no contexto escolar, bem como apro-
fundar o repertório cultural corporal diverso dos povos que compõem a 
nossa sociedade, nos motiva a romper com a lógica dos saberes importados 
de um único lócus de produção e validação de conhecimentos, tensionando 
os conteúdos da cultura corporal de movimento. Assim como destacado 
por Neira (2019, p. 29), o exercício da docência na Educação Física cultural 
implica tomar várias decisões político-pedagógicas, a começar pela definição 
da prática corporal que será tematizada. Se o sujeito e suas experiências são 
centrais, a diversidade dos sentidos apresentará um modelo bastante com-
plexo de discussão, sistematização e encaminhamento pedagógico. A diver-
sidade contempla as diferentes histórias, de diferentes lugares, de diferentes 
etnias, gêneros, crenças, mas só com ela presente em sala de aula podemos 
fazer com que esse sujeito veja sentido naquilo que aprende e possa cons-
truir um caminho para a vida a partir da diversidade (NEIRA, 2016, p. 9).  

As experiências desenvolvidas perpassam pela diversidade de cul-
turas por meio de sequências didáticas culturalmente orientadas, com ati-
vidades variadas, como: rodas de conversa, relatos orais e escritos, vídeos, 
leitura e análise de textos e imagens, experimentações, músicas, vivências 
corporais e estímulos para que os estudantes possam questionar e discutir 
acerca do patrimônio e vivências da cultura corporal.

Desta maneira entendemos que a escola, o IFTO – Campus Palmas, 
é um território rico de culturas e também de tensões, disputas de poder, 
lutas e resistências. Este território escolar pode proporcionar experiências 
e reflexões acerca do encontro de culturas e da diversidade de práticas cor-
porais dos diversos grupos sociais que se encontram neste lugar. Sim, es-
tamos atentos, assim como Neira (2016) com a conscientização de uma 
Educação Física a favor das diferenças e comprometida com a formação de 
identidades democráticas. Neste processo de construção de saberes e identi-
dades democráticas com o público juvenil, cocriadores da nossa sociedade, 
entendemos ser importante reconhecer as identidades juvenis e construir 
nossas intervenções pedagógicas de forma compartilhada, fortalecendo vín-



culos, motivações e compromissos neste caminhar de formação de pessoas.   
[...] pensamos [...] em contribuir com o Ensino Médio 
como um lugar cuja maturidade possibilite a ligação entre 
uma experiência de vida que se abre para o mundo, uma 
experiência local, familiar, muitas vezes protegida, que se 
abre para um mundo de uma ação de trabalho coletiva e 
democrática, centrada no outro, das adversidades das esco-
lhas universitárias( ou não), de outros caminhos possíveis, 
de um mundo de trabalho ainda opressor, mas que pode ser 
emancipador (NEIRA, 2016, p. 9). 

Reconhecemos a escola de EPT, como território de construção de 
saberes emancipatórios, de reconhecimentos de identidades e saberes, ora 
hegemônicos, ora subalternizados. As aulas de Educação Física deste ter-
ritório tem como potência a possibilidade de investir na interculturalida-
de, em propostas pedagógicas que promovam múltiplas experiências nas 
formas de perceber, dizer e vivenciar práticas corporais que possibilitam 
formas diversas de dançar, brincar, lutar, praticar esportes e fazer ginástica.  
A ideia apresentada almeja que os estudantes reconheçam as estratégias 
empregadas para tornar hegemônicos determinados significados alusivos 
às práticas corporais, ao mesmo tempo em que outros são negados, despre-
zados ou esquecidos. Quem sabe, com isso, se percebam sujeitos em meio 
ao jogo do poder e cultura (NEIRA, 2018, p. 21).    

Por fim, destacamos que os temas da cultura corporal selecionados, 
nas aulas de Educação Física do IFTO – Campus Palmas, não refletem uma 
distinção ou valoração a maior ou menor de cada um, e nem mesmo terí-
amos condições de abarcar todos os temas possíveis. A escolha dos temas 
se concretizou a partir da motivação dos estudantes, análise dos ambientes 
possíveis, materiais disponíveis e experiências anteriores dos professores de 
Educação Física. Sendo relevante ressaltar que semestralmente avaliamos o 
desenvolvimento deste trabalho desempenhado pelos professores, através 
de um feedback recebido dos estudantes e da auto avaliação dos professores, 
ponderando a continuidade ou alterações na tematização dos saberes. 

5. Considerações finais

Na escrita deste texto se materializou a tarefa desafiadora da cons-
trução coletiva e partilhada de um currículo escolar. O exercício da circu-
laridade de pensamentos, sentidos e significados é realmente transgressor, 
pois necessariamente deve revelar o equilíbrio das diferenças. Assim, en-
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tendemos este nosso exercício de planejar e realizar o ensino como uma 
possibilidade construção política cultural em que cada temática trabalhada 
não seja vista por um único olhar e tampouco atribuída de um só sentido. 
Mas entre no jogo da pluralidade e da diferença, sendo falada de muitos 
lugares, atribuída de múltiplas e, até mesmo, antagônicas significações, por 
diferentes discursos (CORAZZA, apud NEIRA, 2016, p. 156).       

Analisamos portanto que,  a implantação da nova proposta curri-
cular no EMI do IFTO – Campus Palmas, tem repercutido positivamente 
junto aos estudantes e equipe técnico-pedagógica responsável pelo ensino 
médio integrado, o que contribui para uma maior participação dos alunos 
no decorrer das aulas, visto que a cada bimestre tem-se um novo docente 
orientando/mediando uma das 24 (vinte e quatro) turmas, dos 08 (oito) 
cursos EMI ofertados na referida unidade educacional, com um novo con-
teúdo/temática a ser desenvolvido, e consequentemente uma nova aborda-
gem, o que contribui para estudantes e professores assumam uma postura 
mais ativa metodologicamente, estimulando mutuamente discentes e do-
centes no processo de aprendizagem.

A organização curricular possibilita a vivência das temáticas da cul-
tura corporal, considerando as diversas culturas que compõem as histórias 
dos diferentes estudantes, possibilitando vivências e análises das temáticas, 
bem como problematização dos marcadores sociais das temáticas experi-
mentadas e estudadas, reconstruir possibilidades das vivências destas temá-
ticas, valorização do patrimônio cultural corporal, confrontar e ressigni-
ficar as temáticas estudadas, contribuindo para ampliar e aprofundar nos 
conhecimentos deste rico universo que é da cultural corporal. 

Consideramos por fim, que os tensionamentos provocados pelas 
práticas cotidianas e pelos diálogos entre os referenciais críticos, pós crí-
ticos e decoloniais nos provocam a necessidade do contínuo exercício re-
flexão-ação-reflexão das nossas intervenções e construções pedagógicas, de 
forma dialógica com todos os envolvidos, buscando, como propõe Neira 
(2019) aprimorar o exercício de: reconhecimento do patrimônio cultural 
corporal da comunidade, da articulação com o projeto político pedagógico 
da escola, da justiça curricular, da descolonização do currículo, da rejeição 
ao daltonismo cultural e da ancoragem social dos conhecimentos.
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A PRESENÇA DO CONTEÚDO LUTAS
NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

DE PALMAS

Victor Oliveira de Mesquita

1. Introdução

As Lutas são práticas corporais presentes desde o início da história 
da humanidade, como menciona Darido (2007): 

Os primeiros sistemas de luta evoluíram provavelmente 
junto com os seres humanos, por que a humanidade sem-
pre teve de se defender de animais ou mesmo de outros seres 
humanos. [...] Sua origem pode ser rastreada em desenhos 
de até 15mil anos encontrados em grutas francesas (DARI-
DO, 2007, p. 189).

Enquanto conteúdo estruturante da Educação Física, como aponta 
Rios (2004, p. 1): “A cultura corporal, objeto de estudo da educação física, 
é expressa através dos temas: jogos, esportes, ginástica, dança e lutas”.

Fruto de uma ação humana, as lutas produziram e ainda produ-
zem um vasto repertório de práticas ao longo do tempo e se inserem nas 
formações acadêmicas dos cursos de Educação Física no Brasil, mesmo 
assim, precisam receber trato pedagógico para se legitimar enquanto co-
nhecimento escolar.

Portanto, para além do ensino assistemático que tradicionalmente 
lhe é peculiar, saiu da preocupação de ser apenas uma vivência a mais para as 
crianças na escola e se tornou um conteúdo estruturante dentro da Educa-
ção Física Escolar, como é o caso da cidade de Palmas, estado do Tocantins. 

Este texto é fruto de uma pesquisa bibliográfica de caráter explo-
ratório sobre o debate do conteúdo Lutas na escola, dentro da realidade 
da rede pública municipal de ensino de Palmas seguindo a definição de 
Gil (2008), para quem a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 
em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos, isso seguindo as orientações de Alves (2013) – no que tange 
a implantação da educação de tempo integral em Palmas –, de Campos 
(2014) e Rufino (2014) – quanto aos aspectos históricos e à discussão me-
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todológica das Lutas nas aulas de Educação Física na escola – e realizando 
uma revisitação a uma obra clássica da Educação Física, que é o Coletivo 
de Autores (2012), com relação à discussão do conhecimento Lutas dentro 
de um currículo escolar. 

A pesquisa se realiza através da pesquisa documental que, segundo 
Gil (2008), é muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na na-
tureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam 
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetos da pesquisa. Foi realizada uma busca de documen-
tos oficiais, (no caso as resoluções do Conselho Municipal de Educação 
(CME/PALMAS-TO), dentro do possível em virtude da conjuntura da 
pandemia, que possuem um valor histórico dentro da rede municipal de 
Palmas. 

Nosso intuito é identificar a construção histórica no currículo des-
sas escolas e sua consolidação na rede pública municipal de ensino, bem 
como o caminho dessa prática que é um componente estruturante da Edu-
cação Física e que, em determinado momento na rede pública municipal 
de ensino, se tornou uma disciplina, em virtude da ocupação do tempo 
pedagógico que as crianças são submetidas nas escolas de tempo integral 
da cidade de Palmas.

2. As lutas na rede pública municipal de ensino

A cidade de Palmas, por ser uma capital jovem, demandava uma 
maior oferta de vagas da rede pública municipal de ensino e precisou pas-
sar por mudanças no início dos anos 2000, no que tange ao alcance do 
atendimento do ensino público para a população. Esse problema foi evi-
denciado por Alves (2013):

Na educação infantil a rede privada respondia por 53,4% 
das matrículas, enquanto que na rede municipal este per-
centual era de 22,6%. Das 16.534 crianças na faixa etária de 
0 a 4 anos, apenas 617 crianças, ou seja, 3,7% da população 
neste grupo de idade eram atendidas nas creches munici-
pais. Já para o ensino fundamental a cobertura das matrícu-
las na rede municipal era de 55,1% (ALVES, 2013, p. 89).

Diante desse fato, surge um movimento amplo que buscou enten-
der este problema e apontar caminhos para um melhor alcance da rede 
pública para a população. Com a eleição do candidato do Partido dos Tra-
balhadores para o mandato de 2005 a 2008, surgem, no âmbito da Secre-



taria de Educação, o Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão da 
Educação que focou em construir, baseado nas experiências dos CEU’s de 
São Paulo e dos CIEP’s do Rio de Janeiro, a proposta da Escola de Tempo 
Integral Padrão.

Com a criação da primeira escola de tempo integral na rede pública 
municipal de ensino de Palmas, foi necessário elencar atividades que ocu-
passem o tempo pedagógico das crianças nestes espaços, foi o caso de vários 
conteúdos estruturantes da Educação Física como Lutas, Dança, Esporte e 
Jogos que se tornaram disciplinas. Ou seja, em vez de estarem distribuídos 
durante o ano letivo de acordo com o plano anual de ensino da disciplina 
de Educação Física enquanto componente curricular obrigatório, os con-
teúdos estruturantes foram equiparados para ocupar o tempo pedagógico 
das crianças juntos com a Educação Física. Surgiu aí um grande impasse, 
como organizar esta nova disciplina sendo que não havia formação profis-
sional adequada neste campo do conhecimento que atendesse a demanda, 
dando o trato pedagógico sistematizado exigido pelo ambiente escolar.

A cidade de Palmas possui hoje nas suas unidades escolares de 
tempo integral a presença desse conteúdo, ficando registrado com a cria-
ção da primeira escola de tempo integral, que está presente na Resolução 
003/2007 do CME. Em 2008, pela primeira vez, menciona-se a presença 
da prática do Judô e da Capoeira enquanto Oficinas Curriculares-Práticas 
Esportivas, através da Resolução 015/2008 do CME. Em 2009, com a 
publicação da Resolução CME 015/2009 e a criação da segunda escola 
de tempo integral, o nome da oficina começa a se chamar Artes Marciais.

A publicação do Edital nº 001/2010, de 03 de maio de 2010, abriu 
a possibilidade de professores de Educação Física com formação específica 
mínima de faixa marrom em Judô credenciado pela CBJ (Confederação 
Brasileira de Judô) ministrarem aulas da referida luta, enquanto professo-
res efetivos do quadro do magistério municipal. Em 2011, com a criação 
da terceira escola de tempo integral a disciplina recebe o nome de Práticas 
Corporais Marciais, permanecendo assim atualmente.

Além do trato pedagógico sistematizado, pois a história do conte-
údo remete a uma prática assistemática, devido ao aspecto da tradição na 
transmissão do conhecimento, constatou-se um problema de restrição aos 
professores de Educação Física que quisessem ministrar a disciplina nesta 
modalidade de ensino na rede pública educacional. 

Se no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração de Palmas (Lei 
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1445/2006), o cargo que consta na lei é o Profissional de Educação com 
nível superior licenciado em Educação Física (Art. 4°, inciso “I”, letras “a” 
e “b”; Art. 20°, inciso “I”, letra “b”), a gestão se equivocou na exigência 
específica de uma prática, mesmo este sendo formado em Educação Física. 

Devemos oferecer o máximo de vivencias às crianças, tornando a 
escola um rico espaço pedagógico. Uma única manifestação não representa 
a totalidade deste conteúdo estruturante da Educação Física.

Sendo assim, entendemos que temos que construir funda-
mentos teóricos e práticos advindos dos conhecimentos de 
várias lutas e torna-los específicos para o ensino na escola 
pelo professor de EFE (CAMPOS, 2014, p. 46).

Na defesa da dimensão ampliada de currículo, restringir o conte-
údo apenas a uma única manifestação lesa o direito de acesso dos alunos 
ao conhecimento vasto que essas práticas já vêm produzindo ao longo da 
história da humanidade. 

Percebemos aqui a não observância de importantes princípios curri-
culares no trato com o conhecimento. Como é mencionado por Coletivo de 
Autores (2010): 

[...] a relevância social do conteúdo que implica compreen-
der o sentido e significado do mesmo para a reflexão peda-
gógica escolar. Este princípio vincula-se a outro: o da con-
temporaneidade do conteúdo. Isso significa que a sua seleção 
deve garantir aos alunos o conhecimento do que mais mo-
derno existe no mundo contemporâneo [...] (2010, p. 32)

Não houve uma explicação plausível que justificasse apenas a pre-
sença de uma prática para representar o todo de uma gama de manifestações 
presentes num mesmo conteúdo. Ou seja, qual a relevância social para os 
alunos ficarem o ano somente estudando/praticando o conteúdo de Judô? 

3. A relação das lutas e a educação física

Dando continuidade a nossa caminhada, precisamos identificar 
como o conteúdo de Lutas está para a Educação Física que é um com-
ponente curricular obrigatório, presente na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1996 (LDB – Lei 9394/96).

O surgimento das Lutas como possibilidade de conteúdo estrutu-
rante da Educação Física se deu com a publicação dos PCN: 

As lutas são disputas em que o(s) 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. Caracte-
rizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir 
atitudes de violência e de deslealdade. Podem ser citados 
como exemplos de lutas desde as brincadeiras de cabo-de- 
guerra e braço-de-ferro até as práticas mais complexas da 
capoeira, do judô e do caratê (BRASIL, 1997, p. 70).

O termo “contusão”, na citação dos PCN’s, vem da prática tradi-
cional de muitas lutas com foco na defesa pessoal e, em se tratando do am-
biente escolar, entendemos que deve ser descartado a evitar interpretações 
equivocadas, fora de contexto.

Essa importância dos PCN’s para as Lutas também é mencionada 
por Campos (2014): 

[...] foi a partir daí que se desencadeou um movimento mais 
efetivo, no qual, não só os professores, já formados, nas es-
colas estão buscando, uma forma desenvolver esse conteú-
do de ensino nas suas aulas, como também, desencadeou-se 
uma movimentação ampla para a inserção da disciplina de 
Lutas na formação profissional e nos projetos pedagógicos 
dos cursos de formação (CAMPOS, 2014, p. 16).

Salientamos a discussão histórica sobre a publicação deste docu-
mento que provocou inúmeros debates sobre sua concepção epistemoló-
gica. Não nos cabe aqui fazer alguma defesa ou crítica. Este documento 
possui um valor histórico para área, enquanto demarcação de espaço no 
campo do currículo, reconhecendo a Educação Física como área do conhe-
cimento, bem como as Lutas enquanto conteúdo estruturante e não como 
mera atividade aleatória a ser oferecida nas escolas de forma facultativa aos 
estudantes.

A formação médico-higienista e militar associou a presença das 
Lutas nos cursos de formação de professores de Educação Física, desde 
as primeiras turmas formadas no Brasil. Por exemplo, no curso da Escola 
Superior de Educação Física do Estado de Goiás da Universidade Estadual 
de Goiás (ESEFEGO-UEG), já existia, desde sua fundação na década de 
60, a presença da disciplina de Judô e Esgrima enquanto prática oferecida 
para os estudantes do curso. Já na formação na Universidade Federal de 
Goiás (UFG), essa implementação de fato só veio de fato depois de 2010, 
enquanto disciplina no currículo de formação. 

Esse cenário aponta que cada instituição de ensino superior pro-
moveu uma roupagem diferente para o conteúdo lutas, considerando as 
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implicações do contexto histórico e acordo com a consolidação de cada 
instituição de ensino. 

4. Caminhos para prática pedagógica na rede pública municipal de 
ensino de Palmas (TO)

Quando ingressamos na educação pública, isso já faz algum tem-
po, nosso entusiasmo com o conteúdo desde a formação acadêmica era 
imenso. Porém, lidando com a realidade escolar, percebemos que o ensino 
tradicional de qualquer luta esbarrava em princípios basilares de interven-
ção da Educação Física Escolar, como a democratização de oportunidades 
a todas as crianças. O processo de esportivização de várias lutas como o 
Judô, o Taekwondo (a qual tenho vínculo), Karatê, Jiu-jtsu, trouxe outros 
problemas, como a seleção dos mais talentosos, em virtude de alcançar 
resultados significativos em competições. Outra barreira foi a superação do 
velho jargão, “a prática de Lutas gera violência” que todos os dias precisa-
mos descontruir, através de nossa prática pedagógica. 

Em Palmas, quando ingressamos na rede pública municipal de 
ensino, existia na estruturação curricular da Educação Física um espaço 
de oficina tanto para escolas de tempo parcial, quanto para as de tempo 
integral, chamado atualmente de “Treinamento Esportivo Escolar”. Nes-
sa proposta, uma parte da carga horária de regência do/a professor/a era 
destinada para o ensino de modalidades esportivas, a fim de que as crianças 
pudessem participar de eventos esportivos escolares. A princípio, demons-
tramos interesse pela ideia de possibilitar o acesso das crianças às diversas 
vivências corporais na escola, além do conteúdo bimestral garantido no 
plano anual da disciplina. 

Nosso choque se deu quando mudamos para a terceira escola de 
tempo integral criada em Palmas, em 2011. Dentre os principais desafios, 
estava o de lidar com o conteúdo de Lutas durante o ano inteiro, pensando 
em como estabelecer critérios na construção dos conteúdos para que o en-
sino fosse lúdico e a prática mais prazerosa para os alunos, pois estar numa 
escola de tempo integral para nós professores já era difícil, imagine para as 
crianças – ficar num espaço mesmo que se diga que foi construído para tal, 
permanecer 9h por dia sendo direcionado o tempo todo. 

Um fato importante para nossa mudança de prática pedagógica foi 
a troca de experiências entre os colegas, isso nos ajudou muito no alívio de 
nossas angústias, em como lidar com as dificuldades, além da busca cons-
tante de leituras sobre o tema que fundamentasse melhor nosso trabalho. 



Inicialmente, um aspecto que percebemos em muitas publicações é 
a divergência no uso de termos e conceituação com relação às Lutas. Lan-
çaremos mão aqui do que expõe Rufino (2014): 

Por essa grande gama de significados, nos ateremos especifi-
camente às lutas corporais, ou seja, as práticas provenientes 
da cultura corporal de movimento que apresentam algumas 
características de enfrentamento físico direto entre pesso-
as, por meio de regras claramente estipuladas (RUFINO, 
2014, p. 31).

A questão no trato do conteúdo de Lutas está em dois aspectos 
ligados à formação dos professores: 

1) O professor formado em Educação Física e que também é 
professor de uma luta;
2) O professor formado em Educação Física que não possui 
experiência com modalidades de lutas e deseja desenvolver a dis-
ciplina numa escola de tempo parcial ou até mesmo o conteúdo 
anual numa escola de tempo integral. 
Precisamos pensar que, independente de qualquer aspecto (ter vi-

vência com alguma luta ou não), é perfeitamente possível dar trato pe-
dagógico ao conteúdo. O importante inicialmente é identificarmos os 
elementos comuns presente em qualquer prática de luta, como ressalta 
Campos (2014) 

Obrigatoriamente, devemos ter em mente e operacionalizar 
o seguinte: a aula deverá conter os princípios básicos das 
lutas (ataque, defesa, oponente, espaço, etc.) e ser desenvol-
vida de forma agonística e lúdica (CAMPOS, 2014, p. 47).

Outros aspectos que também consideramos importantes para a 
fundamentação de nossa prática pedagógica diária e na construção do pla-
nejamento de curso, são as características gerais das lutas levantadas por 
Rufino (2014, p. 31): “1- Enfrentamento físico direto; 2- Regras; 3- Opo-
sição entre indivíduos; 4- Objetivo centrado no corpo de outra pessoa; 
5- Ações de caráter simultâneo; 6- Imprevisibilidade”. 

Esses são apontamentos básicos para o professor desenvolver este 
conteúdo na escola com o trato pedagógico necessário. Independente das 
condições adversas que a realidade escolar nos impõe, como o preconceito no 
trato com o conteúdo, a falta de equipamento, etc., nossa intervenção deve 
acontecer levando em consideração a nossa capacidade de criação e adapta-
ção na construção de nossas atividades. Se temos clareza do papel da Educa-
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ção Física, consequentemente das Lutas na escola, que não é a formação de 
atletas, é perfeitamente possível a garantia do mesmo enquanto interven-
ção pedagógica, rompendo assim o preconceito e as dificuldades objetivas.

Expomos aqui o que temos feito no cotidiano escolar: 

4.1. Jogos de oposição

Para delimitarmos nosso enfoque, deixamos claro que a utilização 
dos jogos nas aulas de Lutas se dá enquanto apenas instrumento metodo-
lógico. O Jogo é um conteúdo estruturante da Educação Física e, devido 
a sua variabilidade de aplicações, é confundido como conteúdo de outras 
áreas. Mesmo sendo uma aula de Lutas, o conteúdo não pode perder sua 
especificidade. 

Para isso, é importante que os alunos sejam levados a estabelecer re-
lações quanto a uma característica fundamental das Lutas que é a distância. 
Podemos dividi-las, segundo Rufino (2014), em lutas de: 

4.1.1. Curta distância: 
Dentro das práticas de curta distância, estão as ações que 
ocorrem com maior proximidade entre os envolvidos, os 
movimentos de agarre que se tornam mais evidentes. São 
ações que exigem proximidade para que seja possível rea-
lizar os diferentes golpes, técnicas, táticas, chaves, entre 
outras possibilidades. São exemplos de práticas de curta 
distância o judô, o jiu-jitsu, o sumô, o wrestling (também 
denominado de luta olímpica, dividido em dois estilos: livre 
e grecoromano), entre outras.

4.1.2. Média distância:
Já as ações de média distância referem-se às modalidades 
que exigem maior distância entre os envolvidos em compa-
ração às lutas de curta distância. Tal fato também se refere 
às ações que são desenvolvidas nessas modalidades, que são 
de toque, seja com socos ou com chutes. Alguns exemplos 
de modalidades de média distância são o caratê, o kung fu, 
o boxe, o muay thai, o savate, o krav maga, o kickboxing, 
entre inúmeras outras.

4.1.3. Longa distância:
As ações de longa distância, por sua vez, como o próprio 
nome indica, exigem uma distância ainda maior entre os 
envolvidos. Para isso, é necessário algum tipo de implemen-
to no desenvolvimento das ações, como uma espada, por 
exemplo. Existe uma série de modalidades que utilizam im-



plementos e podem ser classificadas como de longa distân-
cia, tais como a esgrima, o kendo, kempo, algumas ações do 
kung fu, entre outras (RUFINO, 2014, p. 37).

Entendemos que, se os alunos compreendem que toda luta se di-
ferencia pela distancia e que através dela a forma de confronto direto se 
estabelece, fica mais nítido para a criança o planejamento do professor e 
seu sentido e significado para aquela aula, da qual está participando. Ela 
estabelecerá a relação das atividades, através dos jogos que estiver viven-
ciando, e as quais lutas determinadas técnicas pertencem.

4.2. Exercícios de força/concentração

Muitas práticas orientais possuem outras formas de lidar com a 
corporeidade, uma busca constante pelo autoconhecimento. A prática de 
exercícios de força e concentração, além de desenvolvimento corporal, bus-
ca o autocontrole, contribuindo para a formação de pessoas mais estáveis e 
que saibam lidar melhor com situações de conflito.

4.3. Vivência com Lutas específicas

Durante nossa trajetória enquanto professor do conteúdo, perce-
bemos a importância do ensino de Artes Marciais, no intuito que o alu-
no vivencie essas técnicas de forma mais específica. Sem desconsiderar o 
método tradicional de ensino de uma determinada luta, é importante que 
busquemos uma transposição didática que propicie o acesso quanto de co-
legas que queiram ministrar aulas do conteúdo, bem como, a compreensão 
de nossos alunos.

Vivências com técnicas de soco, chutes e rolamentos são perfeita-
mente possíveis, desde que devidamente explicadas e adaptadas à realidade 
escolar. Por exemplo:

Ao experimentar técnicas de socos do Caratê, no lugar de dar so-
cos, podemos simular a rapidez de execução dos movimentos pelo ato tirar 
prendedores presos na roupa ou até mesmo fitas adesivas dos colegas. Com 
relação às técnicas de chutes como as do Taekwondo, no lugar de chutes 
em almofadas de alvo ou contato físico com o próprio colega, faz-se o uso 
de balões, orientando os alunos que estão executando os chutes apenas a 
encostarem o pé no alvo determinado, que é o balão, sem estoura-lo, esti-
mulando uma enorme capacidade de controle corporal de quem executa e 
proporcionando segurança para o parceiro e a todos.

Mesmo através de exercícios simples, como ficar de joelhos frente a 
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um colega tentando derruba-lo somente com as mãos sobre um gramado, 
revestido de papelão com um pano usado por cima sem que eles saiam des-
te espaço, eles entenderão quais características de determinadas lutas estão 
presentes nessa atividade.  Exercícios de força, como o tradicional cabo de 
guerra, a luta indígena “Huka huka”, praticada por várias tribos indígenas 
em nosso país, são exemplo de como o quesito força pode ser usado sem o 
uso da violência. Muitas das lutas são praticadas apenas como treinamento 
físico para o dia-a-dia de suas aldeias, como também a celebração de seus 
mortos em ritual fúnebre chamado Quarup.

5. Considerações finais

Muitas vezes nos perguntamos, onde está essa violência toda que 
nossa sociedade julga que é de responsabilidade dos praticantes de alguma 
forma de luta ou pelo fato do professor de Educação Física estar ministran-
do o conteúdo de Lutas nas aulas de Educação Física? Ou até mesmo um 
projeto de educação popular de Capoeira dentro da escola? 

Rufino (2014), também se remete a esta discussão: 
[...] Enquanto a luta, como vimos, apresenta regras, respei-
to entre os praticantes e toda uma organização social, as 
brigas não apresentam regras, são desorganizadas e consti-
tuem-se em uma maneira violenta de resolver conflitos por 
meio de ações não éticas e desrespeitosas, ou seja, são bem 
diferentes das lutas. Por isso, é fundamental que os alunos 
sejam capazes de diferenciar claramente as características 
das lutas e o que as diferencia das brigas, até para evitar mal 
entendidos ou incompreensões sobre estas práticas corpo-
rais (RUFINO, 2014, p. 39).

Se analisarmos concretamente, não é devido à prática de qualquer 
forma de luta que haverá a promoção da violência. A violência é fruto do 
meio social em que as pessoas vivem. É nosso dever, enquanto professores, 
problematizar diariamente em nossas aulas, a cada situação de conflito que 
ocorrer entre os alunos, maneiras de resolve-lo sem o uso da violência e 
para isso as regras de convivência durante a aula precisam estar claras, bem 
como o objetivo das atividades. A violência que está presente nas partidas 
de Futebol tanto das torcidas, quanto dos jogadores não são oriundas da 
modalidade esportiva que requer contato físico. Pensemos sempre nisso.

A educação de tempo integral se tornou uma realidade na cidade 
de Palmas e o conteúdo de Lutas nessas escolas se consolidou ao longo de 



sua implantação, através da preocupação dos professores que ministram 
esta disciplina. 

A inserção de professores da disciplina de Educação Física que não 
eram da área de Judô ou mesmo não dominando nenhuma forma de luta 
não impediu que tivessem o compromisso de abraçar esse ambiente como 
mais um espaço de atuação, contribuindo decisivamente para a consolida-
ção das Lutas enquanto prática pedagógica significativa, para as crianças 
dentro das escolas de tempo integral, dando subsídios aos professores das 
escolas de tempo parcial, para inclusão deste conteúdo em seus planos de 
curso da disciplina de Educação Física.
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MOVIMENTOS DANÇANTES E CONEXÕES
"(IM) PENSADAS": EXPERIÊNCIAS A PARTIR DE

ESCOLAS PÚBLICAS DE PALMAS

Alysson Carlos Ribeiro Gomes
Tatiane Meire Martins

1. Introdução

A Educação Física, no entendimento apontado pelo livro Metodolo-
gia do Ensino de Educação Física, popularmente conhecido como Coletivo 
de Autores (1992), é uma disciplina curricular que trata na escola de temas 
que compreendem a cultura corporal.

Como posicionamento contrário, não no intuito de negar, mas sim 
de evidenciar as contradições da perspectiva da aptidão física, a cultura 
corporal tem características bem diferenciadas. Pois,

Ela objetiva desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o 
acervo de formas de representação do mundo que o ho-
mem tem produzido no decorrer da história, exterioriza-
das pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios 
ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica 
e outros, que podem ser identificados como formas de re-
presentações simbólicas de realidades vividas pelo homem, 
historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas (CO-
LETIVO DE AUTORES, 1992, p. 38).

Nesse sentido, e, também, acompanhando de perto a ideia propos-
ta pelo Livro Didático Público Educação Física que, elaborado por inter-
médio dos cursos de formação continuada em exercício, desenvolvida nos 
anos de 2008, 2009 e 2010 em João Pessoa, na Paraíba, formações essas 
ministradas por professores (as), sendo a maioria vinculada (as) ao Labora-
tório de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer da Paraí-
ba (LEPELPB) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), entende a Educação Física como componente curricular, com 
conteúdos bem definidos, a partir do conhecimento clássico acumulado 
historicamente, que permite nos tornarmos seres humanos pelo acesso ao 
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conhecimento (JOÃO PESSOA, 2012).
Este texto, com base em uma pesquisa ação, buscará apresentar 

experiências pedagógicas no contexto da Dança, enquanto conteúdo da 
Educação Física, bem como enquanto disciplina curricular, em duas es-
colas pertencentes à rede pública municipal de Palmas (TO). Em tempo, 
destaca-se que uma delas funciona no formato de tempo parcial e a outra 
de forma integral. Assim, a pesquisa-ação é:

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou uma resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 1996, p. 14).

Em relação à realidade educacional de Palmas, sua rede de ensino, 
fazendo parte da capital caçula do Brasil, foi instituída em 2004, de acordo 
com Lagares (2008). Nesse sentido, de 1989, ano de fundação, até 2003 
a educação municipal em Palmas era vinculada à Secretaria Estadual de 
Educação.

No que diz respeito à matriz curricular da rede municipal de ensino 
de Palmas, de acordo com o Diário Oficial do Município, entre os anos de 
2011 a 2013, houve a instituição e destituição de um grupo de trabalho 
que tinha como atribuição a confecção de um Referencial Curricular de 
Educação Física da rede municipal de educação (PALMAS, 2013). 

Como a duração deste grupo foi pequena, frente à grandeza do 
processo de criação de um referencial, o documento em questão não che-
gou ser elaborado. Tal fato fez com que a referida rede retornasse para o sta-
tus de uma rede sem referencial curricular existente para a Educação Física. 

Em relação à dança, com o advento da primeira escola de tempo 
integral da rede municipal, inaugurada no segundo semestre de 2007, a 
Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo Tavares, se fez presente 
novas, ou melhor dizendo, diferentes disciplinas em relação às já existentes 
no currículo base da já citada rede de ensino, dentre elas a Dança como 
disciplina formal. 

De acordo com Marques (1997, p. 15), “em 1997 a Dança foi in-
cluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN”. Embora ela conste 
nos PCN’s de Artes e Educação Física, no contexto citado, refere-se somen-
te à Educação Física. No entanto, para além dos PCN’s, destaca-se que não 
há um referencial específico dessa rede de ensino para a referida disciplina.



Nesse sentido, até o anúncio da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC/2018), e, em consequência, o documento intitulado Documento 
Curricular do Tocantins (DCT/2019), não haviam documentos específi-
cos da rede pública municipal, ou seja, referenciais que norteassem a orga-
nização curricular dos temas e/ou conteúdos da Educação Física. Importa 
destacar que, na BNCC, a dança encontra-se contemplada enquanto obje-
to de conhecimento da disciplina de Educação Física e Artes.

Assim, partindo do princípio que, na ausência de um currículo ofi-
cial, professores (as) e escolas teriam a necessidade de constituir os planos 
de ensino para as já citadas disciplinas, entende-se, obrigatoriamente, que 
esta demanda deve se tornar possível, a partir de referências bibliográficas 
condizentes às realidades presentes nas diversas escolas.

Como já anunciado anteriormente, a rede de educação em debate, 
contempla escolas que são de tempo integral e as de tempo parcial. Este 
texto trará discussões sobre experiências vividas, por intermédio de suas 
práxis pedagógicas, de um professor de Educação Física, lotado em uma 
escola de tempo parcial, e de outra professora com formação acadêmica 
em Educação Física, porém sendo, por intermédio de concurso público 
específico para Dança, professora de Dança lotada na primeira escola de 
tempo integral na mesma rede. 

2. A dança enquanto objeto de conhecimento das aulas de Educação 
Física em uma escola de tempo parcial

O homem se movimenta a fim de satisfazer uma necessida-
de. Com sua movimentação, tem por objetivo atingir algo 
que lhe é valioso. É fácil perceber o objetivo do movimento 
de uma pessoa, se é dirigido para algum objeto tangível. 
Entretanto, há também valores intangíveis que inspiram 
movimentos (LABAN, 1978).

No que diz respeito à escola de tempo parcial, refere-se à unidade 
que fica localizada na região sul de Palmas. Tal unidade foi inaugurada em 
2008, à época como extensão de outra escola, a qual oferecia o ensino fun-
damental do 1º ao 9º ano e possuía extensa lista de espera por matrículas, 
tornando necessária a construção, inicialmente de uma extensão, vindo 
posteriormente ser desmembrada.

Por ser uma unidade escolar que funciona de forma parcial, ela 
atende turmas pela manhã e também pela tarde. Em seu processo históri-
co, já foram ofertadas turmas de 4 a 10 anos, ou seja, do Pré-escolar I até 

Movimentos dançantes e conexões "(im) pensadas": experiências a partir de escolas públicas de Palmas - 119



120 - Experiências na arte da docência tocantinense: a Educação Física na roda

o 5º ano. No entanto, as turmas que sempre foram disponibilizadas, sem 
alternâncias, são as turmas de primeiro a terceiro ano.

Para Marques (1997, p. 18), “nossa escola formal está fundada em 
valores que há séculos tem valorizado o conhecimento analítico, descriati-
vo e linear em detrimento do conhecimento corporal e intuitivo”.

Ao reconhecer que a comunidade escolar é parte integrante da so-
ciedade e não um local alheio a ela, defende-se ser elementar uma práxis 
pedagógica conectada com reais necessidades de cada comunidade.

Ressalta-se que é parte integrante de todos, pelo menos deveria ser, 
os currículos das escolas brasileiras, a disciplina Educação Física, a qual, 
como já citado, faz uso da linguagem corporal e discute os temas da cultura 
corporal. 

No que diz respeito à dança, enquanto disciplina, a rede pública 
municipal em Palmas a anuncia a partir do surgimento da Escola Munici-
pal de Tempo Integral Padre Josimo Tavares, que iniciou suas atividades no 
segundo semestre do ano de 2007.

Neste momento, será discutido apenas sobre o contexto da dança 
enquanto tema da cultura corporal presente nas aulas de Educação Física 
na unidade escolar de tempo parcial, sendo mais a frente tratada como 
disciplina curricular, vinculada a outra escola de tempo integral.

Marques (1997) discursa sobre a imagem do Brasil como um país 
dançante. Para ela, há, em muitos casos, o entendimento que, em consequ-
ência da referida imagem, parece existir em cada brasileiro um professor de 
dança em potencial, e em consequência professores com formação superior 
seriam até dispensáveis.

A ideia que dançar se aprende dançando é, na verdade, uma 
postura ingênua (no sentido freiriano) em relação aos múl-
tiplos significados, relações, valores pessoais, culturais, po-
líticos e sociais literalmente incorporados às nossas danças 
(MARQUES, 1997, p. 19). 

Assim sendo, a partir do reconhecimento da comunidade escolar, 
presente neste contexto, buscou-se fazer adequações à realidade dela, no 
que diz respeito à forma metodológica como a dança, que é a discussão 
central deste texto, deveria ser tematizada, levando em consideração os (as) 
sujeitos (as) nela envolvidos (as).

Como anteriormente citado, os dois livros, Coletivo de Autores 
(1992) e Livro Didático Educação Física de João Pessoa (PB) (2012), exer-
ceram grandes influências no trabalho pedagógico/planejamento, especial-



mente no trato com a dança em escola de tempo parcial. Ou seja, buscou- 
se mais do que atender o que traz do Documento Curricular do Tocantins 
(2019) (objeto de conhecimento), mas sim discutir/tematizar a dança nos 
terceiros anos do ensino fundamental da unidade em questão, com vistas a 
disponibilizar aos (as) escolares possibilidades de compreender sua corpo-
reidade por intermédio da dança.

De acordo com o DCT (2019), surgido após a BNCC (2018), e 
balizada nela, documento produzido pela Secretaria Estadual de Educação, 
a dança, na primeira fase do ensino fundamental, está alocada no terceiro 
bimestre das turmas que compõem os anos iniciais do ensino fundamental, 
a saber: primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Destaca-se que, no con-
texto do referido documento, em cada bimestre o que se pretende ensinar 
está posto enquanto “objetos de conhecimento”.

Agregadas aos “objetos de conhecimento” estão as habilidades de 
cada um dos referidos objetos. Especificamente falando da dança, presente 
no terceiro bimestre do terceiro ano do ensino fundamental, encontra-se 
as seguintes informações:

Quadro 1: Organização Curricular, quadrante Habilidades, na DCT (2019).

DOCUMENTO CURRICULAR DO TOCANTINS – DCT (2019)

(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares de matriz indígena 
e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados des-
sas danças em suas culturas de origem, com ênfase ao contexto tocantinense.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e 
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares indígena e africana.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 
constitutivos das danças populares de matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alter-
nativas para superá-las.

Fonte: Documento Curricular do Tocantins – DCT (2019, p. 520)

Ao discursar sobre a “História do corpo”, Carmem Lúcia Soares 
(2006), em seu livro Corpo e História, aponta que:

[...] são antigas as tentativas de minimizar os efeitos do que 
é desconhecido nos corpos. Da religião à ciência, passando 
por diferentes disciplinas e pedagogias, a vontade de manter 
o próprio corpo sob controle, se possível desvendando-se 
exaustivamente, caracteriza a história de numerosas culturas 
(SOARES, 2006, p. 4).
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Neste sentido, Soares (2006) afirma que na instituição escolar o 
discurso pedagógico que vai predominar é aquele que toma por base os 
preceitos científicos de diversos temas. A autora não quer negar a ciência, 
no entanto, ela se propõe a chamar a atenção sobre a forma como o pro-
cesso pedagógico está posto nos ambientes escolares. Nas palavras dela, um 
processo “retilíneo”, pois, o discurso científico ousa definir um alfabeto 
gestual que julga válido e único (SOARES, 2006, p. 115).

Contextualizando com os apontamentos acima, entende-se o enor-
me desafio existente quando há necessidade de se discutir algum tema, 
independente do ano, nos ambientes escolares, ao mesmo tempo em que 
se reconhece/defende que a educação é um ato político.

Dessa forma, sabendo das limitações que muitos (as) professores 
(as) de Educação Física possuem em relação aos diversos temas da cultura 
corporal, em específico neste momento a dança, isso do ponto de vista 
das habilidades necessárias ao ensino de movimentos compreendidos por 
ela, decidiu-se que, como metodologia nas aulas do terceiro bimestre dos 
terceiros anos, no ano de 2019, as crianças, para além de construir suas 
próprias danças por intermédio de movimentos corporais já (re) conhecido 
por elas anteriormente, foram convidadas a praticar a escuta sensível29.

Para tanto, de acordo com os objetos de conhecimento trazidos 
pelos documentos oficiais norteadores, utilizados na rede pública muni-
cipal de Palmas, os quais anunciam o que deve ser estudado em cada ano 
escolar, as seis turmas dos terceiros anos do ensino fundamental existentes 
na escola em questão, no terceiro bimestre do ano de 2019, estudaram 
sobre dança. 

Do ponto de vista metodológico, a práxis educacional é o processo 
de socialização do saber escolar, no qual a teoria e a prática se cruzam, se 
aproximam, ao ponto de chegar a ser duas faces de uma mesma moeda 
(JOÃO PESSOA, 2012, p. VII). Nesse sentido, com vistas a este entrela-
çamento, tanto a escolha da música, estudo de sua letra, quanto a execução 
de movimentos corporais ocorreram sem valorizar mais um ou outro mo-
mento das ações pedagógicas. Ressalta-se que os movimentos padroniza-
dos não eram objetivados por este processo metodológico. 

Soares (2006, p. 111) diz que o gesto contém forças reveladoras de 
um poder de persuasão impossível para a palavra.

Conhecedores que diariamente sofremos influências de vários lu-

29 Diz respeito a arte de ouvir. Escutar-ver, escuta-ação (RENÉ BARBIER, 2002).



gares (televisão, por exemplo), o que se pretendia era, a partir de um am-
biente o mais confortável possível a todas as crianças, poder construir ou 
agrupar movimentos, relacionando-os com alguma música. Isto tanto no 
momento de escuta da música, como no momento de execução de movi-
mentos corporais.

Entendendo que seria mais interessante estudar a dança condicio-
nada com alguma música, optou-se então por fazer uso de músicas de 
artistas locais. Dessa forma, ao mesmo tempo em que seria possível estudar 
sobre a dança, também estudaríamos sobre alguns dos (as) nossos (as) com-
positores (as) e ou cantores (as) do Tocantins.

A música “meninos”, de Juraíldes da Cruz30, foi a escolhida. En-
quanto procedimento metodológico, sempre havia explicações iniciais so-
bre como os estudos do bimestre, referente à dança, ocorreriam. Na quadra 
de esportes da escola, fazendo uso de uma pequena caixa de som, inicial-
mente solicitou-se que todas as crianças, de cada turma dos terceiros anos, 
dentro de cada aula, deitassem no chão da quadra, fechassem e mantives-
sem seus olhos fechados, durante todo o decorrer da música. 

Objetivava-se nesses momentos que as crianças apenas ouvissem a 
música. Em seguida solicitava-se, que a escutassem mais uma vez, porém 
que estivessem com olhos fechados, com a intenção de prestarem ainda 
mais atenção na letra, e depois, em uma terceira vez, imaginando movi-
mentos que representassem as palavras e ou contexto que a música trazia.  

Na sequência, elas ainda com olhos fechados deveriam ouvir a mú-
sica, e ao mesmo tempo que, prestando atenção na letra, imaginar movi-
mentos que representassem as palavras e ou contexto que a música trazia.

Seguindo todo esse processo, as crianças deveriam se agrupar em 
quartetos. Nesses momentos, busca-se valorizar a autonomia das crianças, 
fazendo com que elas escolham seus pequenos grupos. Destaca-se que essa 
atitude em relação à autonomia não é novidade às crianças, mas sim parte 
da rotina das aulas de Educação Física da escola.

Depois de terem escolhidos seus grupos, sugeria-se que promoves-
sem uma reunião onde cada uma delas diria o que pensou de movimentos 
para serem feitos no decorrer da música. 

Após todas as crianças, dentro de cada grupo, terem externado o 
que haviam pensado, iniciava-se novamente a música, e, no decorrer de 
cada passagem dela, as crianças iam incorporando seus movimentos. Ini-
30 A música “Meninos” de Juraíldes da Cruz – compositor e cantor tocantinense –, fala das 
vivências das crianças. Emoções e aventuras são destacadas nesta música popular brasileira.
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cialmente, cada uma, mesmo em grupo, fazendo o seu movimento, e nas 
demais aulas, por intermédio de novas reuniões feitas pelas crianças que 
compunham cada pequeno grupo, elas iam decidindo quais movimentos 
seriam utilizados por todas elas, no intuito delas perceberem que estavam 
formulando coreografias.

Tais construções coreografadas seriam posteriormente apresentadas 
para todas as outras crianças de cada turma, dentro de cada uma das aulas, 
em momentos que chamamos convencionalmente de Festivais31.

Em tempo, destaca-se que tais festivais, realizados no interior de 
cada aula e turma, assim como o que ocorre no caso das divisões (escolhas) 
dos pequenos grupos, não são novidades para as crianças dentro das aulas 
de Educação Física.

Soares (2006, p.111) aponta que, com sua materialidade, o corpo 
educado pela matéria da qual é feito o mundo circunscreve um retrato da 
sociedade.

Com o transcorrer das aulas, os pequenos grupos iam analisando os 
movimentos corporais presentes, ao mesmo tempo em que iam novamente 
coreografando.

Levando em consideração que a Secretaria Municipal de Educa-
ção de Palmas organiza o Festival de Artes das Escolas de Palmas (FAES), 
durante a realização de uma das aulas a pouco citadas, uma das coordena-
doras da escola precisou ir até a quadra para dar um aviso. Ao chegar nela, 
observou o que as crianças estavam realizando. Imediatamente, ela sugeriu 
que um daqueles grupos participasse do FAES, representando a escola. Em 
tempo, destaca-se que, até a chegada da coordenadora, não havia a vontade 
de participar do FAES. Tal situação, fundamenta-se na condição exposta 
nos editais do citado Festival que traz limites de participantes por escolas. 
Desta forma, em contraposição ao edital, defende-se o direito de todos 
(as) participarem, fato que até o momento não é possível. Assim sendo, 
deixa-se aqui a abertura para problematizações futuras em relação à esse 
contexto.

O convite da coordenadora foi repassado para as crianças, e elas 
mesmas escolheram um dos grupos. Para a participação, foi mantida a 
música Meninos, de Juraíldes da Cruz, bem como os movimentos criados 
31 Refere-se a ações que são presentes nas aulas de Educação Física da escola em questão. 
Acredita-se e defende-se que tal ação favoreça o desenvolvimento das crianças, até mesmo em rela-
ção a fazê-las entenderem que possuem direitos. Pois tendo a condição de se apresentar, sem cobran-
ças externas, muitas vezes exacerbadas advindas de locais com ideias padronizadas, elas se sentirão 
mais confortáveis. Logo alimentarão a ideia de “poder”, e não simplesmente “ter” que participar.



pelas próprias crianças, os quais passaram por pequenas adequações, pois, 
de acordo com o edital do FAES, as apresentações precisam estar configu-
radas dentro de um tempo pré-determinado.

O FAES, por mais que seja um evento intitulado como festivo, já 
possui apresentações muito bem elaboradas. Nesse contexto, iríamos com 
o intuito de apresentar, mantendo a “simplicidade” do que estávamos estu-
dando no terceiro bimestre, ou seja, não estávamos nos organizando para 
o FAES, ele foi um acaso, algo (im)pensado.

Aceito o convite pelas crianças, as famílias autorizaram e foi possí-
vel apresentar na categoria dança criativa.

Crianças sonham diuturnamente, óbvio que sonhavam vencer! De 
nossa parte, enquanto professor e coordenadora, iríamos com o intuito 
maior de apresentar.

Os sonhos delas, para nossa surpresa, se tornaram realidade. As 
crianças foram agraciadas com a tão sonhada medalha de 1º lugar. Na es-
cola, transitavam com seus novos brinquedos em forma de medalhas, nos 
dias que se seguiram.

O que fora estudado no decorrer do terceiro bimestre, sendo o con-
teúdo dança, acabou sendo conectado ao FAES. O melhor de tudo é que 
tal conexão ocorreu de forma impensada!

3. A dança como disciplina formal em uma escola de tempo integral da 
rede pública municipal em Palmas (TO)

De acordo com Strazzacappa (2002-2003, p. 74), a dança é reco-
nhecida pelo Ministério da Educação "como um curso superior com dire-
trizes próprias desde a década de 1970". E, mesmo sendo uma linguagem 
única e com vários cursos de Licenciatura em Dança, ofertados por várias 
Universidades do País, ainda se encontra na escola e até mesmo na BNCC 
(2018) como componente curricular de Arte ou da Educação Física, o que 
se torna uma grande contradição entre o que a dança representa, e como 
ela está representada nos espaços a pouco apontados.

Em Palmas, mais especificamente nas escolas de Tempo Integral 
da rede pública municipal de ensino, a dança encontra-se como disciplina 
regular no currículo das referidas escolas a partir de 2007, com a implan-
tação da Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo Tavares, a pio-
neira nesta modalidade, na qual há a obrigatoriedade de participação de 
todos os alunos matriculados.
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[...] a implantação da Escola de Tempo Integral, que vem 
sendo pensada e construída a partir do projeto de governo 
do atual gestor, pretende, a partir de 2007, oferecer aos edu-
candos do Ensino Fundamental, a oportunidade de ampliar 
a permanência do tempo escolar, num projeto curricular 
qualitativo, potencializando os diversos talentos, ou seja as 
Inteligências Múltiplas (SEMEC, 2006 p. 106).

As escolas de Tempo Integral de Palmas trabalham com o ensi-
no fundamental e na sua estrutura há disciplinas distribuídas em núcleo 
comum: sendo Português, Matemática, Ciências, História e Geografia, e 
as disciplinas que compõe o núcleo diversificado: Educação Física, Artes 
Visuais, Teatro, Música, Dança, Artes Marciais, Jogos, Natação, Leitura, 
Espanhol, Inglês, Experiências Matemáticas, Filosofia e Ensino Religioso. 
Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC/2006), 

A organização curricular obedecerá às diretrizes do currí-
culo básico no que diz respeito à Base Nacional Comum e 
incluirá disciplinas voltadas para a consolidação de valores e 
ética necessários para a vivência na sociedade, além de ativi-
dades complementares (SEMEC, 2006).

Sendo a Dança, nas escolas de tempo integral, uma disciplina do 
currículo, o trabalho mais específico dessa linguagem é propiciado, haja 
vista que o ensino de arte é parte integrante da formação do indivíduo. 

Com a implantação da escola de tempo integral, foi possível ter a 
oportunidade de trabalhar com a dança formal e oficinas de ginástica rít-
mica, através do Projeto Movimentação, de minha autoria32, implantado 
em 2008, modalidade que auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo, 
utilizando movimentos corporais combinados aos elementos de dança e 
artes cênicas em harmonia com a música, e coordenados com o manejo dos 
aparelhos. Segundo Gaio (2007 p. 33), “quatro correntes influenciaram o 
desenvolvimento da Ginástica Rítmica e são elas: a Dança, as Artes Cêni-
cas, a Música e a Pedagogia”. 

A prática do esporte pôde influenciar no desenvolvimento psico-
motor das alunas/atletas, melhorando o senso de responsabilidade, forma 
de pensar, expressar-se, comunicar-se, etc., bem como melhor aproveita-
mento dos conteúdos escolares, pois a maioria das praticantes alcançou as 
melhores notas no provão de conhecimentos gerais, realizado pela escola.

Mas, era preciso expandir o processo de ensino aprendizagem e 
32 Refere-se a professora, de carreira, Tatiane Meire Martins, docente na disciplina Dança 
na Escola de Tempo Integral Padre Josimo Tavares desde sua inauguração em 2007.



criação em artes, e foi aí que surgiu a Cia Movimentação, projeto que de-
senvolve vários estilos de dança e também auxilia no desenvolvimento da 
criatividade, pois os (as) envolvidos (as) sempre se dispunham a contribuir 
com o processo de criação das coreografias.

O grupo participou do Festival Arte Viva, promovido por outra 
instituição de ensino, com três trabalhos coreográficos, na categoria dança 
clássica, a coreografia O Fantasma da Ópera e, na categoria moderna livre, 
com as coreografias Clássicos Indianos e Rumba Flamenca, que foram clas-
sificados para a final e premiados em 1º, 1º e 2º respectivamente; logo em 
seguida, participamos do FAES com a coreografia: O Fantasma da Ópera 
Ato I e II e uma Quadrilha Junina. 

Em 2010, nos inscrevemos no Festival de Dança de Joinville (SC), 
e tivemos o prazer de ser selecionados para participar do palco aberto, com 
a coreografia Clássicos Indianos – primeiro grupo de dança do Estado do 
Tocantins a participar do referido festival. 

Essa conquista foi muito importante para toda a comunidade es-
colar, principalmente para os (as) bailarinos (as), pois ser selecionado entre 
tantos grupos do mundo inteiro era quase impossível, mas conseguimos. 
Essa experiência foi enriquecedora para a dança no município e pôde trazer 
muito crescimento dentro da área, em particular a formação de cada aluno 
participante da coreografia e também de outros alunos da rede municipal, 
que praticavam a dança e tiveram o prazer de ser contemplados para nos 
acompanhar nessa experiência. 

Ainda em 2010, participamos do Cia Festival em Taquaritinga (SP), 
no qual fomos premiados como grupo revelação, pelo esforço, dedicação 
e determinação. Em 2011, participamos do Prêmio Desterro na cidade de 
Florianópolis (SC) e do Dança Pará na cidade de Belém (PA), onde rece-
bemos algumas críticas que serviram ainda mais para o aperfeiçoamento 
do aprendizado e experiência do grupo, além de elogios pela determinação 
e iniciativa. Mas, muito ainda precisava ser aprendido. Essas participações 
em eventos com certeza marcaram a vida desses alunos e foram muito im-
portantes na sua formação, enriquecidas pela experiência através da arte. 

Além das participações em Festivais, sempre que foram atribuídas 
funções para a Cia Movimentação, abrilhantávamos as reuniões de pais, 
projetos escolares, desfiles cívicos, abertura de jogos e grandes eventos re-
alizados pela Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação de 
Palmas, apresentações em fóruns, seminários, palestras e outros, e uma 
turnê por diversas cidades do interior do estado, junto com outros alunos 
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pertencentes ao coral, à banda e ao teatro; formando assim a Caravana da 
Alegria, mostrando o trabalho desenvolvido, bem como seu resultado ex-
pressado através da arte dentro das diversas áreas culturais. 

Em 2016, sem muito incentivo da gestão administrativa como na 
anterior, buscamos forças para lutar e desenvolver um trabalho de equipe 
com grande participação da comunidade, para que se pudesse realizar o so-
nho das alunas – participar de um Festival fora da cidade, como antes. Ins-
crevemo-nos no Festival Internacional de Dança de Goiás na categoria dan-
ça popular, com releitura de uma criação anterior e construção de uma nova 
obra da Coreografia Clássicos Indianos. Mesmo com tantas dificuldades, 
conseguimos participar do evento e obter uma nota muito superior às nossas 
expectativas, obtendo premiação em 1º lugar na categoria dança popular.

 E, para valorizar o talento das crianças, todos os anos, desde a pri-
meira edição, participamos do Festival de Artes das Escolas de Palmas, um 
evento cultural que reconhece e valoriza as apresentações dos educandos 
do município, realizado pela Secretaria Municipal de Palmas, onde a escola 
se destaca cada vez mais com várias apresentações premiadas.

As aulas de dança formal, inserida no currículo base, sempre foram 
um desafio, a princípio pela Prefeitura Municipal não possuir um referen-
cial curricular específico para a área e, ainda devido a influências exter-
nas, como: mídias, cultura, questões sociais, afetivas e até mesmo motoras; 

Fonte: Os autores.

Imagem 1: FEST ARTE VIVA 2009

Fonte: Os autores.

      Imagem 2: FAES 2009

exigindo dos (as) docentes estudos e formações para se discutir/trabalhar 
com a disciplina, de modo que ela seja entendida enquanto arte e tenha 
significado para o aluno. A partir das aulas de dança, permitiram conexões 
com os diversos eventos mencionados.

Nessa trajetória, procurou-se trabalhar com a criação artística atra-



vés de trocas de experiências, partindo dos conhecimentos já adquiridos 
dos (as) alunos (as) e reflexões das linguagens da dança em seus variados 
estilos, proporcionando vivências com exploração da criatividade.

Nesse processo de ensino aprendizagem, foi possível perceber 
que, mesmo diante de tantos desafios impostos e da presença de diversos 
corpos dentro da sala de aula, muitos alunos se destacam em atividades 
de cunho artístico. A participação nos consequentes eventos externos foi 
cada vez maior, devido ao aumento de interesse dos(as) alunos(as).

 Sabe-se que, quando se propõe uma disciplina na área de artes, na 
área de dança deve-se primeiramente pensar que tipos de cidadãos querem 
formar. Ferreira e Falkembach (2012, p. 60) indaga os leitores: “que “ideia-
forma” de corpo – é necessária para a “visoconstrução” do mundo que 
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Imagem 3: CIA FESTIVAL TAQUARITINGA 
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Fonte: Os autores Fonte: Os autores.

Imagem 4:
DANÇA PARÁ 2011

Imagem 5:  FEST. INT. GO 2016

Fonte: Os autores.
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queremos e dos sujeitos desse mundo hoje? ”. Com isso, pressupõe-se que 
toda ação educativa deve ser construída a partir de como se vê o mundo e 
como se quer transformá-lo ou não, evidenciando que uma aula de dança 
pode ter diferentes visões, a partir de como interpretamos o mundo. 

Marques (2010, p. 24 e 25) coloca que a dança não pode estar 
somente ligada a emoções, visto que, através de corpos dançando, estes se 
integram aos processos mentais e então podemos compreender o mundo, 
seja ele de forma artística ou estética, tornando-a um conhecimento siste-
matizado e transformador, devendo ser aplicada como forma de educação 
do corpo crítico e criador para vivermos na sociedade atual. 

Na atualidade, temos que refletir sobre as práticas educacionais im-
plantadas na sala de aula, pois como indaga Marques (2010, p. 27): “Em 
nossas salas de aula, o que estaríamos ensinando sobre hierarquia e poder 
quando nos colocamos na frente dos alunos e, virados de costas, manda-
mos simplesmente que nos sigam?” Agindo assim será que estaremos con-
tribuindo para uma educação transformadora visando à formação crítica 
do ser humano? 

Sendo a instituição escolar um espaço possível de ações compro-
metidas com a criatividade, temos que partilhar os valores de uma boa 
educação para os alunos, não os limitando com atitudes educacionais que 
somente depositam conhecimentos. Freire (1996) na obra Pedagogia do 
Oprimido, assim como Dewey (2010) em Arte como Experiência, critica a 
“educação bancária” que considera somente o educador como transmissor 
de conhecimentos e o aluno como receptor, sem sua participação no pro-
cesso de ensino aprendizagem. Defende-se que, tanto o educador como o 
educando, através das trocas de experiências, devem ser considerados como 
sujeitos atuantes neste processo.

Com base nisso, quais seriam as contribuições da dança na forma-
ção integral do aluno, haja vista que ocorrem diversas influências externas 
em sua vida cotidiana e muitos ainda não reconhecem seu corpo? “Educa-
ção é um processo social, é desenvolvimento. Não é preparação para a vida, 
é a própria vida” (DEWEY, 2010).

Ferreira (2005) menciona que uma aula de dança escolar deve ter 
como prioridade a leitura da realidade em que se encontra o (a) aluno (a), 
e seus conteúdos devem ser coerentes com esse objetivo.

Toda dança, não importa qual a estética que lhe é inerente, 
surge da profundeza do ser humano, ou, como Robinson 



nomeou, surge da "magia" e adquire diversas funções a par-
tir de três motivações principais: a expressão, o espetáculo 
e a recreação (ou jogo) (STRAZZACAPPA, 2001 p. 72). 

Assim, quando ensinamos dança para crianças, percebemos que o 
conteúdo será assimilado de forma prazerosa, se partirmos do mundo em 
que a criança habita, o mundo imaginário, onde reside as brincadeiras e/
ou os jogos.  Ferreira e Falkembach (2012) apontam:

Para a criança o que faz sentido é a brincadeira, o jogo. Por 
isso, a dança não deve perder o caráter de jogo. Pensar na 
dança como jogo é também agregar todos os outros atribu-
tos do jogo ao movimento: relação com o outro, objetivo, 
organização, regras, imaginação, corpo inteiro (FERREIRA 
e FALKEMBACH, 2012 p. 70).

Segundo Marques (2012), primeiramente, devemos pensar a dança 
na escola como uma dança lúdica sem imposições, pois, assim, possibilita 
a recriação de vínculos, descobertas e recombinações. 

Como exemplo de uma pratica lúdica para trabalhar o elemento 
estruturante espaço, Marques (2012) propõe dançar os níveis de movi-
mentos com um jogo de caça ao tesouro, colocando mensagens em vários 
locais e níveis da sala, e despertar as crianças a encontrar os tesouros, con-
textualizando a ação sobre o que acontece com os corpos ao pegarem as 
mensagens e ou tesouros, no baixo, no alto, no centro ou debaixo. Cita 
também o morto-vivo, a fila de criança com perna aberta para passar por 
baixo, a gangorra, o trepa-trepa como vivências do brincar, mas sugerindo 
a atenção aos níveis do espaço para as brincadeiras se tornarem dança.

O uso de brincadeiras populares e os brinquedos cantados que per-
passam de geração em geração se encontra como uma alternativa de grande 
valia para introdução ao ensino de dança, não limitando os alunos a rea-
lização somente de movimentos copiados ou cheios de técnicas, podendo 
trazer a criação ou descoberta de novas possibilidades de movimentos e 
ainda a compreensão do corpo. Miller (2012) evidencia o fundamento da 
brincadeira voltada para ela própria, não visando resultado, e sim dando 
atenção a sensibilidade do movimento vivenciado, enfatizando que a dança 
da criança se manifesta a partir dessa vivência.

A educação como aprendizagem da cultura nos faz pensar 
em um educar que transita necessariamente pelo passado, 
na criação do presente e na formação de novas perspectivas 
para o futuro. Como Freire (1978) já comentara, não há 
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dicotomia entre se apropriar do conhecimento já existente 
e criar novos conhecimentos; tais processos são simultâne-
os, intersignificam-se. Não se aprende do nada, nem tam-
pouco para o nada; passado, presente e futuro se imbricam. 
A aprendizagem da cultura é a apropriação do sentido da 
existência, mas essa apropriação é ao mesmo tempo cria-
ção nova e perspectivas de múltiplas recriações dessa mesma 
cultura (PORPINO, 2018, p. 94).

Visando uma educação transformadora de sujeitos, na qual se con-
siga ressignificar a dança e contribuir para a formação de indivíduos críti-
cos através do processo de criação em artes, Marques (2011) enfatiza que: 

Desta forma, a pluralidade das conexões artístico-educativas 
não se viabilizaria somente pelos procedimentos e métodos 
escolhidos pelo professor, mas relacionado a eles, também 
implícita na escolha dos conteúdos a serem trabalhados 
com os alunos (MARQUES, 2011, p. 102).

A dança é uma atividade de fundamental importância para o de-
senvolvimento humano, pois através dela é possível ter “conhecimento do 
corpo” e suas possibilidades de movimento no espaço. Estudos revelam 
que sua prática contribui para formação integral do (a) indivíduo (a), tra-
balhando aspectos cognitivo, motor, social e afetivo.

4. Por uma dança significativa

“A dança, enquanto conteúdo da Educação Física, deve possibilitar 
o desenvolvimento do aluno e da aluna como seres criativos e autônomos” 
(SARAIVA e FIAMONCINI, 2014, p. 92). Sendo uma disciplina curricu-
lar, por que não seguir este mesmo viés?

A perspectiva de humanização da sociedade, também, por inter-

Imagens 6/7: Aulas de Dança Formal

Fonte: Os autores



médio da educação estará abarcada no ensino da dança à medida que se 
entende esta como processo de sensibilização do ser humano, por meio do 
corpo (SARAIVA e FIAMONCINI, 2014, p. 92).

Sendo a escola, um local de presença humana, logo, privilegiado 
para contextualização dos conhecimentos acumulados historicamente, 
acredita-se na necessidade de, ao menos buscar, romper com a mera repe-
tição/reprodução de movimentos corporais diretamente ligados à Dança, 
durante seu processo de estudo/ensino aprendizagem.

Nesse sentido, e até mesmo contrapondo-se e, por que não, resis-
tindo à simplificação da Dança –, ao ponto de não ser vista apenas como 
meras coreografias, torna-se, também, da forma como aqui apresentado, 
possível problematiza-la ao ponto de conseguir tal ruptura.

Analisar, reconhecer a comunidade local e escolar, planejar e execu-
tar as aulas (nem sempre nesta lógica linear), estando conectado aos pares, 
buscando propor e pesquisar e vice e versa, no intuito de contribuir com a 
forma de se ver a Dança na escola, por intermédio da pesquisa-ação, pos-
sibilitou fazer emergir situações possíveis e relevantes à práxis pedagógica, 
em qualquer que seja o modelo de escola.

Para Betti (2015, p. 323), “na pesquisa-ação, o diálogo permanente 
com a realidade da qual se originou o projeto, reduz o risco de “abuso de 
poder” por parte dos pesquisadores”.

Espera-se que, em decorrência de práxis pedagógicas significativas 
ou problematizações constantes, a Dança passe a ser vista, tida ou utilizada 
na escola de forma mais significativa. Viva as Artes, viva a Educação Física 
e viva a humanidade.

5. Considerações finais

Governar o corpo é condição para governar a sociedade
(SOARES, 2006, p.112)

À escola, lugar intencional para trabalhar processos de ensino 
aprendizagem, cabe o papel de, primeiramente, conscientizar as crianças 
de seus movimentos corriqueiros, cotidianos, ou seja, funcionais, indagan-
do-as sobre como se percebem corporalmente nas diferentes situações do 
dia a dia (MARQUES, 2019).

Assim, este texto buscou analisar a dança em duas situações, sendo 
enquanto tema da cultura corporal inserida nas aulas de Educação Física 
em uma escola de tempo parcial em Palmas (TO), e outra enquanto disci-
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plina curricular presente em uma escola de tempo integral na mesma cida-
de, e seus consequentes desdobramentos enquanto apresentações diversas 
em diferentes localidades.

Ao transitar pelo texto, é possível perceber possibilidades, expe-
riências e desdobramentos, no trato com a dança presente na escola, seja 
enquanto tema ou, de acordo com documentos oficiais já mencionados, 
como objeto de conhecimento, ou ainda disciplina curricular. Também 
fica evidente que muito tem que se avançar em relação ao reconhecimento 
da dança enquanto arte, na mesma proporção da necessidade de valoriza-
ção das artes.

Entretanto, acredita-se que a dança deva ser experimentada/estuda-
da de forma que provoque em quem a esteja experimentando/estudando a 
necessidade de se (re) conhecer corporalmente dentro dela. Dessa forma, 
“a dança significativa é a que reconhece e se compromete com a história do 
aluno, oferecendo instrumentos potencialmente significativos que permi-
tam este aluno ir além” (WANDERLEY, 2019, p. 43).

Por fim, defende-se que, a partir das práxis pedagógicas, podem 
surgir diversas conexões, às vezes (im) pensadas. Buscou-se fazer com que 
os (as) educandos (as) pudessem se sentir bem, na dança e fora dela, alme-
jando fazê-los (as) entender o que ela é, e o que pode vir a ser; também, que 
consigam percebê-la, sobretudo nos espaços escolares, como “formas de 
representações simbólicas de realidades vividas pelo homem, historicamen-
te criadas e culturalmente desenvolvidas” (COLETIVO DE AUTORES, 
1992, p. 38).
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A CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 E SEU PROTAGONISMO NAS MEDIAÇÕES
PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Karla Bianca Mattias Ferrari
Rodrigo Lema Del Rio Martins

1. Introdução

A Educação Física, embora definido pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (BRASIL, 1996) como componente curricular obriga-
tório em toda a educação básica, ainda não tem a garantia de que seja minis-
trada por docentes com formação nessa área do conhecimento. É comum 
nos depararmos com professoras graduadas em pedagogia responsáveis por 
desenvolver o trabalho pedagógico com as dimensões do corpo, do movi-
mento, do jogo e da brincadeira na Educação Infantil (MARTINS, 2018). 

Mesmo com a não obrigatoriedade, Martins (2018) observa que, 
por diferentes motivos, várias redes públicas de ensino no país vêm inse-
rindo professores com formação em Educação Física na primeira etapa da 
educação básica. A cidade de Palmas, no estado do Tocantins, é um desses 
caso. Na capital tocantinense esses profissionais estão presentes nos Cen-
tros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) desde 2006, atendendo 
crianças a partir de 3 anos de idade. Por decisão da Secretaria Municipal de 
Educação de Palmas (SEMED), esses docentes não atuam nas turmas com 
os bebês de 6 meses a 2 anos. Segundo informações da Semed, atualmente, 
entre efetivos (concursados) e em designação temporária (contratados), são 
19 docentes de Educação Física atuando nos CMEIs. Uma parte conside-
rável atua em mais de uma unidade, pois a sua jornada de trabalho de 40h 
é dividida em até dois CMEIs.

Concordamos com Martins (2018) e Mello et al. (2018) de que 
essa inserção docente promovida pela capital tocantinense em sua rede pú-
blica de ensino, aliada as experiências pedagógicas subjacentes, reforçam o 
processo de afirmação pedagógica que a Educação Física enfrenta para se 
consolidar na primeira etapa da educação básica. 

Se a presença de professores de Educação Física na Educação In-
fantil já é uma realidade em um número considerável de capitais brasilei-
ras, inclusive, em Palmas, consideramos necessário discutir possibilidades 
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de estabelecer práticas pedagógicas que focalizem as dimensões do corpo/
movimento e dos jogos/brincadeiras que estejam em consonância com o 
modo peculiar que caracteriza a Educação Infantil no Brasil.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2017), o trabalho docente na Educação Infantil deve assumir as 
crianças como sujeito de direito, protagonistas de seus processos de socia-
lização e produtora de cultura. Portanto, as mediações pedagógicas desen-
volvidas precisam se desenrolar nas diversas interações vividas em que vão 
se constituindo as infâncias, com marcas produzidas nas/pelas experiências 
de vida. Nessa perspectiva, a criança é entendida como agente ativo, que se 
constitui histórico e culturalmente, e a instituição educativa da infância se 
apresenta como um lugar de descobertas e de ampliação das experiências 
sociais de cunho individual e coletiva. Trata-se, portanto, de um ambiente 
distinto ao da família e um espaço-tempo em que o desenvolvimento das 
agências das crianças amplia o repertório sociocultural do sujeito. 

O cenário exposto nos leva a seguinte questão: É possível desenvol-
ver mediações pedagógicas em aulas de Educação Física que respeitem o 
protagonismo infantil? Na busca por tentar responder a essa indagação, o 
objetivo principal deste capítulo é o de narrar experiências educativas reali-
zadas por uma professora de Educação Física de um CMEI da rede pública 
de Palmas, que promoveu em suas aulas atividades corporais a partir dos 
interesses das crianças. 

2. Inspirações metodológicas

Embora questionável classificar o relato de experiência como um 
método de pesquisa, neste capítulo, ele será considerado pelas caracterís-
ticas de imersão no cotidiano escolar, fato que permite evidenciar valiosas 
vivências que podem inspirar novas práticas pedagógicas. Os relatos de 
experiências se constituem 

[...] como um trabalho de linguagem, uma construção que 
não objetiva propor a última palavra, mas que tem caráter de 
síntese provisória, aberta à análise e à permanente produção 
de saberes novos e transversais. Configura-se como narrati-
va que, simultaneamente, circunscreve experiência, lugar de 
fala e seu tempo histórico, tudo isso articulado a um robus-
to arcabouço teórico, legitimador da experiência enquanto 
fenômeno científico (DALTRO; FARIA, 2019, p. 235).

A proposta narrada neste texto carrega elementos oriundos de uma 
(re)construção coletiva das mediações pedagógicas adotadas pela professo-



ra de Educação Física no CMEI Pequeno Príncipe, que enfatizou em sua 
práxis o protagonismo das crianças a partir da investigação do/no meio so-
cial delas, onde o foco desse processo incidiu sobre os jogos, as brincadeiras 
e as atividades rítmicas e expressivas praticadas ou não pelos seus familiares 
em suas infâncias. 

As mediações pedagógicas foram pautadas em alguns estudiosos 
que tratam da infância, da educação e do protagonismo infantil (ZUC-
CHETTI; BERGAMASCHI, 2007), assumindo uma concepção de crian-
ça/infância como construção social, que exige do adulto um olhar sensível 
às produções culturais das crianças e remete a compreensão de que ser 
criança difere de acordo com o espaço e o tempo desse grupo social. 

O CMEI Pequeno Príncipe, situado na região norte da cidade, 
conta com aulas semanais de Educação Física com duração de 60 minutos, 
atendendo preferencialmente as turmas da modalidade pré-escola de 1° 
Período (IP) e 2 ° Período (IIP). No referido CMEI, a professora de Edu-
cação Física é efetiva e seu papel é bastante abrangente. Além das atividades 
cotidianas com as crianças nos tempos-espaços das aulas mediadas pelos 
conhecimentos da cultura corporal, em especial nos jogos e brincadeiras, 
atua também na participação em alguns projetos extracurriculares como: 
Festival de Artes das Escolas de Palmas (FAES), Jogos da Infância, festa 
cultural/junina, Berço de Talentos e Circuito Infantil. 

Neste texto, optamos por discorrer sobre três macroprojetos da 
Rede Pública Municipal de Educação: FAES, Jogos da Infância e Berço de 
Talentos, todos desenvolvidos entre os anos letivos de 2018 e 2019. 

3. Os projetos

3.1. Festival de Artes das Escolas (FAES)

O FAES de Palmas é um evento promovido pela SEMED desde 
2009. A cada nova edição, o festival se consolida e explora novas possibi-
lidades artísticas, conquistando cada vez mais a atenção das crianças, dos 
adolescentes, dos profissionais e das comunidades escolares. 

É evento anual que valoriza o respeito à diversidade cultural e a de-
mocratização do acesso à arte. Trata-se de uma oportunidade, não apenas 
para  descobrir talentos, mas, principalmente, mostrar que os estudantes 
da rede pública podem, de maneira lúdica, trabalhar competências que vão 
além daquelas tradicionais de aprender a ler, escrever e fazer as operações 
matemáticas. Além disso, o Festival também destaca o trabalho da escola 
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como um espaço de cultura, de saberes comunitários acumulados, de aces-
so às artes, se configurando como um aspecto importante para a forma-
ção do espírito criativo dos educandos, imprescindível para uma sociedade 
moderna e participativa.

As modalidades artísticas contempladas no FAES são: Música, Dan-
ça, Artes visuais, Poesia ou Oratória, Teatro, Banda e Fanfarra. Estas estão 
organizadas em categorias que abrangem as faixas etárias de Educação In-
fantil (3 a 6 anos de idade), Infantil (6 a 11 anos de idade), Juvenil (12 a 17 
anos de idade) e Adulto (a partir 18 anos de idade). As crianças de 3 a 6 anos 
participam como apresentação especial, sem o caráter competitivo. Já as ca-
tegorias do infantil até de adultos se apresentam com concorrência, sendo 
premiados os três melhores colocados em cada modalidade por faixa etária.

3.1.1. As mediações pedagógicas adotadas na experiência com o FAES
O ritmo é um aspecto muito importante na educação psicomotora, 

pois integra o espaço e o tempo e reestrutura a ação, além de organizar o 
movimento em duração e intensidade dentro de um período temporal. 
Executar sucessões de movimentos segundo um tempo particular, ou varia-
ções do mesmo, favorece o aprimoramento da coordenação neuromuscular 
e a percepção cinestésica (ARTAXO; MONTEIRO, 2008).

Para o trabalho rítmico, adotamos o método ativo de Carl Orff, o 
qual se pauta na improvisação. Ele afirma que, pelo instinto, a criança ten-
de a criar suas próprias melodias, explorando sua imaginação com base nas 
atividades lúdicas. Propõe a utilização de instrumentos de percussão para 
se expressarem melhor, e seu método guia-se nas experiências práticas para 
depois discutir o conceito teórico. A ludicidade está relacionada às ações 
de bater palmas, cantar, dançar, percutir em qualquer objeto que esteja 
a mão ou no próprio corpo. Para esta proposta, a compreensão deve vir 
depois da experiência e sua abordagem educacional está na fala, no ritmo 
e no movimento.

A estratégia metodológica adotada para a tematização do FAES foi 
pautada no método Carl Orff, envolvendo a percussão instrumental para o 
acompanhamento da música. Desde 2010, as crianças do CMEI Pequeno 
Príncipe participam deste festival, e a cada edição, propomos novos desafios 
corporais e conhecimentos culturais, por entendemos ser um momento ar-
tístico muito rico, não só para quem se apresenta, mas também para aqueles 
que apreciam as apresentações, estando mais próximos da cultura e da arte. 

 Participaram desta proposta 20 crianças, sendo meninas e meninos 



da pré-escola I e II, que por meio da roda de conversa foram incentivadas a 
criar uma banda musical com utilização de alguns elementos da natureza e 
de materiais reciclados. Lançada a proposta, foi sugerido que as crianças ex-
plorassem os espaços externos do CMEI a procura de diferentes objetos. Lá 
foram encontradas pedras, pedaços de madeira, coco da baía, coco babaçú, 
garrafas pet, tampinhas de garrafas pet, entre outros. A partir desta desco-
berta, elas foram incentivadas a exploração dos sons que cada objeto produ-
zia. Após isso, cada uma escolheu o de sua preferência. Em seguida, foram 
propostas três músicas e as crianças escolheram uma (a música a “Dança do 
Movimento”, do Reino Infantil). Ao ouvirem, dançarem e batucarem no 
ritmo da canção, estava formada a nossa própria percussão instrumental. 

O desenrolar dessas atividades consideraram a todo o tempo os 
interesses das crianças, as suas demandas e o modo peculiar com que op-
taram por construírem os instrumentos e os ritmos. Portanto, o trabalho 
pedagógico da Educação Física na Educação infantil aliou os aspectos da 
motricidade com

[...] as agências das crianças, com o seu protagonismo e com 
os sentidos que elas constroem nas relações com as ativida-
des lúdicas, reconhecendo-as como sujeitos ativos do seu 
próprio desenvolvimento e aprendizagem (EWALD; MAR-
TINS; MELLO, 2020, p. 14).

A culminância dessa experiência ocorreu com uma apresentação no 
palco do auditório da Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, na 
região Sul da capital.
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Imagem 8: Apresentação cultural das crianças do CMEI Pequeno Príncipe
na edição do FAES de 2018.

Fonte: Os autores.

Esse trabalho também se alinhou ao que é preconizado pela BNCC 
(BRASIL, 2017), tendo em vista que as práticas pedagógicas com crianças 
da Educação Infantil garantiram espaço-tempos para a apropriação crítica 
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das manifestações culturais, de modo que elas não se tornem apenas con-
sumidoras das artes, mas, também, produtoras de encenações teatrais, das 
danças, de recitais etc.

Concordamos com Martins (2018) de que a participação do pro-
fessor de Educação Física deve estar ancorada na defesa intransigente das 
crianças como sujeitos de direitos, produtoras de cultura e protagonistas 
dos seus processos de socialização. Nessa direção, o trabalho docente re-
quer condutas menos “adultocêntricas”, que reduz o processo de ensino- 
aprendizagem acerca dos bens culturais à ações meramente diretivas, reti-
randoo espaço para a criação e a autoria infantil. Acreditamos, assim como 
o referido autor, que as mediações pedagógicas precisam ser construídas 
em diálogo e não de forma externamente orientada.

3.2. Jogos da Infância

Os Jogos da Infância idealizados em 2009 (SEMED, 2016) caracte-
rizam-se como atividades lúdicas executadas pelos professores (as) de Edu-
cação Física, com a colaboração dos(as) demais profissionais dos CMEIs. 
A proposta, na sua origem, esteve voltada à proposição de atividades psi-
comotoras, de entretenimento, de interação social, de enriquecimento do 
desenvolvimento intelectual e de valorização da identidade das crianças. 

Como o projeto se configura como um modelo de proposição, en-
tendemos que deveríamos promover algumas adaptações, no sentido de 
aproximar mais da perspectiva de construção social da infância. Por isso, 
desde 2010, no CMEI Pequeno Príncipe, ele está voltado a momentos de 
interação entre todas as crianças, incluindo os bebês (creche), por meio da 
proposição, discussão e vivência de diferentes atividades lúdicas que fazem 
parte da cultura corporal e do universo infantil. Entre as diferentes temáti-
cas propostas estão: Ginástica com atividades circenses, esportes paraolím-
picos, jogos da cultura indígena e africana, entre outros.

3.2.1. As mediações pedagógicas adotadas na experiência com os Jogos 
da Infância 
Para Caillois (1986), o jogo é compreendido como uma atividade 

livre e voluntária, fonte de alegria e diversão. Nele predominam a incerteza 
e o caráter improdutivo de não criar nem bens nem riquezas. O autor acre-
dita que somente se joga quando é do desejo do sujeito, quando ele quer e 
durante o tempo que deseja, sendo uma prática não exclusiva da criança, 
mas também do adulto. Já Huizinga (1996) destaca como um elemento 
importante do jogo o seu caráter “não-sério”, que diz respeito a um estado 



de humor de quem o prática e não a um julgamento de valor. Em sentido 
complementar, entendemos que: 

O jogo é jogado, mas também é vivido. No jogo são co-
locados e explorados elementos que caracterizam as ativi-
dades humanas e suas expressões histórico-culturais. Cada 
jogo tem um significado importante e admite variações de 
acordo com cada região do território nacional, bem como 
com cada participante (criança ou não) aprende com ele 
(CASCUDO, 2003, p. 145).

Na Educação Infantil, o conceito de jogo aparece ligado ao de brin-
cadeiras, por vezes assumidos como sinônimos. A BNCC registra que jo-
gar/brincar é um ato cultural e histórico, que precisa estar conectado a uma 
compreensão de criança como sujeito de direitos: 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes 
espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adul-
tos), ampliando e diversificando seu acesso a produções cul-
turais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, 
suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressi-
vas, cognitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 2017, p. 36). 

É relevante destacar que na cultura dos jogos e brincadeiras, exis-
tem infinidades de possibilidades e entre elas a herança africana, um va-
liosíssimo conhecimento histórico e cultural que muitas vezes é sonegado 
na Educação Infantil. A história e cultura desse continente não são devi-
damente abordados, muitas vezes, por falta de conhecimento dos docen-
tes e pela insegurança em abordar essa temática. Quando se faz presente 
nas escolas, acaba parecendo de forma restrita às comemorações do dia da 
consciência negra (20 de novembro), ou seja, essa importante questão é 
abordada de forma estanque e, muitas das vezes, de maneira caricata.

 As mediações pedagógicas para a tematização dos Jogos da Infância 
nas aulas de Educação Física ocorreram a partir do entendimento que 

[...] passado, presente e futuro formam um todo que não 
podem ser desagregados em elementos individuais [...], não 
podemos descrever o estado momentâneo de um organismo 
sem tomar em consideração sua história (MARCELLINO, 
1995, p. 28). 

Por essa razão, foram traçados os caminhos metodológicos com 
base na discussão trazida pela Lei 10639/03, que tornou obrigatório o 
ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as escolas 
públicas e particulares do país. A esse respeito, Nobrega (2020) chama a 
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atenção para a urgência de pensarmos uma Educação Física antirracista, 
que contribua com a mitigação do preconceito e com a construção da 
identidade afro-brasileira dos nossos discentes. 

É sabido que a criança da Educação Infantil deve ser contemplada, 
de fato, nesse universo de discussão sobre cor/raça/etnia, tendo em vista 
que está inserida na primeira etapa da educação básica, e seguirá para o 
ensino fundamental, levando consigo uma bagagem de aprendizagens as 
quais devem ser significativas para seu processo educativo e de formação 
humana. Outro fator preponderante é a criança preta constituir uma gran-
de parcela da população pré-escolar no CMEI Pequeno Príncipe, o que 
nos levou a considerar imprescindível que se sentissem representadas nesse 
meio educacional, em sua identidade e ancestralidade.

Em outubro de 2019, mês em que foram realizados os Jogos da 
Infância e a semana da criança, foi proposto às crianças da pré-escola II 
do CMEI Pequeno Príncipe, experiências brincantes da cultura africana. 
A ênfase foi dada nas similitudes encontradas nos gestos, nos cantos, na 
violência e nas características emocionais de alegria e melancolia que unem 
a cultura do Brasil e da África.

Partindo deste pressuposto, as ações de intencionalidades pedagó-
gicas ocorreram, inicialmente, com a apresentação do tema para as crianças 
por meio da roda de conversa (assembleia de crianças), conforme expresso 
na Imagem 9.

Imagem 9: Roda de conversa 

Fonte: os autores.

A roda de conversa, também chamada por nós de assembleia de 
crianças, possibilitou a elas o direito de se expressarem e de participarem ati-
vamente das discussões e das decisões a serem tomadas quanto a prática das 
atividades propostas, levando-as a se perceberem como protagonistas deste 
processo, conferindo maior sentido e significado à atividade pedagógica. A 
Imagem 2 registra o momento em que direcionamos as crianças à contex-



tualização histórica das propostas e a provocação para o pensamento acerca 
das questões sociais e culturais vivenciadas por cada família ali representada. 
Após essa ação inicial, sugerimos a apresentação do filme Zarafa, que narra 
a história de um menino africano que estabelece vínculo afetivo com uma 
girafa. A animação aborda a escravidão, o preconceito e a crueldade nas re-
lações humanas. O roteiro é bem elaborado e voltado para o público infan-
til, ressaltando, também, a amizade e a capacidade de superação coletiva. 

A partir do filme, debatemos com as crianças o enredo e, em segui-
da, foram apresentados algumas opções de jogos e brincadeiras africanas 
para que elas escolhessem a que mais interessava. Algumas brincadeiras 
africanas vivenciadas foram: o Pengo Pengo, Mamba e Terra e Mar. Todas 
elas estão ilustradas, respectivamente, nas Imagens 10, 11e 12: 

A criança da educação infantil e seu protagonismo nas mediações pedagógicas da Educação Física - 145

Imagem 10: Brincadeira de Pengo Pego

Fonte: Os autores

Imagem 11: Brincadeira de Mamba adaptada

Fonte: Os autores
Imagem 12: Brincadeira de Terra e Mar

Fonte: os autores.

Ao término das vivencias brincantes africanas, as crianças foram 
motivadas a criarem artisticamente, por meio de desenhos, os jogos e brin-
cadeiras da cultura africana que mais gostaram. Essa prática também cul-
minou na socialização das preferências de cada uma delas e decidido as que 
seriam incluídas, posteriormente, nos Jogos da Infância. Respeitar o que 
pensam, o que desejam e as tomadas de decisões com as crianças favorecem 
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o protagonismo infantil, pois, nas palavras de Corsaro (2009, p. 39), “[...] 
as crianças querem criar e compartilhar emocionalmente o poder e o con-
trole que os adultos têm sobre elas”.

Com as propostas de atividades escolhidas, avançamos para a cons-
trução da tocha olímpica e das medalhas, confeccionadas com a utilização 
de elementos da natureza e materiais reciclados, tais como: sementes, fo-
lhas, palha, sacolas, papelão etc.

 Em todos os momentos houveram rodas de conversas para serem 
delegadas as atribuições da organização dos Jogos: quem gostaria de fazer o 
juramento?; quem gostaria de entrar com as bandeiras?; Quem gostaria de 
fazer a corrida com a tocha?; E assim se estruturaram as estratégias didáti-
cas, sempre atentando para que todos participassem de alguma forma, seja 
na organização, na torcida ou na execução, desde o início da proposição até 
o final, na cerimônia de encerramento. 

Agostinho (2016) defende ser imprescindível considerarmos o 
ponto de vista das crianças expressado por diferentes linguagens (corporal, 
verbal, artística etc) na organização e efetivação das práticas pedagógicas 
cotidianas. Martins et al. (2016) reforça a necessidade do professor de Edu-
cação Física se posicionar como um mediador das experiências na Educa-
ção Infantil, de tal maneira a valorizar a relação com as crianças, sem foco 
na hierarquia entre "quem ensina" e "quem aprende". Na materialização 
das atividades pedagógicas, segundo os autores, é indispensável levar em 
conta as falas das crianças e as suas atitudes no decorrer das aulas.

 Ao iniciar os Jogos com a cerimônia de abertura, as crianças das 
turmas participantes entram com o seu grito de saudação aos demais. Eram 
palavras de ordem entoadas com euforia, guardando relação direta com os 
nomes das turmas, também escolhidos por elas.  

Imagem 13: Tocha sendo conduzida pela criança

Fonte: Os autores Fonte: Os autores

Imagem 14: Juramento sendo 
proferido pela criança
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Na cerimônia de encerramento todas as crianças receberam suas 
medalhas como “premiação” pela participação nos Jogos da Infância do 
CMEI Pequeno Príncipe. A ideia foi a de valorizar o envolvimento delas 
nas atividades propostas. Portanto, as medalhas não tinham a intenção de 
diferenciar os vencedores dos perdedores, mas serviram como um símbolo 
imagético que faz alusão a conquista dos atletas olímpicos, que, no nosso 
caso, as vivências corporias neste trabalho eram, também, um signo de 
conquista particular de cada uma das crianças envolvidas.

De acordo com Mazzei et al. (2020, p. 158), cabe aos professores 
da Educação Infantil, independentemente da área de formação específica, 
valorizar a produção autoral e a promover práticas que estimulem a par-
ticipação das crianças nos processos pedagógicos empreendidos com elas 
na Educação Infantil, contribuindo para superar, dessa forma, concepções 
que as veem como receptáculos vazios, esperando para serem preenchidas 
pela racionalidade adultocêntrica.

O foco das ações na experiência com os Jogos da Infância foi direcio-
nado ao protagonismo infantil, colocando as crianças no centro da cena para 
a apresentação pública de suas produções (FERRARI; MARTINS, 2019).

3.3. Berço de talentos

O Berço de talentos é uma iniciativa que visa introduzir as crianças 
no universo das ciências, como autoras dos experimentos. A ideia central é 
explorar competências e habilidades diversificadas, respeitando sempre as 
suas demandas e interesses.

Cada CMEI da rede de Palmas tem liberdade para pensar coletiva-
mente os projetos que serão desenvolvidos com as crianças e depois apresen-
tá-los a toda a comunidade escolar. Assim sendo, há um terreno fértil para 
criar situações de ensino-aprendizagens, mobilizados pela investigação, pela 
curiosidade infantil. As crianças são instigadas a aguçar os sentidos na busca 
para respostas sobre fenômenos naturais, históricos, sociais e culturais. Cabe 
a professora de Educação Física interagir com as demais profissionais do 
CMEI na proposição de um projeto pedagógico em que as crianças assu-
mam um papel de destaque na construção do conhecimento. Nesse pro-
cesso, as dimensões do corpo, do movimento, dos jogos e das brincadeiras 
se fazem presente, porém de forma articulada e integrada com outros ti-
pos de saberes. Sobre essa questão, Mello et al. (2018) enfatizam a impor-
tância de que o trabalho da Educação Física na Educação Infantil ocorra 
de forma não fragmentada, isolado em seus saberes-fazeres específicos.
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3.3.1 As mediações pedagógicas adotadas na experiência com o Berço 
de Talentos
Neste tópico, relatamos vivências ocorridas no projeto Berço de Ta-

lentos, ligado às linguagens: Educação Física e Artes, que também contou 
com a participação das professoras regentes, com formação em Pedagogia. 

No ano de 2018, partindo da curiosidade das crianças, foi proposto 
um projeto no qual o objetivo era o de oportunizar uma construção cole-
tiva de uma história em quadrinhos que contemplasse as brincadeiras da 
cultura popular brasileira. A ideia se efetivou pela produção de uma histó-
ria em quadrinhos tematizando as brincadeiras populares que circundavam 
o meio social de 72 crianças com idade entre 5 e 6 anos, matriculadas no 
CMEI Pequeno Príncipe. O levantamento dessas práticas corporais lúdicas 
se deu por meio de entrevista com as crianças, que relatavam suas prefe-
rências brincantes e traziam para as professoras relatos das brincadeiras que 
eram vivenciadas na comunidade e pelos seus pais. 

A proposta tomou como base as contribuições de Piaget (1975) e 
Winnicott (1975), que entendem que o jogo, o brinquedo e a brincadeira 
são formados ao longo das vivências de cada criança e se materializam 
como divertimento. Para promover a interdisciplinaridade, estabelecemos 
diálogo entre a linguagem corporal e das artes, por meio da apresentação 
para as crianças da obra do pintor Pieter Bruegel (1969). Ele pintou um 
quadro denominado “Jogos Infantis”, em que estão retratadas atividades 
lúdicas das crianças flamencas. As ações pertinentes ao projeto contem-
plaram ainda: apresentação de vídeo trazendo as brincadeiras da cultura 
popular brasileira em diferentes regiões do país (Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste); desenho dessas brincadeiras; conversa sobre as brincadeiras que 
as crianças gostavam e realização de entrevista com seus familiares acerca 
dos tipos de brincadeiras que realizaram na infância. 

Na interlocução com as crianças e seus familiares, descobrimos um 
universo de diferentes brincadeiras como: queimada, adoleta, bambolê, es-
conde-esconde, bolinha de gude, elástico, pula corda, casinha, boneca, car-
rinho, de pega-pega, takbol, salva latinha, adedonha, futebol, bandeirinha 
estourou, peteca, soltar pipa, corre cotia, passar anel, pular elástico e cair 
no poço [...]. Umas eram conhecidas pelas crianças e outras não.

Uma outra fase do projeto permitiu a experimentação dessas brin-
cadeiras, descobertas na pesquisa, e a organização dos desenhos para a for-
mação da história em quadrinhos, que foi apresentada para toda a comu-
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nidade escolar na culminância do projeto Berço de Talentos do CMEI 
Pequeno Príncipe. Nas Imagens 15 e 16 estão retratados dois exemplos 
desse processo:

Imagem 15: Desenho retratando as 
brincadeiras vivenciadas

Fonte: Os autores

Imagem 16: Desenho retratando as
brincadeiras vivenciadas

Fonte: Os autores
Após o contato com a arte, as crianças foram convidadas a explorar 

também o mundo encantado das histórias em quadrinhos por meio da 
leitura de gibis, um gênero textual com características, marcas e funções 
específicas para cada situação do ato comunicativo. Ela é uma narrativa 
visual que, normalmente, expressa a língua oral e apresenta um enredo 
rápido, empregando somente imagem ou associando palavra e ilustração 
(SARMENTO, 2006). 

As crianças foram oportunizadas ao contato direto com o gibi, 
onde folearam as páginas, visualizaram as imagens, e com isso, se inspira-
ram para contarem as suas próprias histórias, a partir da sua apropriação 
particular das brincadeiras vivenciadas e dos materiais que tiveram acesso. 
Após essa exploração, receberam a visita de uma cartunista, que apresentou 
a elas como se constrói a tirinha, os balões e os personagens.  

Segundo Alves (2001), as histórias em quadrinhos se configuram 
como uma importante inserção da criança no mundo da literatura infantil, 
tendo em vista que são bem atraentes e apresentam uma linguagem textual 
e visual apropriadas para as crianças. 

A BNCC preconiza a necessidade de os docentes da Educação In-
fantil trabalharem com diferentes tipos textuais (BRASIL, 2017) na creche 
e na pré-escola, ampliando a bagagem cultural das crianças e fortalecendo 
o processo de alfabetização. 

Ter acesso a linguagem dos gibis e dialogar com uma cartunista 
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profissional que desenvolveu com as crianças técnicas de produção dos 
quadrinhos favoreceu que elas pudessem criar as suas próprias histórias, 
derivadas das vivências corporais realizadas no CMEI Pequeno Príncipe. 
Todas as brincadeiras levantadas na interlocução das professoras com as 
crianças na fase inicial do projeto foram experimentadas na prática, nas au-
las de Educação Física, e se tornaram registros imagéticos e escritos. Com 
isso, as crianças tiveram a oportunidade de serem protagonistas do seu 
processo de descoberta das brincadeiras populares e de como apresentá-las 
para os demais colegas de uma forma agradável e prazerosa.

Tiveram, portanto, o direito de “Expressar, como sujeito dialógi-
co, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens” (BRASIL, 2017, p. 36). No caso do Berço de Talentos, foram 
enfatizadas e articuladas as linguagens corporal, artística e escrita, além de 
apresentar um gênero textual muito interessante para a faixa etária da Edu-
cação Infantil. Por esse ângulo, as crianças puderam ainda 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e 
cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus 
grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cui-
dados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 
instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(BRASIL, 2017, p. 36).

Com a ajuda da diretora do CMEI, que tem formação acadêmica 
em Artes, os gibis ganharam forma e conteúdo, que pode ser visualizado 
na Imagem 17, a seguir:

Imagem 17: Gibi com registro das histórias em quadrinhos criadas 
pelas crianças do CMEI Pequeno Príncipe
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A construção coletiva dos gibis foi importante para materializar as 
experiências pedagógicas em um formato inovador, passível de ser apre-
endido pelas próprias crianças e pelos seus familiares. Para Mazzei et al. 
(2020), o papel das imagens no processo de escolarização das crianças per-
mite compreender as racionalidades delas, além de valorizar a produção 
cultural infantil. 

Ao final da produção, as crianças apresentaram o resultado para a 
comunidade escolar na culminância do projeto Berço de Talentos, promo-
vido pela Secretaria Municipal de Educação de Palmas, conforme exposto 
na Imagem 18: 

Imagem 18: Culminância do Projeto Berço de Talentos

Fonte: Os autores.

Essa produção material enalteceu uma das perspectivas que baliza-
ram todo o nosso trabalho, qual seja, o protagonismo infantil. A partir des-

Fonte: Os autores
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se pressuposto, a criança é compreendida como sujeito de direitos, históri-
co e cultural e a escola infantil se apresenta como um lugar de descobertas 
e de ampliação das experiências individuais, culturais, sociais e educativas, 
por meio da participação ativa das crianças. As produções infantis foram 
concebidas por meio das culturas de pares, que, para Corsaro (2009, p. 
32) é “[...] um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores 
e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com 
seus pares”. 

De acordo com Surdi et al. (2019), ao enfatizar a criança no projeto 
educativo, parte-se de uma determinada compreensão sobre a infância, 
que não se reduz a um dado da natureza, mas sim a um agente histórico e 
cultural.

 Este trabalho se alinhou a defesa feita por Ferrari e Martins (2019) 
de que fomentar o protagonismo infantil por meio de brincadeiras popu-
lares nas aulas de Educação Física é primordial para o pleno desenvolvi-
mento das crianças de zero a cinco anos de idade, oferecendo a elas suporte 
didático para que as suas autorias se revelem e reverberem para toda a 
comunidade.

4. Considerações finais

A proposta de oportunizar às crianças uma construção coletiva das 
mediações pedagógicas enfatizaram o protagonismo infantil nas aulas de 
Educação Física. A participação delas se deu na discussão prévia, na propo-
sição e na realização das atividades concernentes aos projetos institucionais 
(FAES, Jogos da Infância e Berço de Talentos), partindo da investigação 
cultural que permeia o meio social delas. A ênfase nos jogos, nas brinca-
deiras e nas atividades rítmicas e expressivas guiaram as mediações peda-
gógicas com elas. As crianças foram agentes ativos na construção do co-
nhecimento, experiência e produção das brincadeiras populares da cultura 
familiar, da cultura africana e das expressões corporais e artísticas.

Entendemos que as mediações narradas neste capítulo ajudam 
no reconhecimento das crianças como sujeitos ativos do seu próprio de-
senvolvimento e aprendizagem, tornando-as produtoras de arte, de uma 
Educação Física antirracista e inseridas no universo das Ciências. Essas 
vivências contribuíram para a construção da identidade afro-brasileira de-
las, na medida em que a sua identidade e ancestralidade foram valorizadas. 
Houve também o protagonismo nos experimentos com a exploração das 



competências e habilidades diversificadas das crianças com respeito as suas 
demandas e interesses.

As experiências pedagógicas relatadas contribuem, também, para 
fortalecer a presença da Educação Física no âmbito da Educação Infantil, 
destacando o papel da professora nesse contexto. Como visto, a inserção 
de docentes com essa formação específica ainda é um desafio a ser enfren-
tado, pois a legislação não oferece garantias para a atuação profissional. 
Acreditamos na potência do trabalho pedagógico dos professores, como 
ferramenta indispensável para consolidar o lugar do professor de Educação 
Física na primeira etapa da Educação Básica. Para tanto, insta alertar que 
estamos nos referindo a uma docência balizada por uma perspectiva que 
não relega às crianças a uma condição subalterna no processo de ensino-
-aprendizagem, em que cabe ao adulto aplicar atividades em suas aulas que 
serão apenas reproduzidas pelos educandos.

Por fim, destacamos a necessidade de mais relatos de experiências 
como forma de contribuir com a produção do conhecimento nas Ciências 
Sociais, em especial, trabalhos pedagógicos da Educação Física com crian-
ças de zero a cinco anos de idade que enalteçam o protagonismo infantil 
em seus processos educativos e de socialização.
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1. Contexto inicial da proposta de pesquisa

O que o narrador conhece nas suas viagens
 deixa traços em suas narrativas. 

Benjamin, 1987, p.198.

O campo da formação de professores é atravessado por narrativas 
disformes, muitas vezes, ou quase sempre, campos de disputa de poder. 
Procurar diálogos nesta área, por outro lado, se revela como potenciali-
dades de revisitar conceitos, histórias, memórias docentes. A interlocução 
de diferentes atores sociais pertencentes aos campos de atuação da escola 
básica e ensino superior é essencial para a constituição identitária de uma 
profissão. Neste artigo, procuramos descrever práticas que se configuram 
como ensino, pesquisa e extensão, uma vez que são tecidas em contextos 
formativos na relação teoria e prática como unitárias, bem como funda-
mento do trabalho da docência. Acreditando nessa premissa, buscaram- 
se aproximações dos sujeitos de experiência profissional já consolidada na 
área da Educação Física escolar com os estudantes da licenciatura em Edu-
cação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins (IFTO) – Campus Palmas. 

 A realização de Rodas de Conversas tem se mostrado fecunda no 
debate de pontos de vistas, cruzamentos de pensamentos, bem como no 
fator de democratização de acesso de processos educativos vividos. Além 
disso, a formação docente se realiza na troca com diferentes atores e tem-
pos, podendo potencializar a formação acadêmica com os relatos de expe-
riências. Essa história deu início a diversos desdobramentos entre os sujei-
tos envolvidos no processo, entre eles a construção deste projeto de ensino/
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pesquisa/extensão, em que a reconstrução da memória viva de períodos de 
constituição de um legado para a Educação Física escolar do município de 
Palmas passa ser o objeto de estudo.  

 A escrita de um projeto de pesquisa é antes de tudo um esboço, a 
partir da vida dos sujeitos, à medida que nos encaminhamos em definir 
processos, trajetos, faces, interfaces, a vitalidade dos traços se aprimora. A 
utilização do método biográfico na educação remonta o final da década de 
1980 e início dos anos 1990, com a presença dos estudos de Nóvoa (1995; 
2010), que destaca a importância da pessoa do professor na afirmação de 
sua própria trajetória. Também acrescentamos a presença da professora 
Maria Helena Abraão (2004), como inspiração na identificação de um 
percurso metodológico. 

 Souza (2006) define este campo de pesquisa qualitativa como mé-
todo e técnica:

[...] As variadas tipificações ou classificações no uso do mé-
todo biográfico inscrevem-se no âmbito de pesquisas socio-
educacionais como uma possibilidade de, a partir da voz dos 
atores sociais, recuperar a singularidade das histórias narra-
das por sujeitos históricos, socioculturalmente situados, ga-
rantindo o seu papel de construtores da história individual/
coletiva intermediada por suas vozes (SOUZA, 2006, p. 29).

 Essa tipificação não é consensual, se apresenta de forma plural na 
história da pesquisa qualitativa no Brasil, mas acreditamos que esta compre-
ensão ajuda os pesquisadores próximos dos sujeitos e temáticas que abor-
dem diferentes processos formativos, na construção de coletivos/indivídu-
os professores. A epígrafe acima destaca o caráter autobiográfico de quem 
escreve na reconstrução de aspectos formativos. Assim, os desdobramentos 
vão se constituindo em matéria bruta de histórias cruzadas, na perspectiva 
de identificar elementos formativos na construção de identidades de pro-
fessores de educação física da rede municipal da cidade de Palmas (TO). 
Este mapa, aparentemente desordenado, é desvendado com as (auto)bio-
grafias de sujeitos que participaram de um período rico em memórias, pois 
fazem parte da tessitura de uma rede, a qual é constituída por significa-
dos profissionais, pessoais e sociais. Conforme definido por Souza (2006), 

Nas pesquisas na área de educação adota-se a história de 
vida, mais especificamente, o método autobiográfico e as 
narrativas de formação como movimentos de investigação- 
formação, sejam na formação inicial ou continuada de pro-



fessores/professoras seja em pesquisas centradas nas memó-
rias e autobiografias de professores (SOUZA, 2006, p. 23).

De forma específica, esta pesquisa trata de (re)ordenar aspectos his-
tóricos que fazem parte da vida de professores e instituições no decorrer de 
várias décadas de atuação na Educação Física, no ensino da educação bási-
ca e formação de professores, desde os primeiros processos de estruturação, 
consolidação e manutenção de direitos para a qualidade de educação no 
município de Palmas, até a implantação de novos cursos de formação de pro-
fessores, no caso do IFTO/Palmas. A escrita do/no corpo (DELORY- MOM-
BERG, 2008), é a matéria viva presente nas singularidades de vida, pois, 

Tanto na sua linguagem mais coloquial quanto nas criações 
mais elaboradas, os homens recorrem a palavras e imagens 
que transpõem para uma representação espacial o desen-
volvimento temporal de sua existência: linha, fio, caminho, 
trajeto, estrada, percurso, círculo, carreira, ciclo da vida. O 
homem escreve no espaço a figura de sua vida (DELORY- 
MOMBERG, 2008, p. 35). 

Na primeira parte do texto, são apresentados elementos teóricos so-
bre a consolidação do Curso de Educação Física do IFTO, na modalidade 
do Plano Nacional de Formação de professores da educação básica (Par-
for), apontando seu currículo e a concepção das Práticas como Compo-
nente Curricular (PCC’s). Na sequência, apresentamos a proposta constru-
ída pelos acadêmicos das disciplinas de aprendizagem motora, escolar II e 
estágios curriculares, envolvidos no PCC Acriançar, a criança aí: Manhã de 
aventuras na ETI Fidêncio Bogo, divisão de grupos de estudos e caracterís-
ticas didáticos/conceituais que deram sentido à prática desenvolvida. Tam-
bém serão apresentados os resultados de relatórios produzidos pelos acadê-
micos, que salientam os aspectos formativos percebidos na interação entre 
Escola e Universidade. Na terceira parte do texto, são descritos elementos 
da prática docente da professora da Escola Fidêncio Bogo. Suas inten-
ções didáticas são tecidas para compreensão do processo de aprendizagem 
desejado. Na quarta e última parte do texto, procuramos coletivamente 
apresentar sínteses das aprendizagens sociais evidenciadas nos projetos. 

2. Primeira parte: A licenciatura na modalidade Parfor do IFTO e os 
PCC's

Desde 2009 o governo brasileiro, através do Ministério da Educa-
ção, implantou o Plano Nacional de Formação de professores da educação 
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básica (Parfor), modalidade presencial, com cursos de licenciatura. O Par-
for foi criado com o objetivo de atender aos  professores das redes públicas 
dos municípios, estados e também do Distrito Federal, que não possuíam 
um curso superior ou que ensinavam em áreas diferentes da sua formação.

 Para que um professor interessado pudesse participar do Parfor 
ocupando a vaga de primeira licenciatura, o mesmo deveria atender a três 
requisitos: não ter nenhum curso de licenciatura, estar ativo no magistério 
e vinculado a uma rede pública do município, estado ou distrito federal. 
No entanto, para o professor que já tivesse uma graduação em área dife-
rente da qual lecionava, o critério para participar do Parfor seria estar pelo 
menos há três anos na rede pública. Os docentes que eram graduados, 
entretanto, não licenciados, também eram contemplados pelo Parfor.

 Os custos das licenciaturas eram sempre da responsabilidade do 
Governo Federal – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), por isso, gratuitos para os professores. As secretarias de 
educação tinham a responsabilidade de oferecer aos professores cursistas os 
materiais escolares, o transporte, a hospedagem e a alimentação durante o 
curso. Com o intuito de colaborar na formação de professores de Educação 
Física para atuar na educação básica, o IFTO – Campus Palmas, esteve, 
durante o segundo semestre de 2016 até primeiro semestre de 2020, com 
o Curso Superior de Licenciatura Plena em Educação Física, modalidade 
Parfor. Esse curso teve seu funcionamento somente no período de férias. 
Geralmente, a mencionada licenciatura funcionava em dois semestres, em 
formato de blocos intensivos, durante os meses de janeiro e primeira quin-
zena de fevereiro (referente ao primeiro semestre do ano), e nos meses de 
julho e primeira quinzena de agosto (referente ao segundo semestre).

 As aulas ocorreram nas instalações do IFTO – Campus Palmas, em 
uma sala do próprio ginásio de esportes, em salas e laboratórios do bloco 5, 
na quadra interna e no tatame do ginásio de esportes, no campo de futebol 
e na piscina. As aulas aconteceram nos turnos matutino e vespertino, in-
clusive aos sábados. A grade curricular do Curso Superior de Licenciatura 
Plena em Educação Física na modalidade Parfor seguiu a mesma grade 
curricular do curso regular, ou seja, organizada por disciplinas, regime de 
créditos, tendo carga horária total de 3.370 horas relógio, e cada hora/aula 
de quarenta e cinco minutos. As disciplinas não possuíam pré-requisitos.

2.1. Práticas como Componente Curricular (PCC)

 Na estruturação curricular do Curso de Licenciatura em Educação 



Física modalidade Parfor, do IFTO – Campus Palmas, foram agregadas 
atividades denominadas de Práticas como Componente Curricular (PCC). 
Essas PCC’s eram atividades diversas, as quais foram desenvolvidas tanto 
no sistema de ensino público, como no sistema privado, em ambientes de 
sala de aula ou fora destes. As PCC’s envolveram os acadêmicos em ativi-
dades como: 

[...] análise de materiais paradidáticos; miniaulas; debates 
sobre temas relacionados com a educação; desenvolvimento 
de projetos temáticos envolvendo a escola/docentes da co-
munidade; grupos de trabalho envolvendo a comunidade 
escolar; produção de materiais didáticos, paradidáticos e de 
divulgação para espaços escolares; produção técnica dos es-
tudantes; projetos práticos envolvendo as diferentes discipli-
nas do currículo escolar; resolução de situações-problema; 
situações simuladoras (PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM EDU-
CAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO. 
ÁREA ACADÊMICA: EDUCAÇÃO FÍSICA. 2014). 

 As PCC’s surgiram baseadas na resolução CNE/CP n. 2/2015 e 
funcionaram juntamente com o estágio curricular supervisionado e com as 
atividades complementares de natureza acadêmica. As PCC’s seguiram o 
regulamento da instituição e foram compostas de 400 horas de atividades, 
divididas em 8 semestres, ou duas PCC’s por ano, cada PCC com duração 
de 50 horas, dessa forma, sempre estiveram presentes desde o início do 
curso, até a sua finalização. Foram desenvolvidas através de projetos, ações 
e vivências teórico/práticas, utilizando vários momentos de observação e 
reflexão, os quais eram contextualizados pelo professor que as orientava.

 Algumas práticas foram enriquecidas com tecnologias de informa-
ção, produções dos estudantes, narrativas orais dos professores e narrativas 
orais e escritas dos estudantes. As PCC’s podiam ser desenvolvidas como 
núcleo, como parte de disciplinas ou em outras atividades formativas, sen-
do que, no curso de Licenciatura de Educação Física do IFTO, optou-se 
por desenvolver a PCC como núcleo. Esta orientação também está funda-
mentada no Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP), como parte do 
eixo articulador com a disciplinaridade (parecer CNE/CP 09/2001).

 Na organização de cada PCC, procurou-se seguir uma ordem: os 
docentes reuniam-se ao final de cada semestre ou ao início de um novo e, 
durante essa reunião, confirmavam ou reelegiam quais seriam os profes-
sores orientadores para as PCC’s a serem desenvolvidas. Quando isso já 
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estava determinado e, ao início de um novo semestre letivo, a Coordenação 
do curso de Licenciatura em Educação Física, através do coordenador do 
Parfor, orientava e estimulava os acadêmicos a procurarem um docente do 
curso que estivesse responsável por alguma das Práticas no semestre letivo. 
Os docentes responsáveis executavam os projetos juntamente com o gru-
po de acadêmicos interessados, esses grupos variavam em número de 10 
a 25 participantes. A parte teórica dos projetos, na maioria das vezes, foi 
preparada somente pelos docentes, e a execução prática pelos acadêmicos, 
porém, com a orientação presencial dos docentes.

 Os professores orientadores, ao pensarem os projetos de PCC, tive-
ram, também, como objetivos: favorecer a fixação dos conteúdos estudados 
em sala de aula; aproximar a teoria da prática; favorecer a socialização entre 
a instituição de ensino e a comunidade e aumentar as vivências dos acadê-
micos, proporcionando, a eles, novas experiências e um estímulo à reflexão 
sobre outras realidades comunitárias. Antes de se iniciar os trabalhos com 
as PCC’s, necessitava-se que as mesmas fossem bem entendidas, que ficasse 
claro como se iria trabalhar, quais seriam os temas, quais professores fica-
riam responsáveis por desenvolver cada tema, como estabelecer links entre 
os temas e as disciplinas do curso de Licenciatura em Educação Física, 
como auxiliar os acadêmicos no aproveitamento das vivências nas PCC’s 
com a sua futura atuação profissional e quais seriam os critérios de avaliação.

 O profissional que necessitou ter um entendimento mais profundo 
das PCC’s sempre foi o professor coordenador. No início do processo, o 
professor coordenador relatou que começou seu aprendizado através da 
leitura dos documentos institucionais que tratavam das PCC’s. Relatou 
também que, a princípio, tudo parecia muito simples e definido, entretan-
to, ao apresentar aos seus colegas, em reunião, o que havia entendido sobre 
o documento e quais seriam as ações, foi questionado e começaram a surgir 
as dúvidas. Essas dúvidas referiam-se aos tipos de atividades que deveriam 
ser realizadas nas PCC’s. Como alguns colegas professores também leram 
o documento que tratava sobre o tipo de atividade, as interpretações e os 
entendimentos foram variados: alguns pensavam que as PCC’s poderiam 
ser realizadas dentro de uma aula, como um trabalho; outros entendiam 
que ela deveria ser um projeto a parte, fora do horário de aula e em outro 
ambiente que não fosse o escolar; e ainda um terceiro grupo que não tinha 
opinião definida, pois ainda estavam amadurecendo a sua interpretação.

 Após esse processo, em reunião posterior, o coordenador apresen-



tou, para os demais professores do curso, quais seriam as ações possíveis 
com as PCC’s, e, neste momento, então, iniciaram-se os primeiros proje-
tos. Entretanto, antes do lançamento do primeiro projeto das Práticas, o 
coordenador do curso realizou uma reunião com todos os docentes e acadê-
micos. Nessa reunião, aos acadêmicos, foi apresentada a importância de re-
alizar as PCC’s, as normas de regimento e os critérios que seriam utilizados 
na avaliação das mesmas. Da parte dos acadêmicos, várias foram as dúvidas 
que surgiram, principalmente relativas aos temas dos projetos que seriam 
realizados, como também ao tempo que deveriam dedicar-se às mesmas.

 Ficou estabelecido, entre o Coordenador das PCC’s e os profes-
sores que nos critérios a serem utilizados durante o processo de avaliação 
das PCC’s, somente um deveria ser seguido por todos: os itens do relatório 
final. Assim, com exceção desse item comum, cada professor era livre para 
estabelecer os demais critérios de avaliação que entendia serem os mais 
corretos. Assim, além da escrita organizada do relatório final e da ortogra-
fia, alguns professores optaram por avaliar também a participação teórica 
(através de sugestões orais) dos acadêmicos na estruturação dos projetos, 
o envolvimento durante a realização prática (culminância do projeto) e a 
pontualidade na entrega do relatório.

 Na primeira reunião, outro problema que surgiu: em quais horá-
rios e dias da semana seriam realizadas as PCC’s, visto que o Parfor Licen-
ciatura em Educação Física ocorria nos turnos matutino e vespertino. A 
solução encontrada pela coordenação do curso, através da participação dos 
acadêmicos, foi a seguinte: a parte teórica do projeto seria realizada após 
o bloco das aulas teóricas e duraria aproximadamente um mês, a parte 
prática ou culminância do projeto num final de semana correspondente 
ao final do bloco de aulas; e os relatórios seriam entregues escaneados, via 
e-mail, assim que os acadêmicos retornassem às suas cidades onde residiam.

O curso recebia estudantes de várias cidades do Tocantins, desde ci-
dades próximas como Santa Tereza do Tocantins (77 km de Palmas), Mira-
cema do Tocantins (90 km de Palmas) e Brejinho de Nazaré (101 km de Pal-
mas), cidades um pouco mais distantes como Santa Rosa do Tocantins (209 
km de Palmas) e Caseara (262 km de Palmas) até cidades bem distantes como 
Itaguatins (598 km de Palmas) e Buriti do Tocantins (664 km de Palmas).

 Após retornarem para as suas cidades de origem, os acadêmicos 
optaram por formarem grupos de 3 a 5 participantes, para que pudessem 
trocar ideias sobre o que escreveriam nos relatórios sobre as PCC’s. De ma-
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neira informal, cada grupo teve seu líder, e este líder organizava a escrita, 
ora sugerindo os tópicos, ora colocando os temas em uma ordem. Após 
essa primeira fase, os relatórios eram então enviados pelos acadêmicos para 
o professor orientador da PCC, este professor lia os relatórios, avaliava 
cada um e atribuía-lhes uma nota; somava a nota do relatório com outros 
critérios que já haviam sido acertados antes do início da PCC e então 
enviava o relatório com essa nota final para o coordenador geral, e este 
lançava as notas no sistema e posteriormente arquivava os relatórios, caso 
os relatórios não estivessem bem escritos, o professor orientador fazia as 
correções e retornava os relatórios para que fossem reescritos pelos grupos.

 As PCC’s realmente alcançaram os objetivos para os quais foram 
agregadas no curriculum, pois auxiliaram na fixação dos conteúdos estu-
dados em sala de aula, aproximaram a teoria da prática, favoreceram a 
socialização entre a instituição de ensino e a comunidade e aumentaram as 
vivências dos acadêmicos, proporcionando novas experiências aos mesmos 
e um estímulo à reflexão sobre outras realidades comunitárias. De acordo 
com Pedrosa (2010), este aspecto formativo implica:

[...] uma mudança de atitude diante da realidade e uma 
maneira diferente de perceber e atuar no mundo. É preciso 
levar em consideração as relações sociais que pressionam e 
perpassam o cotidiano escolar e se concretizam na prática 
pedagógica, influenciando na forma como os professores 
atuam na escola (PEDROZA, 2010, p. 87).

 As PCC’s que foram realizadas na comunidade foram estimuladas 
pelos professores orientadores por duas razões principais: a primeira é que 
há muito se entende que as comunidades são gratas por esse tipo de ação; 
e a segunda é que os alunos, além de aprenderem, transformam suas vidas 
quando se envolvem em tais ações.

3. Segunda parte: Proposta de PCC construída na sala de aula e seus 
desdobramentos didáticos/conceituais

O presente projeto começou a ser desenvolvido a partir da discussão 
realizada pela turma de Escolar II do Curso de Educação Física do IFTO 
(TO), na Roda de Conversa no dia 03/10/2019 com a temática- ‘Práticas 
docentes em Educação Física: quais cenários?’. Esse debate, realizado com 
acadêmicos de Educação Física e professores da rede pública de Palmas, foi 
pensado em cenários possíveis de trabalho docente; as questões destacadas 
pelos presentes se avolumam em necessidade de superação de práticas vi-



gentes, referente aos temas: carga horária insuficiente, gênero, justificativa 
da permanência das aulas em função do mundo do trabalho – mesmo que 
este esteja em extinção.

 Paralelo a essas questões, não menos importantes, evidencia-se, nas 
falas dos professores presentes no debate, uma nítida sensação de retroces-
so em relação à legalização das práticas de atividades físicas na educação 
básica, em função de políticas públicas municipais que desqualificam os es-
paços outrora ocupados, em detrimento, por exemplo, da Educação Física 
na primeira infância. Essa perda de espaços, tanto físicos, como materiais, 
promove o esvaziamento de sentidos de práticas corporais como garantias 
da democracia já conquistada na década passada. As constantes mudanças 
de gestão pedagógica geram insegurança quanto ao fator de constância de 
um processo de formação.

Kunz (2005) relata que o exercício de refletir sobre o contexto em 
que ocorrerá a intervenção, como atitude para a compreensão do discurso 
assumido e pelo que realmente acontece nas aulas de Educação Física esco-
lar, torna possível aos acadêmicos a elaboração de um planejamento, onde 
estejam projetados os princípios e as atitudes metodológicas escolhidas. Os 
planejamentos são obscuros se não houver uma prática e entendimento dos 
significados teóricos defendidos como componentes curriculares nas Escolas.

  Segundo Kunz (2005, p. 112), teoricamente formulou-se que 
a Educação Física Escolar pode seguir determinadas concepções que ele 
caracteriza como “biológico-funcional”, “formativo-recreativo”, “técnico- 
esportista” e finalmente “crítico-emancipatória”. O autor alerta que na prá-
tica essas distinções conceptuais nem sempre são claras.

Assim, pensamos na efetivação de uma PCC – Acriançar, a criança 
aí: Manha de Aventuras na ETI Fidêncio Bogo – em Taquaruçu Grande, com 
a integração de turmas dos 6º e 8º períodos da Licenciatura de Educação 
Física e estudantes dos estágios curriculares. A PCC foi sendo configurada 
na sala de aula, em conexão com a professora de Educação Física da Escola 
Fidêncio Bogo, no sentido de estabelecer trocas de saberes: de um lado os 
acadêmicos apresentariam elementos de seus conhecimentos em áreas defi-
nidas como aprendizagem motora, dança, jogos e brincadeiras, e, de outro, 
a professora da escola apresentaria sua prática. Para detalhar o primeiro 
momento de planejamento da PCC, pensando nas seguintes questões:

Os aspectos pedagógicos dos diferentes saberes/fazeres da 
educação física foram discutidos em sala de aula, bem como 
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elaboração de questões norteadoras para debater com os 
professores já atuantes na cidade, para a Roda de Conversas.  
Entre as questões: – Como trabalhar com as crianças em di-
ferentes etapas de desenvolvimento físico e motor? Como dar 
oportunidade para estudantes com um pensamento “anti-
competição”? Projeto ou plano de aula? Qual a primeira coisa 
que se deve ter em mente na montagem do plano de aula 
ou projeto? Em locais onde as expressões da questão social: 
fome, baixa renda, violência, etc. afetam o desenvolvimento 
das crianças na escola, como realizar um trabalho de qualida-
de? Em qual ambiente da escola ocorrerá a melhor evolução 
motora da criança portadora de deficiência? (GRUPO DE 
TRABALHO de sala de aula, relatório, setembro/2019).

 Alguns elementos foram destaque no debate:
1. A escola do campo – também citada na roda de conversa com a 
interlocução da professora Joice que diz ser “a única vida social” de muitas 
crianças que frequentam as salas de aulas, distante dos aglomerados urbanos; 
2. Escola de tempo integral – contradições de práticas;
3. Aprendizagens com as crianças – flexibilidade das práticas;
4. Gratificações com o trabalho – legado para vida.

 As questões debatidas foram novamente retomadas para sala de 
aula e deram subsídios de pensar a construção efetiva da PCC. A sequên-
cia didática sugerida para o trabalho prático foi baseada na obra de Ele-
nor Kunz (2005, p. 32/52), “como possibilidades para a consideração do 
conhecimento de si como categoria importante”, assumindo as seguintes 
perspectivas de ação/ grupos de trabalho e pesquisa:

1. Respirar e descontrair
2. Música, Movimento e Ritmo
3. Linguagem e Movimento
4. Movimentos e Natureza
5. Movimentos e Acrobacias 
A partir da reflexão realizada na Roda de Conversa, em que a pro-

fessora convidada Joice Carvalho De Paula destacou sua prática docente 
na Escola Municipal ETI Professor Fidêncio Bogo em Taquaruçu Grande 
(TO), região do Córrego que abastece a cidade de Palmas, a turma foi ins-
tigada a pensar em conhecer o projeto da referida escola. Nesse momento 
conhecemos sua prática, a visão da escola de 

Ser uma escola do campo referência na construção do co-
nhecimento voltado para a formação integral com pré-qua-



lificação em agroecologia que expresse a consciência socio-
ambiental e planetária dos cidadãos (PPP ETI Fidêncio 
Bogo, 2019).

voltada para sustentabilidade ambiental, econômica e social da comunida-
de em que vivem e da sociedade em geral.

  Além disso, a relevância deste projeto consiste em práticas contex-
tualizadas e vivenciadas para formação de futuros professores, possibilitan-
do-os na construção e na ampliação de conhecimentos e experiências que 
vão além dos saberes acadêmicos. O Objetivo da vivência foi proporcionar 
intercâmbio de escolares da turma do 5º ano da Escola ETI Daniel Batista, 
junto com os acadêmicos de Estágio II da Educação Física do 6º período, 
com estudantes do ETI Professor Fidêncio Bogo em Taquaruçu Grande 
(TO), com o intuito de desenvolver atitudes e habilidades para um melhor 
desempenho pessoal e profissional, assim como contribuir com o espaço 
em que a prática será desenvolvida, enriquecendo, dessa forma, a aprendi-
zagem de todas as pessoas envolvidas.

Se concebermos a aprendizagem acontecendo numa relação com 
o outro, é necessário cultivar nessa relação o respeito mútuo, o reconheci-
mento das necessidades, buscando a expressão dos desejos e encontrando 
prazer no processo ensino-aprendizagem. Não nos cabe, simplesmente, di-
zer ao professor como deve fazer sua prática. É necessário propiciar-lhe as 
condições para que ele desenvolva uma sensibilidade que lhe permita assu-
mir, diante das situações educativas, todas as suas contradições, buscando a 
construção do novo. O professor não deve se anular como sujeito desejante 
ou impedir que o aluno deseje. O reconhecimento mútuo é que permitirá, 
ao professor, ensinar verdadeiramente e, ao aluno, desejar aprender e cons-
truir o saber (PEDROZA, 2010, p. 90).

 Esse desdobramento, a partir da realização da Roda de Conversa 
citada acima, aconteceu com acadêmicos de duas turmas, além dos esta-
giários de Estágio II, deu a oportunidade de organizar uma Prática como 
Componente Curricular (PCC). Essa atividade campo foi realizada por 28 
estudantes do curso de Educação Física e 85 crianças das escolas parceiras 
(ETI Daniel Batista e ETI Fidêncio Bogo). Para o planejamento do proje-
to criado em sala de aula, denominado “Acriançar, a criança aí: manhã de 
aventuras na escola ETI Fidêncio Bogo (Taquaruçú Grande)”, tivemos as 
seguintes etapas:

• Entrar em contato com as escolas e solicitar a permissão para de-
senvolver o projeto;

Sensibilidade como foco de práticas formativas de Educação Física na cidade de Palmas: potencialidades... - 167



168 - Experiências na arte da docência tocantinense: a Educação Física na roda

• Analisar as aulas de Educação Física desenvolvidas em ambas as 
escolas, proximidades e diferenciações;
• Pesquisar sobre habilidades motoras básicas e cultura corporal para 
ensino fundamental - primeira fase;
• Selecionar atividades de acordo com critérios da BNCC e refe-
rencial teórico discutido nas disciplinas de Aprendizagem Motora e 
Escolar II;
• Escolher os livros, artigos e as atividades que fariam parte do reper-
tório para a culminância do projeto;
• Fazer reuniões com os acadêmicos para orientação das atividades;
• Planejar as atividades que serão realizadas;
• Proceder com a culminância do projeto
• Organização do relatório final dos trabalhos realizados.

3.1. Relatos dos estudantes: registros e avaliações das atividades

A modernização dos esportes e o modo de praticá-los estão mudan-
do muito, assim as atividades e brincadeiras tradicionais estão em desuso e 
sendo esquecidas com o passar do tempo. O professor de Educação Física 
tem um repertório de atividades para serem trabalhadas em sala de aula e 
fora, por isso é importante que o professor tenha essa criticidade e colabore 
para com esse resgate e manutenção. No planejamento das atividades, não 
foi incluso os esportes popularmente dito, famosos, optamos por mais sim-
plicidade, mostrar uma lógica em que com pouco se faz muito, sendo assim, 

[...] essas práticas, realizadas de forma simples, podem ter 
uma importância maior do que a oferta de um grande núme-
ro de atividades que envolvem esportes e jogos que as crian-
ças obviamente gostam de realizar (KUNZ, 2005, p. 34).

Alguns fragmentos de relatórios dos estudantes salientam o proces-
so vivido:

Após chegarmos à instituição, fomos recepcionados pela 
professora de Educação Física, nos levando até o interior 
da escola para já começarmos a realização das atividades 
propostas daquela manhã, buscando aproveitar o máximo 
do tempo naquela localidade. Passamos por vários projetos: 
Criatórios de peixe, criatório de abelhas, aves, hortaliças e 
entre outros tipos de espécie de criação rural, chegando até 
o píer à beira do Ribeirão Taquaruçu Grande, e logo de cara 
já podemos perceber a alegria dos alunos da ETI – Daniel 
Batista, pois estavam em um ambiente totalmente diferente 



de suas rotinas, em um ambiente rural (Relatório do grupo 
1, novembro, 2019).

Ao Chegarmos na quadra [da escola campo] , local de exe-
cução das atividades, as crianças foram divididas em grupos, 
sendo eles: Respirar e descontrair – esta prática é de suma im-
portância para o autocontrole e desenvolvimento durante a 
infância; Linguagem e movimentos –  as vivências e experi-
ências desenvolvidas exigem as expressões comunicativas de 
movimentos; Movimento e acrobacias – além de ser ativida-
des atrativas, ela proporciona ao aluno uma aprendizagem 
motora mais desenvolvida, como o equilíbrio, flexibilidade 
e coordenação motora; Movimentos e Natureza – além de 
despertar uma consciência de conservação da saúde e de res-
peito para com a natureza, ajuda na sua preservação; Mú-
sica, ritmo e movimento – para Kunz (2012) estimular mo-
vimentos, traz modificações na pressão sanguínea, estimula 
os batimentos cardíacos, o suor, a respiração, etc. A Músi-
ca evoca diferentes sentimentos nas pessoas. As atividades 
foram programadas em forma de circuito, onde os grupos 
ficaram espalhados pela quadra, com aproximadamente 10 
a 15 alunos para cada grupo e cada grupo tinha 15 minutos 
para executar as atividades, ao final do tempo era feito o ro-
dizio das crianças (Relatório de grupo 2, novembro, 2019).

 Segundo Kunz (2012), é possível trabalhar a sensibilidade sono-
ra, expressão corporal, melhoramento da capacidade de auto expressão e 
conhecimento de si. Envolvendo a música e movimentos, podemos criar/
reproduzir diversas atividades ritmadas, entre elas, a dança. 

 Pensando nisso, foram escolhidas algumas músicas para dançar 
com as crianças. A atividade foi iniciada com um aquecimento utilizando 
a música; em seguida, foram feitas algumas coreografias e, para finalizar, a 
volta a calma com uma música. A experiência proporcionou uma vivência 
rítmica para os alunos, na qual foi possível observar que havia alguns mais 
inibidos, com isso não participaram com tanto entusiasmo; havia também 
aqueles que interagiram com a dança, mostrando a satisfação em estar ali 
participando. Passaram por ali cinco grupos de alunos, cada um com a sua 
forma diferente de participar. 

Chegamos à conclusão que a manhã de aventuras realiza-
da na ETI – Fidêncio Bogo foi de grande importância aos 
acadêmicos, pois adquiriram conhecimento e experiência 
ao trabalharem com vários tipos de alunos. Podemos notar 
também um comparativo entre os alunos do Daniel Batista e 
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do Fidêncio Bogo, notamos várias diferenças, mas principal-
mente em relação ao comportamento, podemos notar que os 
alunos do Daniel Batista são mais inquietos em comparação 
aos alunos do Fidêncio Bogo, que já são alunos que conse-
guimos ganhar a atenção deles mais fácil. Supomos que essa 
diferença pode ser do fator da região em que vivem, visto que 
os alunos do Daniel Batista vivem em zona urbana, um am-
biente mais estressante, mais corrido. De modo contrário, os 
alunos do Fidêncio Bogo, moram em uma região rural, onde 
tudo é mais calmo, tem um grande contato com a natureza, 
dessa forma convivem em um ambiente mais tranquilo, bem 
longe da agitação (Relatório do grupo 1, novembro, 2019).

A vivência trouxe para as crianças um intercâmbio de ambien-
tes muito enriquecedores. A zona rural e a zona urbana rela-
cionadas com algum viés: não só de proporcionar aos peque-
nos um conhecimento de si mesmo a partir dos movimentos 
produzidos por eles nas atividades do projeto, aprimorando 
sua capacidade motora, rítmica, sistêmica, espontânea, so-
cial e lúdica, como também, uma visão mais profunda da 
importância do cuidado com a natureza, sendo ela uma fini-
ta produtora de vida não só para nós como para nela mesma. 
Com isso, concluímos que os resultados não serão analisa-
dos de imediatos. No entanto, em longo prazo as crianças 
irão desenvolver os aprendizados novos em seus ambientes, 
seja fora ou dentro da escola. [...] Desta forma, a criança co-
nhece a si mesmo (Relatório do grupo 3, novembro, 2019).

Concluímos que essa proposta foi muito relevante a nosso 
processo de formação acadêmica, conseguimos impactar os 
alunos de ambas as instituições de ensino, ambas as turmas 
de alunos tiveram a oportunidade de participar de vivên-
cias diversificadas, isso mostra que a intencionalidade do 
projeto foi assertiva e impactou de forma positiva os alunos 
da ETI Daniel Batista e os alunos da ETI Fidêncio Bogo 
(Relatório do grupo 4, novembro, 2019).

 As produções materiais dos relatórios apresentados acima salien-
tam desafios formativos na perspectiva de ‘constituição de sujeitos emanci-
pados’, defendidos por Kunz (2005) quando afirma que 

[...] o processo de esclarecimento [...] como um questionamen-
to das verdades fundadas nas ciências, dá-se através da reflexão 
crítica, da ação comunicativa e da reelaboração dos conheci-
mentos para além das informações (KUNZ, 2005, p. 134).



4. Terceira parte: a Educação Física na Escola de Tempo Integral Fidên-
cio Bogo na compreensão da professora Joice Carvalho de Paula

Uma das características observadas na professora Joice, durante o de-
bate realizado no IFTO, foi sua constante preocupação com as questões so-
ciais de seus alunos. Desde que chegou ao Tocantins em 2004, de mala e cuia 
como se diz na linguagem gaúcha, sempre se prontificou a trabalhar nas peri-
ferias da cidade de Palmas, mesmo tendo oportunidades de se alocar no cen-
tro. A partir do momento que conheceu a realidade de Taquari, periferia da 
cidade, distante cerca de 14 km do centro, em que suas crianças eram muito 
carentes, mesmo após passar em concurso público em 2005, permaneceu na 
mesma escola, porque percebia que as crianças precisavam de um olhar social, 
um olhar de empatia, ajuda. A escola era um pavilhão fechado, que depois 
foi demolida pela prefeitura. Nesse momento, a professora foi convidada a 
trabalhar na escola rural João Beltrão – 12 Km do centro da cidade. Nessa 
intencionalidade de persistir com os periféricos da cidade, a professora desta-
ca sua compreensão na mesma linha defendida por Dunker (2020), que diz:

Enquanto alunos de baixa renda dependem da escolariza-
ção para criar um novo mundo e sustentar sua capacidade 
de sonhar habitá-lo, as classes mais favorecidas, no Brasil, 
tornaram a escola a depositária de sonhos hiperpotentes, em 
mundo já conquistado e povoado hobbesianamente pela 
guerra de todos contra todos (DUNKER, 2020, p. 69).

 A professora então percebeu que as mesmas necessidades que exis-
tiam na periferia da cidade, existiam no João Beltrão. O perfil dos alunos 
que frequentam a escola é bem diversificado, predominantemente são as 
crianças e adolescentes filhos de proprietários de pequenas chácaras, dos 
moradores de loteamentos mais antigos e recentes, dos caseiros e dos traba-
lhadores temporários na região. Agora, já há 14 anos, pensa em continuar 
contribuindo socialmente com os alunos, em todos os sentidos, além da 
educação física. 

Meu aluno saindo melhor do que entrou na minha aula, 
me sinto realizada, feliz, porque meu aluno saiu com algo 
plantado na vida dele ou uma alegria, uma empatia, um 
desafio, um aprendizado, um novo olhar sobre a vida ou a 
realidade dele, às vezes uma conversa com os alunos, uma 
escuta afetiva, ele já se sente importante, valorizado, se sente 
acolhido, por isso não quis sair do meio rural (DE PAULA, 
depoimento pessoal, janeiro, 2021).
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 A narrativa da professora, também salientada na Roda de Con-
versa, evidencia uma flexibilidade no trato com a infância, novos traje-
tos nos conteúdos anteriormente priorizados, porque sua vida acadêmica 
foi marcada por conteúdos técnicos relacionados aos esportes. Um legado 
pretendido é marcar a vida das pessoas, pois “a matéria prima é a vida”, 
considera também que mais aprende com as crianças do que ensina, sendo 
gratificante e rejuvenescida na rotina de trabalho.   

A experiência da escuta tem uma função educativa indireta 
que é a modulação de nossos afetos, emoções e sentimentos. É 
pela escuta, pela temporalidade que ela exige, pela gramática 
intersubjetiva que ela impõe e pelo efeito de empatia que ela 
causa, que podemos dizer que ela atua como uma espécie de 
fitoterápico para as patologias do humor. [...] As alterações 
generalizadas de humor prendem-se a emergência de dois 
afetos fundamentais: o ódio e a vergonha. Logo, há a difi-
culdade de fazer a partilha social desses dois afetos na forma 
de sentimentos transformativos (DUNKER, 2020, p.119).

  “Um dia azul outro dia azul” mostra a sensibilidade presente no 
trato com as pessoas, lugares, territórios outros diversos de sua origem, 
parecendo ser grata pelo convívio com seus alunos, todo dia. A Escola de 
Tempo Integral (ETI) Agroecológica Fidêncio Bogo, na Comunidade de 
Taquaruçu Grande, foi inaugurada em agosto de 2019, pois, conforme nos 
narra a professora Joice, 

No João Beltrão a escola ficou muito pequena e fomos para 
uma escola nova, no loteamento Marmelada em Taqua-
ruçu Grande, que tem como objetivo contribuir para que 
os sujeitos possam ter a oportunidade de aprender novos 
conhecimentos e habilidades que corroboram com o seu 
desenvolvimento pessoal, profissional e com a consciência 
ambiental com missão e visão voltada para a agroecologia, 
por meio de uma educação específica e diferenciada, con-
tribuindo para a formação integral de cidadãos críticos e 
conscientes de seus deveres e direitos e atuar como agentes 
de desenvolvimento local e global com vistas à sustentabili-
dade ambiental, econômica e social da comunidade em que 
vivem e da sociedade em geral. Então nós fomos para  ETI 
Fidêncio Bogo em agosto/2019, onde a escola trabalha com 
metodologias de projetos, da problematização e a pesqui-
sa científica,  metodologias estas que estão voltadas para a 
inclusão do aluno, respeitando a diversidade, a construção 
coletiva, educação integral, a autonomia, e atuarem na sua 



realidade e despertar o interesse pela permanência no cam-
po (DE PAULA, depoimento pessoal, janeiro, 2021).

 A escola já nasceu com vocação comunitária e fica às margens do 
Ribeirão Taquaruçu Grande destinada à preservação permanente. Entre os 
diversos projetos que fazem parte da constituição da proposta pedagógica 
da escola, estão: criação de peixes, espécies frutíferas e árvores nativas, me-
liponicultura, destinadas à educação ambiental e sustentabilidade. Quanto 
aos princípios com a Educação Física, a professora destaca sua metodologia 
de trabalho nos aspectos de diálogo, afetividade e respeito social.

Sempre trabalhei com eles através do diálogo, visando à au-
tonomia intelectual, o senso crítico, tendo uma troca huma-
nizada, de empatia, nada imposto de cima para baixo, incen-
tivando eles a pensarem a vida deles, sendo autores das suas 
histórias, não chegar e despejar os conteúdos, mas trabalhar 
com eles a questão de criar um raciocínio, através de questio-
namentos, aguçando a curiosidade com relação aos assuntos 
da disciplina. Em quadra sempre fazemos uma roda de con-
versa, eu faço uma abertura e explico o que vai ser trabalhado 
em aula, eles tiram dúvidas, questionam, perguntam alguma 
coisa em relação ao tema, fazem as atividades e no final fa-
zemos uma reflexão do que foi a aula, como se sentiram, 
como foi a vivência, dificuldades que tiveram, como poderí-
amos mudar e o que faríamos de diferente na atividade. Este 
ano de 2021, estaremos inaugurando o bloco de esportes, 
que irá contemplar a área aquática, sala de teatro, sala de 
lutas, sala de música, além de todos os esportes que a quadra 
oferece (DE PAULA, depoimento pessoal, janeiro, 2021).

 Ao observar os relatórios dos acadêmicos descritos anteriormente, 
percebe-se que há algumas diferenciações entre o contexto de crianças da 
zona rural e urbana, mas também existem observações realizadas durante 
as atividades da PCC que salientam a forma de agir das crianças: a escuta 
é um processo de aprendizagem construído ao longo de um processo que 
aposta na capacidade interativa dos diferentes sujeitos. O diálogo existente 
nas aulas da professora demonstra a qualidade da atenção, o saber agir 
no tempo, agregando valores para além dos conteúdos técnicos. Bracht 
(1992), no início dos anos 1990, já havia enunciado uma perspectiva de 
"Educação Física e Aprendizagem Social" nos orientando para uma am-
pliação do conceito de esporte e atividade física. Muitas décadas se pas-
saram, mas efetivamente poucos sentidos modificaram nas relações de in-
tercâmbios de saberes nas salas de aula. A professora Joice apresenta uma 
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proposta sensível para além dos conteúdos, envolvendo a vida dos sujeitos 
da ação de movimento.

5. Quarta parte: síntese das aprendizagens sociais

[...] Entre duas notas de música existe uma nota,
entre dois fatos existe um fato,

entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam
existe um intervalo de espaço,

existe um sentir que é entre o sentir
–  nos interstícios da matéria primordial

está a linha de mistério e fogo
que é a respiração do mundo [...] 

Clarice Lispector.

 Ao finalizar este trabalho, buscamos as palavras que possam de al-
guma forma retratar os sentidos das práticas sociais relatadas por profes-
sores e acadêmicos. As perspectivas encontradas nas narrativas docentes 
destacam a importância da formação de professores para responsabilidade 
social. Dessa forma, ao construir/desenvolver as Práticas de Componentes 
Curriculares (PCC), tanto no Parfor, como no ensino regular, as aprendi-
zagens sociais ficam evidenciadas na qualificação das relações estabelecidas 
entre contextos comunitários, empatia e escuta sensível do outro. 

A escuta envolve um trabalho de tradução e reconhecimen-
to da diferença entre o que se deseja e o que se precisa e o 
que se demanda. Mas ela também realiza a transformação 
da partilha social dos afetos em forma de sentimentos. Afe-
to, vem de afectio, ou seja, capacidade de reconhecer, de ser 
afetado ou de perceber passivamente o que o outro nos diz 
ou nos oferece. Há pessoas que se protegem das afecções do 
mundo desenvolvendo esquemas de indiferença, redução 
ou de anestesia. Mas quando isso não domina completa-
mente o sujeito o afeto desencadeia uma reação. Esta reação 
passa por um motor, ou seja, por uma qualificação do que 
nos afetou como emoção (DUNKER, 2020, p. 124/125).

Essas práticas que envolvem os espaços sociais possibilitam a for-
mação profissional mais humana e crítico-reflexiva do futuro professor, 
além de colaborarem com a qualidade de vida das pessoas que poderão 
conhecer o ambiente construído, trilhas, projetos na escola do Campo, 



bem como, fortalecer as relações interpessoais de todos os envolvidos. O 
engajamento em propostas comunitárias, percebidas pelos docentes deste 
trabalho, para além dos aspectos técnicos da disciplina de Educação Física, 
também evidenciaram sentimentos próprios de atividades corporais, como 
afeto e trocas entre crianças de diferentes ambientes sociais da cidade. 

Temos uma realidade singular no Instituto Federal, cam-
pus Palmas, pois não há tantas instituições que fomentam 
o contato com o aluno e a percepção dos fundamentos ne-
cessários para a formação profissional. Deveras que haven-
do realizações de projetos deste porte na maioria das insti-
tuições, a Educação Física não seria considerada uma ‘aula 
livre’, mas uma aula que fomente cidadãos emancipados 
(Relatório do grupo 5, novembro, 2019).

Conhecer e interagir com seres humanos muitas vezes destituídos 
de qualquer outra materialidade a não ser seus corpos. A narrativa de um 
relatório escrito por uma acadêmica pode ser a síntese pretendida com a 
formação como emancipação.

[...] E é neste sentido que a Educação física, é de suma im-
portância, pois são nessas aulas que serão trabalhadas ati-
vidades lúdicas que farão com que o aluno expresse senti-
mentos, emoções e até mesmo os pensamentos através dos 
movimentos ou o contato com a natureza. Logo, foi muito 
gratificante organizar e poder participar deste momento, 
pois acredito que ficará guardado em nossas memórias, tan-
to na das crianças, quanto aos acadêmicos e aos professores 
que participaram do momento. Servindo também de ex-
periência para a vida acadêmica, pois houve a aproximação 
entre os saberes teóricos e as práticas envolvendo o Movi-
mento Humano (Relatório de PCC, novembro, 2019).

O processo vivido por estudantes em formação demonstra que as 
apostas em atividades curriculares, como os PCC’s, são fundamentais para 
consolidação e potencialidade da área de conhecimento conhecida como 
cultura de movimento. Terminamos o texto voltando o olhar para as frases 
marcantes de Clarice Lispector, que desafia a nossa prática docente em buscar 
um intervalo de espaço nos interstícios da matéria primordial, percebendo 
por dentro do nosso ofício, dentro das nossas Instituições, algo para além 
dos elementos técnicos e instrumentais, mas razão de vida, razão e emoção 
de trocar experiências intersubjetivas, que possam nos dar sentido ao ato 
de formar-se e nos rebelar de uma estática docente (MARTINS, 2014).
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DO
 TOCANTINS: AÇÕES PIONEIRAS

Lucilene Gomes da Silva
Ricardo Lira de Rezende Neves

Jean Carlo Ribeiro

1. Introdução

Historicamente, o debate sobre a formação profissional em Educa-
ção Física no Brasil, foi delineado a partir de documentos relacionados à 
formação de professores, especificamente a partir das diretrizes curriculares 
propostas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Nas últimas dé-
cadas, essa temática foi presença constante nas argumentações e problema-
tizações, impulsionadas por autores emblemáticos e pensadores do campo 
da Educação Física.

Entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000, desta-
caram-se especialmente as discussões sobre a formação desenvolvida por 
Instituições do Ensino Superior (IES), oriundas dos “currículos mínimos”, 
postulados pela Resolução nº 03 de 16 de junho de 1987 (BRASIL, 1987a). 
O documento fixava o quantitativo mínimo de conteúdo a ser observado 
nos cursos de graduação em Educação Física (Bacharelado e Licenciatura).

No mesmo período, um número crescente de produções acadêmicas 
associadas à estruturação de grupos de estudos e pesquisas e à realização de 
eventos científicos, também colaboraram para alavancar a tematização críti-
ca da formação em Educação Física. Entre diversas contribuições relevantes 
deste momento histórico, podemos destacar as produções de Taffarel (1997), 
Kunz et al. (1998), Catani, Oliveira e Dourado (2001) e David (2002).

Contudo, neste movimento é possível identificar a correlação de 
forças em disputa que marcou, marca e (re) compõem a história da forma-
ção profissional na área, destacadamente em virtude da edição da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
publicados respectivamente em 1996 e 1997, além de registros e manifes-
tações escritas voltados ao tema (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997).

Estes documentos colaboraram para tensionar o movimento de re-



178 - Experiências na arte da docência tocantinense: a Educação Física na roda

estruturação da formação em Educação Física e sua relação com o mercado 
de trabalho, que notadamente, a partir das possibilidades de atividade pro-
fissional nos diferentes e emergentes espaços de atuação fora da escola, passa-
ram a ser consideradas como um “novo” campo de intervenção profissional.

As indicações presentes na LDB de 1996 oportunizaram uma re-
formulação do ensino superior quanto à formação de profissionais, miran-
do a constituição de um “novo” profissional para o mercado de trabalho, 
espaço que no entender de muitos, estava em transformação e necessitando 
de inovações. Para Veronez et al., (2013, p. 810) as reformulações da época 
objetivavam “[...] preparar cognitivamente os trabalhadores no sentido de 
torná-los aptos às demandas da mundialização do capital e do processo de 
globalização”.

Diante destas situações e contradições presentes nos aspectos históri-
cos da formação em Educação Física evidenciadas durante a década de 1990, 
em dezembro de 1999 na então Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
(FAFICH), sediada no município de Gurupi, interior do estado do Tocan-
tins, foi criado um curso de graduação em Educação Física, com enfoque na 
formação de professores para o ensino básico (PROJETO DE CRIAÇÃO 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Considerando estes fatos e contextos, destacamos como objetivo 
principal neste estudo, analisar e contextualizar o Projeto de Criação do 
curso de graduação em Educação Física da FAFICH, relacionando essa 
proposta a questões socioeconômicas locais e aos marcos legais que orien-
taram as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de formação em Edu-
cação Física na década de 1990.

Em busca da reconstrução desse cenário e obedecendo o recorte 
temporal delimitado na década de 1990, destacamos dados de contextu-
alização do estado do Tocantins e do município de Gurupi, assim como 
publicações científicas relacionadas à formação em Educação Física no pe-
ríodo. Com o mesmo intuito, apoiados no método histórico e nos proce-
dimentos presentes na pesquisa documental, além de apreciar o Projeto de 
Criação do curso de Educação Física da FAFICH de 1999, identificamos 
marcos legais estabelecidos pelo CNE tais como: a Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996; o Parecer CNE nº 776 de 03 de dezembro de 1997 
(que orienta na construção de diretrizes curriculares dos cursos de gradua-
ção de nível superior) e a proposta da Comissão de Especialistas de Ensino 
em Educação Física (COESP/EF) para as novas diretrizes curriculares para 



os cursos de graduação em Educação Física, publicizada em maio de 1999 
(PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDU-
CAÇÃO FÍSICA, 1999; BRASIL, 1996; BRASIL, 1997a; COMISSÃO 
DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999). 

Entendendo a iniciativa de criação do curso da FAFICH como fru-
to de uma composição entre as evidências em destaque tanto no contexto 
local quanto nas diretrizes da formação profissional em Educação Física em 
âmbito nacional vigente à época, propomos a divisão deste estudo em três 
partes: inicialmente uma apresentação de indicadores sociais e do cenário 
local e regional da cidade de Gurupi e da própria FAFICH. Na sequência 
uma visão panorâmica sobre as diretrizes da formação em Educação Física 
no país, para em seguida, uma análise com enfoque no Projeto de Criação 
do curso em questão, enfatizando traços de aproximação entre a natureza 
de tal iniciativa e o contexto profissional de então.

2. Cenários do Tocantins: um lugar para a Educação Física

O município de Gurupi está localizado ao sul do estado do Tocan-
tins, a 220 quilômetros da capital Palmas. Seus limites, pertencentes ao es-
tado de Goiás até o ano de 1988, foi território ocupado por comunidades 
indígenas da etnia Xerente até as primeiras décadas do século XX, quando 
a região foi invadida por aventureiros atraídos pelas descobertas de man-
chões de cristal e pela abundância de terras disponíveis para a formação de 
fazendas de criação de animais e de plantio agrícola (TOCANTINS, 2015).

Os novos moradores iniciaram um paulatino processo de urbaniza-
ção entre as décadas de 1930 e 1940, movimentação que conduziu o povoado 
à categoria de distrito do município de Porto Nacional em 1956. A chegada 
das obras de abertura da rodovia Belém-Brasília em 1957, trouxe consigo a 
oportunidade da emancipação político-administrativa da localidade ocor-
rida no ano seguinte, em 14 de novembro de 1958 (TOCANTINS, 2015).

A dinâmica de expansão da fronteira agrícola brasileira, que atingiu 
o sul do estado de Goiás no início do século XX, se intensificou em dire-
ção ao norte goiano, principalmente a partir de 1950. Durante o terceiro 
quarto do século, a população da região norte do estado aumentou quase 
quatro vezes, passando de 204.041 habitantes em 1950, para 738.688 em 
1980, registrando uma taxa média de crescimento de 4,4% ao ano, por-
centagem superior à da porção sul do estado (3,9%) e de todo o território 
nacional (2,9%) (OLIVEIRA, 2019).
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Esse fluxo migratório facilitado pela abertura da rodovia Belém- 
Brasília, também esteve relacionado à transferência da capital federal para 
o Planalto Central e não deixou de promover impactos na dinâmica social. 
O crescimento populacional e consequentemente dos índices de urbaniza-
ção em uma região historicamente marcada pelo isolamento, abandono, 
pobreza e precárias circunstâncias de vida, agravou as já insuficientes con-
dições de moradia, saneamento, acesso à água potável e assistência à saúde.

No campo educacional, outros indicativos apontavam o atraso so-
cial e a frágil infraestrutura disponível para a maioria da população do 
norte goiano: elevado índice de analfabetismo, alta evasão escolar e elevada 
taxa de reprovação nas séries iniciais. As escolas de apenas uma sala de aula 
(modelo comum em zonas rurais), ainda representavam em 1987, cerca de 
70% do total de estabelecimentos de ensino da região. Por ali, naquela dé-
cada, cerca de metade da população com idade igual ou superior a 5 anos, 
não sabia ler ou escrever (OLIVEIRA, 2019).

Na expectativa de enfrentar parte do problema, representantes da 
prefeitura municipal de Gurupi iniciaram a partir de 1980, diálogos com o 
Governo do estado de Goiás, na intenção de criar uma Faculdade de Edu-
cação na cidade. Em 15 de fevereiro de 1985, por meio da Lei Municipal 
nº 611, foram criadas a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de 
Gurupi (FAFICH) e sua mantenedora, a Fundação Educacional de Guru-
pi (FEG), esta última, autarquia pública municipal responsável pela gestão 
administrativa e financeira da primeira33 (UNIRG, 2018).

Mesmo com a novidade, o contexto da cidade de Gurupi ainda 
refletia com fidelidade o cenário social da região.  Em 1991, após a cria-
ção do estado do Tocantins, 56.752 pessoas residiam no município, que 
possuía um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 
de 0,497. Dez anos depois, com uma população de 65.034 habitantes, o 
IDH-M subiria para 0,610. Mesmo com esse aumento, 18.132 famílias 
ainda viviam em situação de pobreza, com renda mensal de até 1 salário 
mínimo. Deste total, 30,07% se mantinham com até meio salário míni-
mo (pobreza absoluta) e 56, 50% sobreviviam em situação de pobreza 
33 Depois da publicação da Lei Municipal nº 1.566 de 18 de dezembro de 2003, a deno-
minação da instituição foi alterada para “Faculdade UNIRG”, assim como sua mantenedora, reno-
meada para “Fundação UNIRG”. A sigla “UNIRG” já considerava o projeto de expansão em curso, 
que mirava na sua transição para a posição de universidade. Depois de ser reconhecida como Centro 
Universitário em 2008, tal condição foi alcançada em 2018, 33 anos após sua fundação, quando 
o Conselho Estadual de Educação do Tocantins reconheceria a instituição como “Universidade de 
Gurupi” (UnirG).



extrema, não ultrapassando 1/4 do salário mínimo como renda mensal 
(TOCANTINS, 2015).

O problema da baixa renda e da acanhada formação profissional da 
população persistia na virada do século. No ano 2000, 49,08% da popula-
ção do município tinha rendimento de até 1 salário mínimo e 77,16% de 
até 2 salários mínimos. De todos os trabalhadores que ocupavam o merca-
do de trabalho, 51,20% tinham completado somente o ensino fundamen-
tal, 32,79% haviam finalizado o ensino médio e apenas 5,91% possuíam 
curso superior concluído (TOCANTINS, 2015).

Reforçando a continuidade do processo de qualificação profissio-
nal, em dezembro de 1999 a FAFICH criava um curso de graduação em 
Educação Física, iniciativa que buscava suprir a carência de professores 
licenciados em nível superior, que pudessem atuar no interior das escolas 
de ensino básico da cidade e da região. À época, em uma área composta por 
22 municípios da região Sul do Tocantins, foram levantadas a existência de 
28 escolas de ensino médio, sendo 22 da rede pública estadual e 6 perten-
centes à iniciativa privada (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Essas particularidades direcionaram o projeto inicial de implanta-
ção do curso para um aprofundamento em Educação Física escolar. Uma 
análise prévia do mercado de trabalho regional, evidenciou a presença de 
professores de diferentes formações (inclusive do quadro efetivo do estado) 
com a responsabilidade de ministrar a disciplina de Educação Física. O 
curso também se alinhou às diretrizes curriculares de formação de profes-
sores vigentes à época, ao se integrar, nos campos do ensino, da pesquisa e 
da extensão, a outros dois cursos de licenciatura já existentes na instituição: 
Pedagogia e Letras-Português (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Com previsão de início das atividades para o primeiro semestre 
de 2000, o curso se tornou a primeira iniciativa no estado do Tocantins, 
validada pelo Conselho Estadual de Educação, voltada para a formação de 
licenciados em nível superior para a área da Educação Física. Orientado 
pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelecia naquele 
momento as diretrizes e bases da educação nacional além de direcionamen-
tos sobre as finalidades e especificidades da Educação Superior no Brasil, o  
projeto de criação do curso também fundamentou-se na proposta da Co-
missão de Especialistas de Ensino em Educação Física (COESP/EF) para 
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as Novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Educação 
Física de maio de 1999, que naquele período, estava em processo de dis-
cussão no campo da profissão (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999; BRASIL, 1996; 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍ-
SICA, 1999).

Diante deste cenário, partimos para um balanço dos rumos toma-
dos pela formação profissional em Educação Física durante a década de 
1990, evidenciando documentos e produções científicas que nos permiti-
rão visualizar aproximações entre os contextos local e nacional.

3. As Diretrizes Curriculares Nacionais nos anos 1990: marcos legais, 
instituições e movimentos do campo da Educação Física 

A abertura política e o final do regime militar, culminando com a 
instituição da democracia no país na década de 1980, ensejou mudanças 
significativas no cenário da educação brasileira. O principal marco foi a 
possibilidade de alterações de leis que poderiam qualificar o processo de 
formação da sociedade nos níveis da educação infantil e ensino básico e su-
perior. Na década de 1990, enfim, vislumbrou-se a possibilidade da estru-
turação de uma nova Lei de Diretrizes de Bases (LDB) para a educação do 
país, concretizada pela publicação da lei nº 9394/96. Um dos importantes 
atributos presentes na LDB de 1996 foi a compreensão de que a formação 
em nível superior não se tratava de uma formação final e estanque, e sim, 
apenas de mais uma etapa de um processo maior e continuado.

Diante deste novo cenário, o Conselho Nacional de Educação 
(CNE), através do parecer nº 776 de 03 de dezembro de 1997, deliberou 
que caberia à sua Câmara de Educação Superior (CES/CNE) estabelecer 
orientações gerais para serem observadas na formulação das diretrizes curri-
culares para os cursos superiores de graduação, isso porque a LDB de 1996 
revogara a legislação anterior que tratava do assunto (BRASIL, 1997a). 

As intenções do CNE giravam em torno da revisão da organização 
dos “currículos mínimos”, tema que na nova LDB não contemplou com 
eficiência. A ideia era alcançar objetivos já bastante discutidos, tais como: 
facilitar as transferências de estudantes entre instituições e garantir quali-
dade e uniformidade mínimas aos cursos; diminuir a rigidez da imposição 
de conteúdos e disciplinas, dando maior liberdade para as IES organizarem 
suas propostas de ensino; evitar o corporativismo de grupos e instituições 



que demonstravam intenções em dificultar a entrada de novos profissionais 
em determinados espaços do mercado de trabalho, e por fim, encorajar a 
inovação nos cursos de formação (BRASIL, 1997a). 

O CNE, por meio de sua CES, criticava a forma de organização da 
formação estruturada em conteúdos de um “currículo mínimo”, propon-
do no aludido parecer, desafios importantes e questões fundamentais para 
serem reformuladas na formação dos profissionais em nível superior. O 
documento visava uma sólida formação básica e a preparação do estudante 
para enfrentar os desafios e as transformações da sociedade e da profissão, 
além de: 

[...] contemplar elementos de fundamentação essencial em 
cada área do conhecimento, campo do saber ou profissão, 
visando promover no estudante a capacidade de desenvol-
vimento intelectual e profissional autônomo e permanen-
te. [...] pautar-se pela tendência de redução da duração da 
formação no nível de graduação. [...] promover formas de 
aprendizagem que contribuam para reduzir a evasão [...] 
induzir a implementação de programas de iniciação cientí-
fica nos quais o aluno desenvolva sua criatividade e análise 
crítica. [...] incluir dimensões éticas e humanísticas, desen-
volvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cida-
dania (BRASIL, 1997a, p. 2).

Considerando os limites em se alcançar os objetivos dos “currícu-
los mínimos” e os desafios propostos no Parecer 776/97 de reestruturar a 
formação no campo da Educação Física, um crescente número de investi-
gações problematizou aspectos relacionados à formação naquele contexto 
histórico. Darido (1995), autora de vanguarda no campo da formação para 
a Educação Física escolar, apontou que os currículos da formação de pro-
fessores de Educação Física no Brasil, da década de 1980 e 1990, advinham 
de uma matriz “tradicional” ou “esportivista” e outra “técnico-científica”, 
ambas com um distanciamento entre teoria e prática e com bases na ciên-
cia positivista que pouco contribuíam para as reorientações pedagógicas do 
fazer profissional na escola.

No mesmo período e na mesma direção, Rangel-Betti e Betti 
(1996), também analisaram a tendência centrada nos currículos “tradicio-
nal-esportivo” e “técnico-científico”, constituídos a partir dos “currículos 
mínimos”. Após tecer críticas a estes modelos, propuseram desafios para a 
construção de um currículo “prático-reflexivo”.

Para os autores, o primeiro modelo enfatizava disciplinas esportivas, 
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separava a teoria da prática, que eram realizadas em momentos e espaços 
diferentes e priorizava a teoria entre as disciplinas biológicas e psicológicas. 
Já o modelo “prático-reflexivo”, valorizava as disciplinas teóricas básicas e 
aplicadas, abrindo espaço para as áreas de humanas e filosofia e sinalizava 
as práticas como o espaço do aprender como ensinar "sequências pedagógi-
cas” e não mais como o lugar do estudante praticar esportes. Avaliavam que 
deveria haver uma valorização da prática de ensino com foco na “aplicação 
e integração dos conhecimentos”, além de uma aproximação da formação 
com a tendência de ampliação e diversificação de um mercado de trabalho 
não mais restrito à escola. Enfim, indicavam que o primeiro modelo não 
considerava as realidades comportamentais, culturais e políticas das práti-
cas de trabalho (RANGEL-BETTI; BETTI, 1996, p. 10-11).

A proposta de currículo “prático-reflexivo” ventilada pelos autores 
na época, baseava-se na junção entre o conhecimento desenvolvido pe-
los professores na sua realidade prática de trabalho e aquele “criado” pe-
las universidades, tese amparada por autores de outros países, tais como: 
Shulman e Zeichner (Estados Unidos), Garcia e Pérez-Gómez (Espanha), 
Perrenoud (França) e Nóvoa (Portugal). O que os autores locais aponta-
vam como comum nestas ideias, era uma formação apoiada na prática da 
reflexão antes, durante e após o ensino. Para isso defendiam a presença do 
aluno, desde o início do curso, em atividades de campo e estágios super-
visionados em diferentes espaços de atuação profissional. Também defen-
deram um currículo constituído por temas e situações problema a serem 
resolvidas por estudantes sob orientação de professores durante ativida-
des com a comunidade, tanto no ensino, como na extensão e no estágio.

Diante do debate, e apoiado na Portaria 972 de 22 de agosto de 
1997, que permitia a constituição de comissões de especialistas de ensino 
para assessorar a Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério 
da Educação, o CNE articulou a composição Comissão de Especialistas 
de Ensino em Educação Física (COESP/EF) para discutir e propor novas 
diretrizes para a área da Educação Física, considerando o diálogo com o 
campo (BRASIL, 1997b).

A finalidade do trabalho da COESP/EF consistia em revisar e pro-
por alterações mirando a resolução do então Conselho Federal de Educa-
ção nº 3 de 16 de junho de 1987, que dividia a formação em licenciatura e 
bacharelado (BRASIL, 1987a). Na avaliação do próprio CNE, expressa no 
Parecer 776/97, o “currículo mínimo” demonstrava ser “[...] ineficaz para 



garantir a qualidade desejada, além de desencorajar a inovação e a benéfica 
diversificação da formação oferecida” (BRASIL, 1997a, p. 2).

Para Neto, Brito e Monte (2020), considerando os termos da Reso-
lução nº 3 de 16 de junho de 1987 e em especial o Parecer nº 215, de 11 
de março de 1987, os “currículos mínimos” do campo da Educação Física 
naquele contexto, “[...] não estavam mais em consonância com as deman-
das profissionais” (BRASIL, 1987a; BRASIL, 1987b). Além disso:

Frente ao processo de institucionalização do Bacharelado 
em Educação Física, possibilidade de formação que passa-
ria a coexistir com a tradicional formação em Licenciatura, 
deflagrou-se, provavelmente, a pauta de maior controvérsia 
na área dos últimos 30 anos, a saber: a questão sobre qual 
a concepção de formação e o perfil acadêmico-profissional 
que deveriam orientar a intervenção dos egressos dos cursos 
de graduação em Educação Física (BRITO NETO, BRITO 
e MONTE, 2020, p. 152).

As prioridades e desafios elencados pelo CNE para a formação em 
Educação Física, orientaram a COESP/EF na proposição de uma forma-
ção generalista, característica evidente no documento intitulado “Novas 
Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física: 
justificativas, proposições, argumentações” (COMISSÃO DE ESPECIA-
LISTAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999). A COESP/EF, 
considerando a participação com críticas e sugestões de representantes de 
diferentes IES, enviou em maio de 1999 ao Departamento de Política do 
Ensino Superior da Secretaria de Ensino Superior (SESu) do MEC, uma 
minuta de resolução sobre as novas DCNs da Educação Física a ser enca-
minhada ao CNE para aprovação.

O aludido documento apresentava certa aproximação com o deba-
te sobre a formação de professores que acontecia em países como Estados 
Unidos, Espanha, Portugal, Grécia, França, entre outros. O curso seria 
identificado na área da saúde e todo egresso com o título de Graduado em 
Educação Física. A formação dos profissionais faria jus ao título a partir 
dos aprofundamentos relacionados à “aplicação profissional”, atendendo 
diferentes manifestações da “cultura do movimento” da sociedade e res-
peitando “as características regionais e os diferentes interesses identificados 
com o campo de atuação profissional” (COMISSÃO DE ESPECIALIS-
TAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999, p. 1).

No entanto, não foi aventado o cerceamento da atuação profissio-
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nal em qualquer espaço profissional do mundo do trabalho. Pelo contrário, 
a ideia era de que um profissional com sólida formação generalista, com 
entrada única de estudantes através de vestibular e não separadas em licen-
ciatura e bacharelado pudesse desenvolver sua intervenção em diferentes 
realidades do mundo do trabalho, no entanto, dotado de um aprofunda-
mento na formação inicial. Por isso, a estrutura das DCNs propunha uma 
formação com conhecimentos de formação básica, específica e com um 
ou mais tipos de aprofundamentos que a IES formadora optava em seus 
respectivos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). Trazia a possibilidade 
de “apostilamento” de outros aprofundamentos no diploma do graduado. 
Para isso, era exigido o cumprimento da “carga horária”, das “disciplinas 
planejadas correspondentes”, da “respectiva prática de ensino ou estágio 
profissional aplicado” e do “trabalho de conclusão correlato ao tipo de 
aprofundamento cursado” (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE EN-
SINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999, p. 13).

O CNE deu continuidade à discussão desta proposta em um pro-
cesso que promoveu audiências públicas e convocações de IES e outras 
entidades do campo da Educação Física. Veronez et al. (2013) indicou que 
apenas 28 IES participaram destas audiências, mesmo tendo sido convoca-
das por meio de editais publicados no Diário Oficial da União.

Ganhava protagonismo nos debates a partir de então o Conselho 
Federal de Educação Física34 (Confef ). Este assumiu a posição estratégica 
de mediador entre as IES e o CNE, inicialmente apenas como mais uma 
entidade ativa nas audiências públicas, mas a posteriori, passou a organizar 
fóruns regionais para debater e definir necessidades para a reformulação das 
novas diretrizes nacionais. O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte35 
(CBCE) também assumiu posicionamentos, defendendo uma formação 
mais abrangente, menos focada por competências e direcionada pelo mun-
do do trabalho. Para Veronez et al. (2013) a concepção de currículo defendi-
da pelo CBCE à época, contemplava a multidisciplinaridade e o fenômeno 
histórico como determinante das relações sociais, políticas e pedagógicas.
34 Criado pela Lei nº 9.696 de 1º de setembro de 1998, o Conselho Federal de Educação 
Física (CONFEF) é uma autarquia federal composta por uma rede de conselhos regionais que fa-
zem o trabalho de fiscalização e regulação da atividade profissional na área da Educação Física.
35 Criado em 1978, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) é uma entidade 
científica que congrega pesquisadores ligados à área de Educação Física/Ciências do Esporte. Li-
derado por uma Direção Nacional e organizado em Secretarias Estaduais e Grupos de Trabalhos 
Temáticos, possui representações em vários órgãos governamentais. Também é ligado à Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e está presente nas principais discussões relacionadas 
a essas áreas de conhecimento.



A primeira comissão de especialistas composta pelos professores 
Elenor Kunz, Emerson Silami Garcia, Helder Guerra de Resende, Wagner 
Wey Moreira e Iran Junqueira de Castro, foi destituída ainda em 1999. 
Em funcionamento até 2002, novas composições assumiram o processo de 
reformulação das DCNs. À época, no entanto, destacamos que a compo-
sição inicial da COESP/EF apresentou ao CNE e às entidades do campo 
da Educação Física, uma proposta curricular inovadora, se considerados os 
“currículos mínimos” e especialmente as diretrizes de formação em Educa-
ção Física vigentes desde 1987. Não há consenso quanto a esta avaliação, 
contudo percebemos o esforço de transformação da formação para qua-
lificação profissional. O mundo do trabalho, a partir dali, passava a ser 
considerado como fundamental e, em alguns casos, definidor da estrutura 
e dos tipos de conhecimento e finalidades da formação.

As tensões apresentadas neste debate, concernentes às questões do 
currículo e formação em Educação Física na década de 90 e início dos 
anos 2000, não se manifestaram apenas no contexto teórico que destaca-
mos anteriormente pela perspectiva de diferentes pesquisadores e análise 
de documentos do MEC. Estas contradições também se apresentaram no 
contexto de realidades regionais em que se propunha criar ou reformular a 
formação de profissionais de Educação Física no Brasil.

4. O projeto de criação do curso de Educação Física da FAFICH

A partir das orientações estabelecidas pela COESP/EF nas “Novas 
Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física: 
justificativas, proposições, argumentações”, publicizadas em maio de 1999, 
foi elaborado o projeto de criação do curso de graduação em Educação Físi-
ca com aprofundamento em Licenciatura - Educação Física Escolar da FA-
FICH. O curso propunha uma carga horária de 3.105 horas, com previsão 
mínima de quatro anos e máxima de sete para sua integralização. Além disso, 
estava estruturado para funcionar em regime semestral, em turno diurno, 
com oferta de 50 vagas na entrada profissional (PROJETO DE CRIAÇÃO 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999). 

Alinhando-se às inovações debatidas no campo escolar durante a 
década de 1990, propunha uma formação profissional que não se limitava 
apenas aos conhecimentos técnicos esportivos, com aplicação de sequên-
cias pedagógicas dissociadas da realidade do estudante. Buscando outras 
possibilidades, projetava um perfil próximo ao de um mediador de ex-
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periências significativas a serem abordadas no contexto escolar da época, 
chamadas de “conhecimentos da cultura corporal de movimento”.

A Resolução nº 03 de 16 de junho de 1987 determinava a carga ho-
rária mínima total do curso em 2.880 horas/aula, sendo pelo menos 80% 
(oitenta por cento) destas, destinadas à “Formação Geral” e o máximo de 
20 % (vinte por cento) para “Aprofundamento de Conhecimentos” (BRA-
SIL, 1987a). No Projeto de Criação do Curso da FAFICH, o primeiro blo-
co, de “Conhecimentos identificadores da Área”, notadamente se voltava 
ao tipo de aprofundamento direcionado para a atividade docente dentro 
da escola e da vida educacional nos vários sistemas de ensino, representan-
do em torno de 70% dos conteúdos do curso. Respeitando a proposta da 
COESP/EF foram organizados em “Formação Básica” e “Formação Espe-
cífica” (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

A “Formação Básica”, era composta pelo conjunto de ações peda-
gógicas, de referenciais teóricos e de critérios científicos que articulavam a 
teoria e a prática em ações interdisciplinares relacionadas ao conhecimento 
da corporeidade do homem na perspectiva científico-biológica, cultural, 
histórica, filosófica e social. Esse conjunto de conhecimentos totalizava 
uma carga horária de 900 horas e visava a formação abrangente para o 
exercício profissional com seres humanos em contextos histórico-sociais 
específicos, a partir das especificidades da Educação Física, previstas na 
proposta da COESP/EF (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Já a “Formação Específica” fazia referência às ações didático-peda-
gógicas de auxílio no processo de ensino e aprendizagem. Estas estavam 
centradas em atividades provenientes da cultura de movimento, mani-
festadas através dos jogos, dança, ginástica, esporte, recreação e lazer. As 
disciplinas que compunham este conjunto de conhecimentos totalizavam 
1.140 horas (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE GRADUA-
ÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

 Importa destacar que o projeto desconsidera as lutas como tema 
ou conhecimento da cultura corporal ou do campo da Educação Física 
(apenas surgem como disciplinas optativas “Judô” e “Capoeira na Escola”) 
e inclui a “recreação e lazer” que não são temas, mas sim possibilidades 
de fruição da prática. Os temas “jogos” e “ginástica” são privilegiados e, 
estranhamente, também são considerados como conhecimentos do tipo de 



aprofundamento. Em uma análise rigorosa podemos dizer que o projeto, 
na formação específica, fortalecia a identidade da área na dimensão dos 
conhecimentos “Didático-Pedagógicos”, “Técnico-Funcionais Aplicados” 
e da “Cultura do Movimento”, todos previstos na proposta da COESP/EF.

O segundo módulo de conteúdos, que reunia os “Conhecimen-
to Identificadores do tipo de Aprofundamento”, buscava identificar tipos 
de competências que o profissional desenvolveria dentro de sua opção de 
estudos e formação acadêmico/profissional. Este conjunto totalizava 855 
horas. Além de outras, chama a atenção a presença de disciplinas relaciona-
das à prática até então ausentes nos “currículos mínimos”, como: Oficina 
Pedagógica (120h); Currículo, Estrutura Escolar e Planejamento Pedagó-
gico (60h); Didática e Prática de Ensino (Estágios - 315 horas); Esporte 
Escolar: Princípios Pedagógicos (60 horas) (PROJETO DE CRIAÇÃO 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Na percepção da COESP/EF estes conhecimentos capacitariam os 
egressos dos cursos para planejar, executar, orientar e avaliar suas práticas 
em Educação Física, de acordo com o tipo de aprofundamento. Inclusive, 
a proposta indica como possibilidade de aplicação profissional a docência 
em educação básica/licenciatura, o treinamento/condicionamento físico, 
as atividades físico-esportivas de lazer, a gestão/administração de empreen-
dimentos de atividades físico-esportivas, a aptidão física/saúde/qualidade 
de vida e outros possíveis campos emergentes (COMISSÃO DE ESPE-
CIALISTAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

A estrutura curricular, buscando ampliar a formação cultural e cien-
tífica do alunado, ainda previa um corpo de conhecimento denominado 
de “Formação Livre”. Estes consistiam em atividades, disciplinas optativas, 
programas e projetos que os acadêmicos executavam ou participavam no 
transcorrer da vida acadêmica (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Na mesma direção e atendendo os princípios da flexibilização e/ou 
ampliação da formação universitária previstos na proposta da COESP/EF, 
o Projeto previa a obrigatoriedade do acadêmico cumprir, de acordo com 
o seu interesse, 150 horas de atividades complementares (conteúdos diver-
sificados). Estas podiam ser concluídas através da participação em eventos, 
congressos, seminários, cursos, projetos, presenciais ou não. Ainda na pers-
pectiva da flexibilização, o projeto permitia a matrícula do acadêmico em 
disciplinas em outros cursos da Instituição, situação restrita a apenas uma 

Formação profissional em Educação Física no estado do Tocantins: ações pioneiras - 189



190 - Experiências na arte da docência tocantinense: a Educação Física na roda

disciplina por semestre e no máximo 480 horas no decorrer do curso. Ao final 
de cada disciplina cursada e finalizada e obtendo a aprovação, a carga horária 
poderia ser incorporada no histórico escolar (PROJETO DE CRIAÇÃO 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999). 

Percebemos o esforço de alinhamento do projeto da FAFICH à 
proposta das novas diretrizes, que sugeriam que o profissional fosse forma-
do com a perspectiva de esclarecer e intervir profissional e academicamente 
no contexto específico e histórico-cultural, a partir de conhecimentos de 
natureza técnica, científica e cultural (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS 
DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Nesta direção, foi delineado o perfil que se pretendia formar. Este 
deveria ser “um profissional capacitado a compreender, atender e respon-
der de forma eficiente às diferentes manifestações da cultura do movimen-
to corporal presente na sociedade”. Foram consideradas “particularidades 
culturais de caráter regional”, bem como, os diversificados “campos de in-
teresses identificados com a escolarização nos diversos sistemas e níveis de 
ensino”, assim como as especificidades que envolvem o “trabalho profissio-
nal no âmbito da formação educativa e social” (PROJETO DE CRIAÇÃO 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999, p. 5).

Para atuação desse profissional, a proposta apostava no desenvol-
vimento de sua capacidade de organizar, planejar, administrar, avaliar e 
atuar pedagógica, científica e tecnicamente no âmbito dos estados atual e 
emergente da cultura do movimento, entendendo como necessária, uma 
formação que o levasse a perceber a realidade com uma ótica redimensio-
nada, compreendendo o fenômeno esporte, por exemplo, para além de 
uma perspectiva técnico-desportiva.

Esse movimento era endossado pelo perfil profissional disposto nas 
novas diretrizes que reforçava a necessidade da oferta de possibilidades de apro-
priação de conhecimentos por meio de ensino, da pesquisa e da extensão, que 
permitisse ao graduado um domínio de competências de natureza técnico-ins-
trumental estruturadas a partir de uma atitude crítico-reflexiva (COMISSÃO 
DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999).

Para o alcance desse perfil, o Projeto previa competências e habili-
dades gerais a serem desenvolvidas e aprimoradas centradas na compreen-
são e atuação no mundo do trabalho a partir da cultura corporal em sua 
dimensão histórico-cultural e fundamentada nos conhecimentos de natu-
reza técnica, científica, política e cultural. Os conhecimentos instrumen-



tais permitiriam uma atitude crítica e reflexiva sobre a realidade educativa 
e social com o objetivo de transformar esta realidade em prol do bem estar 
comum. Outras competências relacionavam-se com a atitude educativa e 
político pedagógica para atender as demandas da escola, considerando a 
articulação indissociável entre o conhecimento, a comunidade e a própria 
escola (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, 1999). 

Considerando os debates da época, o projeto do curso demonstrou 
avanços apontando a necessidade do domínio de teorias, métodos, técni-
cas e processos pedagógicos que objetivavam desenvolver com eficiência a 
atividade profissional. Propostas anteriores à de 1999, apesar de uma influ-
ência de técnicas e métodos pedagógicos, demonstravam um “vazio” de te-
orias que sustentavam uma formação generalista sólida, crítica e reflexiva.  
Estas e outras competências demonstravam a particularidade do projeto 
do curso da FAFICH, que propunha fortalecer a compreensão do trabalho 
na/da escola pelo estudante, considerando aspectos profissionais, pessoais 
e coletivos que deveriam fundamentar uma formação mais ampliada e de-
mocrática a partir do trabalho com as diferentes expressões, linguagens e 
manifestações da cultura corporal.

5. Considerações finais

A finalidade deste texto foi analisar e contextualizar o Projeto de 
Criação do curso de formação de professores de Educação Física da FAFI-
CH, relacionando essa proposta a questões socioeconômicas locais e aos 
marcos legais que orientaram as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
de formação em Educação Física na década de 1990.

Iniciativas voltadas à superação de problemas sociais e educacio-
nais, com vistas à melhoria das condições de vida da população, foram 
evidenciadas a partir da década de 1980 e potencializadas com a criação 
do estado do Tocantins em 1988. Essa disposição possibilitou um cenário 
promissor para o crescimento de cursos de formação superior com vistas à 
qualificação da população trabalhadora para o mercado de trabalho. Uma 
dessas iniciativas permitiu a criação do curso de Educação Física da FAFI-
CH de Gurupi, produto composto por necessidades locais e os emergentes 
debates e direcionamentos das diretrizes da formação profissional em Edu-
cação Física em âmbito nacional.

Percebemos que na história da formação em Educação Física, di-
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ferentes concepções foram alimentadas por teorias e utilizadas por inte-
lectuais e instituições para compreensão e renovação deste debate. Assim, 
procuramos evidenciar alguns destes elementos com intuito de trazer à 
tona fundamentos e princípios que caracterizam a formação profissional 
em Educação Física, especialmente na última década do século XX, num 
movimento aparente de contradições e tensões que, analisados com cuida-
do, expressam projetos sociais em disputa no campo acadêmico e que se 
mantém até os dias atuais com maior ou menor ênfase nos currículos de 
formação profissional em Educação Física.

No que se refere ao projeto de curso da FAFICH, fica evidente a 
preocupação em imprimir na proposta as inovações, orientações e os deba-
tes intensificados após a publicação da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996. Como principal documento de direcionamento, foi identificado o 
trabalho da comissão de especialistas (COESP/EF), constituída pelo CNE 
em agosto de 1997, para discutir e propor novas diretrizes para a área da 
Educação Física, considerando o diálogo com o campo da Educação Física.

Problematizando tendências históricas de características “tradicio-
nais”, “técnicas” e “esportivas” e confrontando a proposta de divisão em 
licenciatura e bacharelado, em vigência desde 1987, a COESP/EF propôs 
uma formação generalista, característica evidente no documento intitula-
do “Novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educa-
ção Física: justificativas, proposições, argumentações” de maio de 1999.

Finalizado em dezembro de 1999, o projeto de criação do curso 
de Educação Física da FAFICH, se alinhou a este documento, e mesmo 
indicando um aprofundamento em “Educação Física Escolar”, sugere uma 
formação apoiada na reflexão e voltada para diferentes espaços de atuação 
profissional.
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1. O contexto do surgimento de Palmas e o sistema municipal público 
de educação

A formação humana se completa, de forma digna, com a formação 
educacional. Acreditamos que a educação tem potencial de contribuição 
efetiva nos processos de transformar e emancipar os sujeitos, a partir da 
construção de habitus que estruturam o modo de ser e viver. 

No Brasil, o processo educacional público é institucionalizado, e 
na esfera municipal, as secretarias de educação é o órgão responsável por 
conduzir as políticas de gestão da Educação.

Depois de um longo período de história, a Educação Física conquis-
tou e legitimou espaço no contexto educacional. Com a promulgação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBN) em 1996, a Educação 
Física se torna obrigatória na escola, integrando a proposta pedagógica como 
componente curricular da educação básica e, a partir desse marco históri-
co, a disciplina de Educação Física foi implantada nos sistemas de ensino.

Para compreender as especificidades da Educação Física da Secreta-
ria Municipal da Educação de Palmas (SEMED), torna-se necessário res-
gatar alguns fatos históricos que compõem uma trajetória de lutas na sua 
implementação e legitimação.

Palmas, capital do estado do Tocantins, foi fundada em 20 de maio 
de 1989, Miracema do Tocantins foi capital provisória  no período de 1º de 
janeiro  a 31 de dezembro do mesmo ano; no dia 1º de janeiro de 1990 Pal-
mas passa a ser capital definitiva. A formação administrativa de Palmas foi 
constituida por meio do desmembramento, criação e junção de município, 
povoado e distritos Taquaruçu do Porto, Taquaralto e Canela (IBGE, 2020). 

Assim, como traz a composição de Braguinha Barroso e Neusinha 
Bahia, na canção considerada o Hino Oficial de Palmas, havia uma expec-
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tativa geral por oportunidades e desenvolvimento:
Palmas na manhã do seu nascer, vejo a esperança florescer 
num sonho lindo de viver; vejo um futuro no horizonte, o 
teu povo vem à fonte no coração de quem quer vencer. Tua 
grandeza depende desta gente, que um dia te fará maior.

Migrantes de diversas partes do Brasil e interior do estado do To-
cantins buscam a esperança, vislumbram o futuro, estabelecendo residên-
cia na tentativa de espaços, oportunidades e trabalho. Assim, não foi dife-
rente com os profissionais da educação, especificamente com os professores 
de Educação Física. 

Nesse estudo de memórias, busca-se algumas manifestações e re-
gistro de uma das áreas de conhecimento que compõe e contribui com a 
construção da sociedade palmense.

Em 1990, a educação de Palmas começa a cumprir a sua função 
com servidores de Taquaruçu do Porto. Considerando a demanda de alu-
nos e o contexto do período, professores que ministravam aulas sem a 
formação específica nas áreas de atuação, sendo assim tanto na alfabetiza-
ção como em diversas disciplinas. As escolas funcionavam em pequenos 
espaços das fazendas localizadas em área destinada à capital, Palmas, e no 
seu entorno.

Publicado no Diário Oficial de Palmas nº 12, de 20 de março de 
1992, pelo Decreto nº 22/92, de 26 de fevereiro do mesmo ano, institui-
se a comissão especial do primeiro concurso público para o quadro de 
pessoal da Prefeitura de Palmas. No Edital, são estabelecidos os cargos, 
escolaridades e o número de vagas para atuar em sala de aula dispostos em: 
Professor de Ensino Médio – Nível Superior Licenciatura Plena – 39 vagas; 
Professor Assistente – Magistério Completo – 88 vagas; Professor Auxiliar 
– Primeiro Grau completo – 55 vagas; Auxiliar de Ensino – Primeiro Grau 
Completo – 62 vagas. O primeiro concurso público de Palmas não foi 
contemplado cargos específicos para Educação Física.

No ano de 1997 é lançado o concurso público do magistério para 
atuação na Educação Infantil e Ensino Fundamental, por meio do Edital 
nº 001/97, dispondo-se de 10 vagas para Educação Física, sendo o pré 
requisito de formação Licenciatura em Educação Física. Classificaram-se 
27 professores, e no período de janeiro de 1998 a dezembro de 1999 todos 
foram chamados para nomeação.

A partir da primeira e segunda chamadas, os professores que toma-



ram posse,  aproximaram-se naturalmente dos demais professores, resul-
tando daí um convite informal da SEMED (sigla utilizada no período),  
solicitando  a presença de alguns professores para pensar uma proposta 
curricular e estruturar conteúdos da Educação Física no ensino fundamen-
tal. Nestes encontros, identificou-se os primeiros movimentos na perspec-
tiva de formação continuada, pois além de pensar conteúdos estratégicos, 
estes professores estabelecem relações afetivas, identificando ideais em co-
mum, dentre eles, propor a expansão da Educação Física para o ensino 
fundamental séries iniciais, que compreendia do 1ª ao 4º ano; e pensar o 
esporte escolar, um tema muito discutido na área. Foi quando percebeu-se 
a necessidade dar certa ênfanse no esporte escolar, defendendo uma forma-
ção humana e crítica, conforme propõe González (2012). 

Quando falamos em ensinar esporte nas aulas de Educa-
ção Física, normalmente pensamos que se trata de ensinar 
a praticar os diferentes esportes, ou seja, ensinar aos alunos 
os gestos técnicos e as táticas das diferentes modalidades. 
Isso está certo, mas é muito pouco, se considerarmos que a 
Educação Física deve levar o aluno a “conhecer o esporte”. 
E “conhecer o esporte” não é apenas saber praticar uma ou 
mais modalidades esportivas, da mesma forma que um clu-
be ou escolinha esportiva o faz (GONZALEZ, 2012 p 16).

Foi com este pensamento que no segundo semestre do ano de 
1999, um grupo de professores apresentou e defendeu, para Diretoria de 
Educação do Município, uma proposta para a implantação da Educação 
Física para séries inicias.

As demandas da educação e de outros setores da cidade começam 
a surgir, novas necessidades se apresentam. As iniciativas governamentais 
procuram agregar as exigências sociais do esporte junto à secretaria de edu-
cação, e assim institui-se, no ano de 2001, a Secretaria Municipal da Edu-
cação, Cultura e dos Esportes (SEMEC).

Nesse cenário, as políticas públicas são instituídas ao longo do ano  
de 2001 e as  aulas passam a ser ministrada por professores licenciados em 
Educação Físca escolar,  no ensino fundamental, séries iniciais do 1º ao 4º 
anos, nas 27 escolas da rede, atendendo aproximadamente 1.200 estudan-
tes. Em seguida, instituiu-se a Coordenação de Educação Física com as 
atribuições de acolher os professores de Educação Física que ingressavam 
na rede; apoiar a Diretoria de Recursos Humanos, auxiliando na lotação 
de professores; realizar visitas pedagógicas nas escolas; promover reuniões 
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de professores da Educação Física por escolas setoriais, a fim de ouvir as 
demandas; realizar formações continuadas e jogos escolares de Palmas; dis-
tribuição de carga horária às escolas no atendimento aos alunos das aulas 
de treinamento esportivo escolar; apoiar projetos desenvolvidos pela coor-
denação de esportes da SEMEC.

Em paralelo a estes marcos, identificamos uma articulação entre as 
esferas de governo estadual e municipal na implantação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais36 desenvolvido no período de 2000 a 2002. Inicial-
mente, Professores Técnicos específicos da SEMEC recebem a formação 
em Palmas, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação e Cultura 
(SEDUC), e desenvolvem formações para multiplicadores com os pro-
fessores específicos da área, o mesmo ocorrendo com a Educação Física. 
Esta formação continuada, desenvolveu-se em nove módulos, por meio de 
estudos e oficinas pedagógicas.

No ano de 2003, a Coordenação de Educação Física começa a fazer 
reuniões por região, com o objetivo de realizar escutas, bem como acompa-
nhar, com mais efetividade, as atividades pedagógicas e o treinamento des-
portivo. Neste período, o número de alunos da rede municipal de Palmas 
ascende constantemente e a modalidade de ensino Educação de Jovens e 
Adultos apresenta demanda de professores das diversas áreas, para atender 
à disciplina de Educação Física, cuja necessidade versava em torno de 56 
professores, para o atendimento a cerca de 21.000 alunos.

Em 19 de maio de 2003, por meio do Edital nº 001, a comissão 
de concurso público instituída pelo Decreto nº 150/2003, de 13 de maio 
de 2003, torna pública a abertura de inscrição para o concurso público do 
Quadro Geral de Servidores Públicos da Prefeitura de Palmas. Das 2.664 
(Duas mil seiscentas e sessenta e quatro) vagas, disponibilizou-se 74 (seten-
ta e quatro) para professores com Licenciatura Plena em Educação Física.

No ano de 2005 novos desafios se apresentam, no que concerne às 
alterações na estrutura organizacional das secretarias; cria-se a Secretaria 
Extraordinária de Esportes e a Secretaria Municipal da Educação passa a 
ser nominada  SEMED. A partir de então, a educação física fica vinculada 
à diretoria de ensino fundamental e torna-se uma divisão dentro da nova 

36 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem um referencial de qualidade 
para a educação no Ensino Fundamental e Médio, em todo o País. Sua função é orientar e garantir a 
coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, fomentando a cultura 
de estudo e pesquisa, bem como, subsidiando a o trabalho pedagógico de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual.



estrutura, a Divisão de Educação Física, trazendo um imenso desafio em 
uma rede que se encontra em ampla expansão, o de dar continuidade às 
ações anteriores, antes desenvolvidas pela Coordenação de Educação Física.

Com base na SEMED (2009), garantir a Educação Física como 
componente curricular em todos os seguimentos da educação no municí-
pio de Palmas, proporciona aos alunos educação e cidadania, utilizando a 
cultura corporal do movimento como meio para conquista da autonomia. 
Os desafios da educação física vão se ampliando na mesma medida em 
que ampliam-se as discussões, estudos e debates relativos à implantação da 
educação em Tempo Integral em Palmas, momentos em que a Divisão de 
Educação Física participa ativamente.

O contexto histórico a partir do ano de 2005 é o objeto dessa pes-
quisa, e será construído a partir do discurso de três gestores que estiveram 
à frente da Coordenação de Educação Física, desde aquele período até a 
atualidade. 

2. Material e métodos

A metodologia que orientou esta investigação, com vistas a subsi-
diar a elaboração dessa pesquisa, caracteriza-se pela classificação de uma 
abordagem de pesquisa qualitativa, de natureza compreensiva nos termos 
formulados por Bourdieu na obra Miséria do Mundo (Prefácio e Posfácio). 
Por meio de uma entrevista aprofundada, foi possível resgatar as memórias 
coletivas e individuais presentes nas lembranças do processo de gestão, vida 
e trabalho dos sujeitos da pesquisa. 

Caracteriza-se como sendo uma pesquisa etnometodológica, com 
procedimentos etnográficos, “utilizados para desvendar o cotidiano escolar 
ou mesmo outros momentos e episódios do dia a dia da prática social” 
(RIVERO, 2004, p. 6).

A pesquisa empírica ocorreu com três gestores da Divisão de Edu-
cação Física da SEMED Palmas, que estiveram à frente dessa pasta no perí-
odo de 2005 até a atualidade.  Esse universo abrangeria um total de quatro 
sujeitos aptos a serem participantes da pesquisa, porém, a gestão do perí-
odo de 2000 a 2004 por motivo particulares, não concedeu a entrevista.

A base referencial empírica será complementada com a recorrência 
aos seguintes procedimentos de pesquisa, já identificados na apresentação 
deste projeto de estudos: a) documentos normativos, sendo portarias, re-
latórios, regulamentos de eventos esportivos oficiais alusivos à história da 
Educação Física no Município de Palmas; b) revisão teórico-bibliográfica 
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de livros, artigos e teses que abordaram a temática; c) entrevista aprofun-
dada com gestores selecionados. 

3. Resultados e discussão

A presente pesquisa permitiu o resgate histórico das memórias da 
educação física de Palmas, a partir das entrevistas dos gestores da Divisão 
de Educação Física da SEMED Palmas, atuantes desde o ano de 2005 até 
o ano atual, ou seja, 2021, buscando-se apresentar a essência dessa história.  

A partir de 2005, a Rede Municipal de Educação chega a uma 
expressiva expansão, com um crescente número de matriculas nos segui-
mentos do Ensino Fundamental, EJA e Educação Infantil, com crianças a 
partir dos 3 anos de idade, que são matriculadas nos Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEIs); os eventos esportivos da comunidade escolar, 
além das alternativas de ampliação do tempo escolar, via currículo, põe o 
aluno em contato com a arte, o lazer, a cultura e o esporte, cujas especifici-
dades surgem a partir da Divisão de Educação Física.

É nesse cenário que o sujeito (1) da atual pesquisa assume a Divi-
são de Educação Física e aí começa a história de Marília do Socorro do 
Amaral Mascarenhas Oliva, Professora de Educação Física.

O que motivou-me a vir trabalhar como Professora de Educação 
Física na cidade de Palmas Tocantins, foi “um plano de vir para a nova 
capital do país que se iniciava, Palmas”. [...] No Início de 1990 viemos para o 
interior do Maranhão, mas com o objetivo ainda de iniciarmos uma vida em 
uma cidade que se iniciava, um espírito inquieto de novidade e crescimento 
que açorava o então casal.  Adoeci de ficar em cidade pequena e passando para 
buscar ajuda médica na cidade de Paraíso, deixei o currículo na então Ulbri-
nha que ia iniciar [...]. “Me deparei, ao retornar para o Maranhão com uma 
ligação do diretor da Unidade Escolar que já me chamava para participar da 
formação que ia se iniciar na semana seguinte, não pensei duas vezes ao falar 
com o marido que estava no Paraná. Vim, participei da formação e só fui bus-
car a mudança e o filho que veio comigo, deixando para traz aos cuidados de 
minha mãe, a filha e o marido por 6 meses”. 

A oportunidade de ser Gestora de Educação Física na SEMED 
Palmas, surgiu no cenário de “discussão dos PCNs pela Rede Estadual, fui 
convidada a participar e aí veio o convite da Rede Municipal que teria que 
iniciar os estudos e discussões acerca da implantação dos PCNs”. [...] Aceitei 
o desafio, mas foi um momento muito difícil, pois tive que romper o cordão 



umbilical com a escola Olga Benário e os alunos, pois sempre amei dar aula 
[...]. “Mas foi nesse cenário que surgiu a oportunidade de iniciar uma trabalho 
na SEMED Palmas”. 

À frente da Gestão da Educação Física na SEMED Palmas, os 
meus  maiores desafios foram “alinhar uma proposta de trabalho com os 
professores que contemplasse o aluno como centro do processo, era sem dúvida 
nenhuma expandir  as aulas de Educação Física para a Educação Infantil, 
bem como buscar a expansão física dos espaços adequados para as aulas com a 
evolução de 3 quadras cobertas para mais de 30 quadras, campos de futebol, 
piscinas, salas de dança, no final dos 5 anos onde o aluno pudesse ter uma vi-
vência corporal mais rica”.

Em relação à formação de professores as principais demandas 
“sem dúvida nenhuma era mudar a ideia de Esporte na escola como um fim, 
a necessidade de aprofundamento de estudos do grupo e o fortalecimento de 
um currículo para a Educação Física de Palmas, que conseguisse resgatar as 
produções de conhecimentos da área”, [...] para embasar melhor a prática pe-
dagógicas dos nossos professores [...]. 

As principais ações em relação à formação dos professores, “sem 
dúvida nenhuma foi a implantação das orientações das aulas de Educação 
Física na Rede Municipal a partir dos PCNs e o início de estudos de uma 
diretriz para a Educação Física que atendesse à realidade local”, [...] através 
dos encontros de professores, com discussões teóricas, metodológicas e trocas de 
experiências[...].

O legado deixado para a Educação Física de Palmas, pela gestão 
do respectivo período foi “contribuir para a Educação Física de Palmas com 
possibilidade de um acesso quantitativo e qualitativo a uma cultura corporal 
de movimento a um número maior de crianças, trocas de experiências com pro-
fessores habilitados e experiências prazerosas de aulas e festivais que abrangesse 
uma maior diversidade de práticas corporais, sempre com foco em inclusão de 
todos”. [...] As formações de professores foram momentos que permitiram as tro-
cas de experiências, bem como a percepção de  que o trabalho da equipe estava 
indo em uma boa direção[...]. 

Neste período são criados três eventos educacionais, dentre eles, 
Olimpíadas Escolares de Palmas (2006) para os estudantes, com as seguin-
tes finalidades que constão no regulamento:

1 – Desenvolver o intercâmbio sócio-desportivo-cultural 
entre o corpo docente e discente da Rede Municipal, Es-
tadual e Particular de Ensino de Palmas; 2 – Valorizar a 
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prática desportiva educacional como estímulo ao trabalho 
coletivo; 3 – Proporcionar a identificação de atletas poten-
ciais para a formação de equipes representativas da capital 
(OEP, 2006, p. 3).

 O outro evento criado foi o Festival da Criança, com finalidades 
didáticas, instrutivas e pedagógicas, para os estudantes de 8 a 11 anos, 
espaço que se torna festivo, alegre, divertido para as crianças. Este evento 
configura-se como um meio de vivênciar diferentes atividades pautadas nas 
práticas esportivas condizentes com cada faixa etária, rica em ludicidade, 
promovendo momentos para aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a co-
nhecer. Organizar e participar desses momentos trouxe profundas reflexões 
sobre o papel e a postura do professor enquanto mediador no processo.

 O terceiro evento idealizado no ano de 2006 foi a Copa do Mestre, 
a qual, inicialmente, trouxe como objetivo, além do direito à prática es-
portiva, comemorar o dia dos professores, no mês de outubro. Este evento 
ampliou-se e em 2009 elevou-se para a participação dos pais de alunos, 
fato que ocasionou a alteração do nome para Copa de Pais e Mestres, como 
segue registrado nos objetivos do regulamento da competição (2009):

Incentivar a prática sócio esportiva como um direito básico 
do cidadão; Ampliar o acesso à prática esportiva entre pais e 
os profissionais da educação; Desenvolver o intercâmbio só-
cio esportivo entre pais e os profissionais da educação; Pro-
mover o lazer entre pais e os profissionais da educação atra-
vés da prática esportiva (REGULAMENTO, 2009, p. 2).

Com o prosseguimento dos estudos e debates para a implantação 
de educação de Tempo Integral, destaca-se o posicionamento de Alves 
(2013), quando ressalta que a implantação de escolas de tempo integral foi 
estruturada a partir de alternativas: Projeto Salas Integradas, CMEI’s, Es-
colas de Tempo Integral do Campo, Escolas de Tempo Integral de Jornada 
Ampliada e Escola Padrão de Tempo Integral. Concretiza-se o propósito. 
Com uma festa popular é realizada a inauguração da Escola de Tempo In-
tegral Padre Josimo Tavares, no dia 3 de outubro de 2007. 

Registros de encantamento são trazidos:
“Alunos apresentavam danças como balé e hip hop, recitavam poe-

mas, disputavam jogos de futebol e lutavam capoeira” (MEC, 2009).
A implementação da formação continuada de professores ao longo 

do ano de 2008 se apresenta por meio de encontros, estudos e reflexões, 
com os objetivos de reestruturar a minuta da proposta curricular do En-



sino Fundamental séries iniciais do 1º ao 5º ano e série finais do 6º ao 9º 
ano; criar a minuta da proposta curricular para a Educação Infantil, orga-
nizando-a em Berçário I e II, Maternal I e II e Pré escola 1º e 2º períodos.

Após a implantação da primeira escola de tempo integral, ao refletir 
sobre a Educação Física no tempo e espaço da escola, importa ressaltar que 
houve nova alteração no § 3º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases nº 
10.793, de 1º de dezembro de 2003, cujo texto do referido dispositivo le-
gal passou a ter a seguinte redação: “A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno”.

A matriz curricular, pensada inicialmente pela equipe técnica, no-
meada para construir a proposta pedagógica referente à Escola de Tempo 
Integral da Região Norte (Escola Padre Josimo Tavares), apresenta no Nú-
cleo Comum as disciplinas de Matemática, História, Portugues, Geografia, 
História, Ciências, Leitura e Produção de Texto, Filosofia e Ensino Religio-
so. Na Parte Diversificada constam as disciplinas: Informática, Inglês, Es-
tudo monitorado, Leitura, Educação Física, Natação, Jogos de Tabuleiro, 
Atividades Corporais Marciais, Dança, Educação Musical, Teatro e Artes, 
compostas por áreas do conhecimento, disciplinas, e na parte diversifica-
da, oficinas curriculares. Esta alteração merece um estudo à parte porque 
reflete diretamente no componente curricular Educação Física, agregado à 
“parte diversificada”, embora pertença ao  núcleo comum.

Nessa conjuntura de muitos desafios e conquistas para a Educação 
de Palmas, que refletiu de forma significativa  na educação física,  o Sujeito 
(2) da pesquisa inicia a sua história como gestora da  Divisão de Educa-
ção Física, Marilza Aparecida de Oliveira Teixeira Maciel, Professora de 
Educação Física.

O que motivou-me a vir trabalhar como Professora de Educação 
Física na cidade de Palmas, estado do Tocantins, foi que “Após o lança-
mento da pedra fundamental de Palmas, em maio de 1989, algumas pessoas 
que me são valiosas vieram para Palmas em busca de oportunidades. Eu havia 
passado no vestibular do ano de 1989 [...] “curso de Licenciatura Plena em 
Educação Física no segundo semestre de 1990” [...] “na ESEFEGO, Escola Su-
perior de Educação Física do Estado de Goiás” [...] “Assim que conclui o curso, 
imediatamente me mudei para Palmas. Posso afirmar que o que me motivou 
a vir para Palmas foi, além das grandes amizades propiciadas por meio do 
voleibol, a oportunidade de emprego”.
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Considero a oportunidade de ser Gestora de Educação Física 
na SEMED Palmas, como: “com a minha aprovação no primeiro concurso 
público realizado para a área da Educação Física fomos conhecendo colegas da 
área e fomos construindo um grupo com ideais em comum. A Educação Física 
nos aproximava e desejávamos muito que a disciplina, enquanto componente 
curricular, pudesse contribuir significativamente, fazendo a diferença na for-
mação humana”.

À frente da Gestão da Educação Física na SEMED Palmas, os 
meus maiores desafios foram: “Antes da Educação Física ter uma coorde-
nação específica, um grupo de professores idealistas defendeu uma proposta de 
estender a Educação Física para as séries iniciais (1º ao 4º ano) na rede. Este 
projeto foi apresentado nos anos de 1999 e 2001 a Educação Física passa a ter 
uma coordenação, a proposta se torna realidade. No período de 2009 a 2014  
assumi a gestão da Educação Física” [.... foram conquistadas “várias propostas 
que são validadas pela política de governo dentre elas: a ampliação da Educa-
ção Física para a educação infantil [...]; “funcionamento da Educação Física 
na base comum e diversificada nas ETIs – Escolas de Tempo Integral; valoriza-
ção do esporte escolar por meio de competições; ampliação de carga horária do 
treinamento esportivo escolar; implantação de festivais que não visava a com-
petição e sim a socialização das crianças de 06 meses a 12 anos; e a formação 
continuada”. [...] “Entendemos que o desafio da gestão foi compreender, tentar 
organizar esse crescimento da disciplina, bem como a conscientização dos  pro-
fessores, no sentido  das conquistas, valorização e legitimação da Educação 
Física, além de política de governo, dependia também do sentimento de per-
tencimento e compromisso profissional do professor em nosso fazer pedagógico”.

Em relação à Formação de Professores, as principais demandas fo-
ram: “Creio que demandas de toda as especificidades que a educação física foi se 
apresentando nos espaços de conquista: Educação infantil, séries iniciais e finais, 
berçário, maternal, esporte escolar, iniciação  esportiva, elementos da Educação 
Física que faziam parte da parte diversificada (lutas, dança, xadrez e natação)”. 

Em relação à Formação de Professores, as principais ações fo-
ram: “Tínhamos uma preocupação com a qualidade do trabalho dos profes-
sores de Educação Física da rede; a expectativa era que as práticas pedagó-
gicas fizessem a diferença e que pudessem contribuir no aspecto educacional 
e, consequentemente, na legitimação da Educação Física. Assim, procuramos 
estruturar ações sistemáticas que pudessem criar uma cultura de formação con-
tinuada. Pensamos e tentamos realizar um calendário anual de formações, 



ofertando atividades do tipo seminários, palestras, cursos, reuniões setoriais e 
reuniões geral”.

O legado deixado para a Educação Física de Palmas, pela gestão 
do respectivo período foi: “Estivemos à frente da Divisão de Educação Física 
no período de 2009 a 2010. O respeito e a parceria com os colegas que estiveram 
à frente da Educação Física de Palmas em gestões anteriores, existe até hoje. Vejo 
que todos os colegas procuraram realizar doando o máximo de si, com proposi-
turas que contribuíram significativamente para o coletivo” [...]. “A Educação 
Física era bem assistida com os recursos humanos e financeiros, tentamos fazer 
um grupo democrático e plural, para pensar e construir o currículo da Educa-
ção Física denominado GTTPEF – Grupo de Trabalho Temático Permanente 
de Educação Física do Município de Palmas. Entendo que a proposição da cul-
tura de formação continuada foi uma tentativa de contribuir para um legado”

Dando continuidade ao relato das memórias, em quatro de maio 
de dois mil e dez, publica-se o Edital nº 001/2010, Secretaria Municipal 
da Educação e a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Palmas, 
anunciando o concurso público para professores e demais profissionais, 
para o provimento do quadro de carreira dos profissionais da educação 
básica. Foram ofertadas 1.429 vagas com especificidades diversas, sendo 
30 vagas para ministrar aulas do componente curricular Educação Física; 5 
vagas para ministrar aulas de Judô, para cujas vagas exigia-se Licenciatura 
Plena em Educação Física e, no mínimo, graduação na faixa marrom, pela 
Confederação Brasileira de Judô; 12 vagas para Dança, sendo o pré-re-
quisito Licenciatura Plena em Artes, com habilitação em dança ou Licen-
ciatura Plena em Dança, ou Licenciatura Plena em Educação Física, com 
habilitação em Dança; 6 vagas para professores que ministrassem aulas de 
Xadrez, sendo que para esta especificidade o professor poderia ser licen-
ciado em qualquer área que estivesse disposta no edital. O concurso foi 
elaborado, organizado e executado pela Fundação Dom Cintra (FDC), da 
Universidade Católica de Petrópolis.

Em uma reunião realizada na Escola de Tempo integral Padre Jo-
simo Tavares, com aproximadamente 80 professores de Educação Física, 
foram indicados, democraticamente, 10 professores para compor o Gru-
po de Trabalho Temático Permanente de Educação Física de Palmas (GT-
TPEF), instituído pela Portaria nº 1.197, de 25 de outubro de 2011, da 
Secretaria Municipal da Educação, publicada no diário oficial nº 395 de 7 
de novembro de 2011.
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A qualificação dos professores é um pressuposto fundamental para 
o avanço da Educação Física no município de Palmas, e somente por meio 
de ações efetivas de políticas de formação de professores é possível avançar. 
Os saberes do professor não surgem do nada, mas estão sustentados por 
elementos que vêm do conhecimento, e é essa bagagem cognitiva acerca do 
saber e do fazer, que pode advir da formação inicial e continuada do profes-
sor.  Ou seja, o modo de ser e de fazer do professor – os saberes – por certo, 
mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que norteiam a 
ação docente e que melhor se desenvolvem com a formação continuada. 

A história do sujeito (3) dessa investigação, RicaRdo antônio Pe-
ReiRa da costa, Professor de Educação Física, começa em um cenário de 
muitas conquistas com a legitimação da educação física na Rede Municipal 
de Educação de Palmas, e de mudança do Gestor Municipal.

O que motivou-me a vir trabalhar como Professor de Educação 
Física na cidade de Palmas Tocantins, “foi a oportunidade de vim traba-
lhar em um projeto do estado, um projeto do Governo do Estado que contem-
plava a área da educação nos munícipios recém-emancipados no interior do 
Estado. Trabalhei nos municípios de Rio dos Bois, Santa Rosa, Rio da Concei-
ção e São Salvador”. [...] Em 1996 vim para a Capital para trabalhar como 
coordenador das áreas de Esporte, Lazer e Turismo do SESC – Serviço Social 
do Comércio[...]. “Em 1997 a Prefeitura Municipal de Palmas realizou mais 
um concurso para a Educação e fui aprovado, e ai começou a longa trajetória 
na Educação Municipal de Palmas”.

A oportunidade de ser gestor de Educação Física na SEMED 
Palmas surgiu “em 2014 com a saída da Professora Marilza Teixeira da Se-
cretaria para a Escola, e redução da equipe de trabalho que fazia parte da 
coordenação (que era no total de 7 professores e foi reduzida para 3 professores) 
fiquei responsável pelo Setor, que passou a compor dentro do organograma da 
SEMED a seguinte ordem: Secretaria Municipal da Educação – Diretoria de 
Apoio à Gestão Escolar – Divisão de Desporto Escolar”. 

À frente da gestão da Educação Física na SEMED Palmas “o 
maior desafio foi dar continuidade aos projetos que o setor desenvolvia nos anos 
anteriores, principalmente os de eventos como os Jogos Escolares de Palmas, Fes-
tival da Criança e a Copa de Pais e Mestres”. [...] Com a ampliação do número 
de escolas na rede, os recursos para a realização dos eventos ficaram cada vez 
mais difíceis de serem disponibilizados [...]. 

“Mesmo com as dificuldades apresentadas, em 2018, já na gestão da 



Prefeita Cínthia Ribeiro, a Prefeitura conseguiu sediar na Capital a Etapa 
Verde (Região Norte) dos Jogos Escolares na categoria 12 a 14 anos”. [...] Na 
ocasião foram disputados apenas as modalidades coletivas de Basquetebol, Fut-
sal, Handebol e Voleibol 90% da competição foram realizadas nas Escolas Mu-
nicipais. Segundo o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) foi um sucesso, porque 
nunca a competição tinha sido realizada na sua maioria dentro das escolas, o 
que ocorria sempre era os jogos acontecerem em ginásios de clubes, como SESI, 
SESC, AABB, outros [...].

A preocupação do setor com a formação dos professores sempre 
foi constante. “Estou no município desde 1997 e sempre participei das for-
mações promovidas pela secretaria. Muitas delas voltadas para as modalidades 
esportivas, mas a partir de 2010 as formações foram tirando um pouco o foco 
do esporte e direcionando as ações mais para a área pedagógica, do conheci-
mento humano e metodológico de como aplicar as aulas de Educação Física de 
uma forma mais participativa, inclusiva e por que não dizer menos exigente 
na sua forma prática de atuação, onde o que mais importa é que o aluno se 
sinta à vontade para  integrar, dialogar e discutir a prática do esporte nas suas 
mais variadas formas. Com o acesso maior à informação, as ações da formação 
passam  a ser direcionadas visando abordar os conteúdos conceituais, procedi-
mentais e atitudinais em correlação com os eixos temáticos dos PCNs”.

Em relação à formação de professores, “na Rede Municipal de En-
sino houve várias ações, iniciando com a elaboração do modelo de apresentação 
dos projetos de treinamentos desenvolvidos nas Escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Palmas, reunião com professores de Educação Física para discussão 
sobre a Regulamentação da Educação Física na Rede Municipal de Ensino de 
Palmas, elaboração do documento orientador sobre as ações da Divisão de Des-
porto Escolar, formação de Educação Inclusiva para os professores de Educação 
Física, professores das Salas de Recursos e Cuidadores das CEMIs e Escolas da 
Infância”, [...] formação de capacitação para os professores de Educação Física 
em diversas modalidades esportivas [...], “foram realizados três encontros com 
os professores de Educação Física por área de interesse para elaboração das mi-
nutas das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas da parte diversifi-
cada: Dança, Lutas, Natação e Xadrez com o objetivo de formatar um caderno 
de Plano de Ensino dessas disciplinas e Orientação aos professores de Educação 
Física da Rede Municipal de Ensino de Palmas sobre o planejamento das aulas, 
com base no Documento Curricular do Tocantins, para o ano letivo de 2020”.

O legado deixado para a Educação Física de Palmas pela gestão 
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do respectivo período “foi o compromisso de sempre procurar fazer a coisa 
certa, buscar os interesses dos professores e da gestão”. [...] as dificuldades são 
muitas, as ideias são fartas, mas precisamos entender que durante todo o proces-
so, ou ao longo dos anos, há mudanças de Secretários, Diretores e outras cargos 
da gestão que impedem das ideias ou dos planos em andamento tenham a se-
quência do seu desenvolvimento e conclusão [...]. “Diante de todo esse cenário 
de dificuldades muitas coisas ficam para avaliação, reformulação, adaptação, 
novas tendências e conceitos para que sejam sempre somados e que o aluno seja 
o contemplado com todo o trabalho, que sempre deve ser desenvolvido com a 
participação de todos”, [...] a SEMED com a sua equipe de Diretores e Técnicos 
da área específica e com os professores que estão nas escolas, que com a sua ex-
periência e vivência possam juntos  construir um futuro cada vez melhor para 
a nossa Educação de Palmas, que venha ser referência para todo o Brasil [...] 
“ que construam juntos uma educação de qualidade e de compromisso com o 
desenvolvimento integral do nosso aluno”.

As lutas e desafios continuam, são muitos os anseios da educação 
nesse cenário atual, em plena pandemia advinda do Covid-19, que se mos-
tra provocador, quando o “novo normal” exige dos profissionais de Educa-
ção Física um processo de adaptação e transformação para enfrentar esses 
formatos de ensino remoto, ensino híbrido, exploração das tecnologias, no 
sentido de encontrar as melhores estratégias que considerem um processo 
de ensino de qualidade.

4. Considerações finais

A presente pesquisa discorreu e resgatou a história, memória e pers-
pectivas contemporâneas da Educação Física de Palmas, dos três gestores 
que estiveram à frente da Educação Física na SEMED Palmas, entre o 
período de 2005 até a atualidade.

Esse ensaio permitiu compreender melhor a trajetória da Educação 
Física na Rede Municipal de Ensino. Fica evidente no discurso dos três 
gestores que a motivação para trabalhar em Palmas foi a oportunidade 
profissional, que a mais nova capital do Brasil oferecia, cuja oportunidade 
de ser gestor da Educação Física na SEMED Palmas, foi resultado de de-
dicação e envolvimento com a área, participando de grupos de discussão 
pedagógica da educação física.

  Estando à frente da gestão da Educação Física na SEMED Pal-
mas, os responsáveis pelo gerenciamento tiveram grandes desafios, inician-
do com a implantação da Educação Física em todas as fases de ensino, 



incluindo a infância; a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais orientados pelo Ministério de Educação e Cultura; criação de grupos 
de discussão para elaboração de uma proposta curricular de educação física 
para a rede municipal; realização  de diversas reuniões, formações, cursos,  
oficinas, palestras e congressos para formação continuada dos professores; 
realização  dos eventos esportivos escolares; e a implantação da Base Nacio-
nal Comum Curricular na rede municipal.

Em relação à formação de professores, a principal demanda apre-
sentada foi a necessidade de criar um grupo de discussão e elaboração de 
uma proposta curricular. Historicamente, o gestores sempre valorizaram 
a participação do coletivo nas discussões, bem como na elaboração dos 
processos referentes à Educação Física da rede municipal. Foram realizados 
eventos de pequeno e médio portes, com a finalidade de discutir pedago-
gicamente com os principais intelectuais da área, a realidade da Educação 
Física na rede municipal. 

E foi nessas circunstâncias de grande empenho dos profissionais 
da Educação Física na Rede Municipal de Educação de Palmas, que bus-
cou-se a compreensão do que era e como se encontra a Educação Física 
hoje. Uma área muito valorizada, com profissionais competentes, os quais 
conseguem, por meio de suas práticas professorais, oferecer o que tem de 
melhor aos seus alunos. Neste caso, está evidente que a qualificação do 
corpo docente é uma das estratégias mais assertivas mostrados pelos dados 
levantados nessa pesquisa.
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CAMINHANDO CONTRA O VENTO:
(DES)CAMINHOS PERCORRIDOS
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

GAB/SEMED – 01/2009 EM PALMAS 

Jefferson Francisco Cândido 
Alysson Carlos Ribeiro Gomes 

1. Introdução

Tal qual a música Alegria Alegria de Caetano Veloso – o qual anun-
ciou caminhar contra o vento, desafiando não somente rasgá-lo, mas tam-
bém permanecer na caminhada – também com movimentos progressivos, 
por que não progressistas?37 Precisamos continuar a avançar. No entanto, 
também precisamos (re) conhecer/(re) construir o caminho transitado.

Palmas, no estado do Tocantins, a caçula38 entre as capitais da Fe-
deração. “Nosso” sol do Tocantins também “reparte”, como na música! 
Assim, também, estão repartidas as regiões dessa cidade.

O ano de 2007 talvez seja um dos marcos da rede pública muni-
cipal de ensino. Anuncia-se, Brasil afora, como a rede é organizada. Na 
ocasião, inaugura-se a primeira escola municipal de tempo integral. Padre 
Josimo Tavares é o homenageado. Destaca-se que ele foi assassinado, pelas 
costas, homem de luta, um militante em defesa dos (as) trabalhadores (as) 
rurais.

Buscar-se-á, neste texto, analisar o documento intitulado Instru-
ção Normativa GAB/SEMED n.º 01/2019, implantada na rede pública 
municipal de Palmas, em 2019. Tal documento versa sobre a Educação 
Física e o Treinamento Escolar Esportivo (TEE). Destaca-se que a referida 
Instrução, após sua oficialização, normatizará a forma de oferta da Educa-
ção Física na rede pública municipal; a carga horária dos (as) professores 
(as) da disciplina; a carga horária de treinamento esportivo disponível para 
37  Relativo a progresso ou a progressismo. Favorável ao progresso, às transformações ou às 
reformas, esp. nos campos político, social e/ou econômico.
38 O estado tem menos de três décadas de vida, é considerado muito novo ainda, por isso 
não possui uma identidade cultural muito bem definida. Tradições, pratos típicos e até mesmo fes-
tas populares ainda não foram assimiladas pela população do local. O estado está entre três grandes 
regiões do Brasil, e foi povoado por pessoas de todo o país, por isso sua cultura será bem diversifi-
cada. Fonte: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/tocantins/
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cada escola, bem como sobre em quais tipos39 de escola será permitido a 
realização de treinamentos; a metodologia de avaliação para oferta e manu-
tenção dos treinamentos; e também as modalidades esportivas permitidas 
para serem oferecidas.

Sendo assim, com viés qualitativo, embasado em uma pesquisa do-
cumental e bibliográfica, com vinculação à observação participante, “no sol 
de quase dezembro”, propomo-nos a “ir”. Da mesma forma que Caetano, 
na caminhada – texto –, buscaremos problematizar a Instrução Normativa 
GAB/SEMED nº 01/201940, buscando correlacionar seus diversos artigos 
e incisos.

Optou-se, neste texto, em expor alguns artigos e incisos, alocados 
em quadros, os quais serão envolvidos por discussões pertinentes à cada 
contexto. Ao final, espera-se poder contribuir com a discussão sobre a prá-
tica pedagógica da Educação Física Escolar de Palmas.

 De acordo com Lakatos (2003, p. 194) a observação participante:
Consiste na participação real do pesquisador com a comu-
nidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se 
com ele. [...] o observador participante enfrenta grandes 
dificuldades para manter a objetividade, pelo fato de exer-
cer influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou 
simpatias pessoais, e pelo choque do quadro de referência 
entre observador e observado.

Envolvidos pelo desafio desta produção textual, que objetiva explo-
rar seus artigos e incisos, por vezes serão apontadas contradições, até mes-
mo internas. Leis que regimentam a educação municipal, nacional e auto-
res da Educação Física Escolar, sob uma perspectiva progressista, também 
estarão presentes. Isso, pois, entende-se a educação como um ato político.

2. Caminhemos então, por vezes, contra o vento 

Em 29 de novembro, “no sol de quase dezembro”, de 2019, via Di-
ário Oficial do Município de Palmas, é publicado o documento intitulado 
Instrução Normativa nº 01/2019.

O documento é composto por 28 artigos. Após ser publicado, sem 

39  Em Palmas existem Centros Municipais de Educação – CMEI, Escolas do Campo, 
Escolas do meio Urbano, Escolas de Tempo Parcial e Escolas de Tempo Integral.
40 Instrução Normativa nº 01/2019 publicada no Diário Oficial do Município de Palmas, em 
29 de novembro de 2019. A referida normativa versa sobre a Educação Física e o Treinamento Escolar 
Esportivo – TEE, na Rede Pública Municipal de Ensino de Palmas, e adota outras providencias. Disponí-
vel em: http://diariooficial.palmas.to.gov.br/media/diario/2381-29-11-2019-21-40-51.pdf#page=1



passar por qualquer discussão com os (as) professores (as) da rede, só foi 
apresentado aos (as) professores (as) em 23 de janeiro de 2020, em reunião 
marcada na Escola Municipal de Tempo Integral Almirante Tamandaré, 
quase 60 dias depois de sua publicação/oficialização.

2.1. Apresentação da Educação Física Escolar, sob a ótica da 
Instrução Normativa 01/2019

O Capítulo I – Da Educação Física –  apresenta a forma41 como a 
Educação Física é vista a e menciona a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), com vistas a trazer à tona o que ela trata. Dessa forma, segue o 
que se encontra:

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 1º

Educação Física é um componente curricular obrigatório, con-
forme o disposto no parágrafo 3º, art. 26 da Lei 9.394/96, e será 
ofertada na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na EJA, 
integrada à proposta pedagógica da UE.

Artigo 2º

A distribuição de aulas de Educação Física no Centro Municipal 
de Educação Infantil – CMEI – em seu inciso II é exposto que: 
nas turmas de Berçário, a disciplina Educação Física será facul-
tativa.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

De acordo a Lei Orgânica do Município de Palmas, no art. 165 
§ 4º é possível identificar que: “O Município orientará e estimulará, por 
todos os meios, a educação física, que será obrigatória nos estabelecimen-
tos municipais de ensino” (PALMAS, 2016). Assim, a oferta da Educação 
Física na educação infantil deve ser contemplada.

Para além do que foi exposto, em relação à Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB 9394/96), no art. 26º § 3º, é dito que a Educação Física, integrada 
à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação 
Básica (BRASIL, 1996). Acompanhando o entendimento da LDB, per-
mitir que aulas no Berçário (art. 7º) sejam facultativas vai à contramão do 
processo educacional.

Destaca-se que a mais nova capital brasileira sempre buscou apre-
sentar-se a todos (as), também, por seu aspecto público educacional, apre-
sentando uma educação de qualidade, para as demais federações. Em tem-

41 Art. 1º A Educação Física é um componente curricular obrigatório, conforme o disposto 
no parágrafo 3º, art. 26 da Lei 9.394/96, e será ofertada na Educação Infantil, no Ensino Funda-
mental e na EJA, integrada à proposta pedagógica da UE.
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po, é importante frisar que a Educação Física se manteve presente em todas 
as Unidades Escolares, entre os anos de 2005 a 2011. Ultimamente, nem 
todos os CMEIs possuem professores (as) de Educação Física. Tal retro-
cesso precisa ser revisto pelos (as) sujeitos (as) envolvidos (as) na/com a 
educação palmense.

2.2. Lotação dos (as) professores (as) de educação física de acor-
do com a Instrução Normativa 01/2019

Entrelaçando os arts. 9º e 19º com o que consta no Capítulo IV, 
torna-se possível evidenciar contradições existentes em relação à forma 
como a Educação Física Escolar é apresentada na/pela Instrução Normati-
va, bem como em relação ao local onde ela deva estar inserida. 

ARTIGO/CAPÍTULO CONTEÚDO DO ARTIGO/CAPÍTULO

Artigo 9º
O professor deverá ser modulado prioritariamente nas aulas 
de Educação Física partindo das séries iniciais, podendo acu-
mular outra disciplina até completar sua carga horária

Capítulo IV
Artigo 19º

Art. 19 O (A) professor (a) de Educação Física, dos anos finais, 
poderá ter de 4 (para a jornada de trabalho de 20 horas sema-
nais) a 6 horas aulas (para a jornada de trabalho de 40 horas 
semanais) de sua carga horária destinadas ao projeto de TEE.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Se a lotação dos (as) professores (as) deve partir das séries iniciais, 
por que o art. 19º só faz menção às séries finais? Diante do que está posto, 
a partir da publicação da instrução 01/2019, o TEE será ofertado somente 
para as séries finais. Lembra-se, no entanto, que o esporte é um direito 
constitucional.

2.2.1. Forma como o TEE é apresentado pela Instrução Normativa 
01/2019
Em nova correlação, agora trazendo o art. 11º para a discussão, 

percebe-se que:

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 11º O Treinamento Esportivo Escolar – TEE – é uma atividade ex-
tracurricular de complemento à disciplina de Educação Física.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

A presença do TEE somente nas séries finais é contraditória. Ainda 
dentro do art. 9º, é citado que a lotação na Educação Física, destinada ao 



TEE, ocorrerá havendo carga horária do (a) professor (a), para os (as) es-
colares. Defende-se que esta carga horária, incluindo na educação infantil, 
possa ser utilizada em prol de cada comunidade escolar, basta que sejam 
feitas as devidas adequações.

Ao retomar a forma como a Educação Física Escolar é posta pela 
Instrução em questão, bem como o que ela deva tratar, defende-se o que 
está posto pelo art. 1º da Instrução Normativa, que a Educação Física é um 
componente curricular obrigatório.

Desta forma, acredita-se que a educação infantil deva ter, à sua 
disposição, aulas de Educação Física Escolar, advindas de professores (as) 
formados (as) na área. Da mesma forma que, sendo o TEE “complemen-
tar” à Educação Física – como defendida pela própria Instrução – ele deve 
acompanhá-la em todos os ambientes onde se fizer presente, ainda mais 
quando levada em consideração a Lei Orgânica deste Município.

2.3. Disputa de “paixões”? Decisões alheias à lei orgânica e es-
tatuto do servidor

Ainda dentro do art. 11º, identifica-se novamente um processo de 
simplificação da Educação Física. Observa-se no quadro abaixo: 

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 11º

O Treinamento Esportivo Escolar – TEE – é uma atividade ex-
tracurricular de complemento à disciplina de Educação Física, 
observando-se ou adaptando-se às especificidades de todas as 
UEs, só podendo ser desenvolvida por professores da própria 
disciplina ou por professores/monitores de outras áreas que com-
provem formação desportiva em alguma modalidade afim.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Certamente, nesse contexto, diferentemente da música, não há de 
ocorrer menção à alegria. Embora ocupar um local ao sol – trabalho – seja 
passível dela, há necessidade, nesse contexto escolar, de um processo for-
mal/profissionalizante. Assim sendo, jamais poderia ser aceita, muito me-
nos ou nem mesmo por uma Instrução Normativa, a atuação profissional 
de quem não seja professor (a).

Embora o art. 11º cite que o TEE seja complementar, não signifi-
ca dizer que o TEE “pode ser desenvolvido por professores/monitores de 
outras áreas que comprovem formação desportiva em alguma modalidade 
afim”.
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No Capítulo II – Da Carreira dos profissionais da Educação Básica 
–, Art. 4° do Estatuto do Servidor Municipal de Palmas, encontra-se que:

O ingresso na carreira do Profissional de Educação dar-se-á 
mediante concurso público de provas ou provas e títulos, 
por área de atuação, correspondente a habilitação do candi-
dato aprovado, dentro de cada cargo: I - para o Magistério 
Público Municipal será exigido: a) para a Educação Infantil 
e anos iniciais do Ensino Fundamental – formação em nível 
médio, na modalidade normal – magistério, nível superior 
em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, em Educa-
ção Física ou em curso Normal Superior. b) para os anos fi-
nais do Ensino Fundamental - formação em curso superior 
de Licenciatura Plena, em áreas específicas das disciplinas 
do currículo do Ensino Fundamental (PALMAS, 2006).

Como é possível observar, não consta no Estatuto que o TEE “pode 
ser desenvolvido por professores/monitores de outras áreas que compro-
vem formação desportiva em alguma modalidade afim”. Entende-se que 
um Estatuto é soberano frente a uma Instrução, a qual é um mero ato 
administrativo. Em tempo anterior ao Estatuto, há a Lei Orgânica. Ao que 
parece, não houve articulação entre tais documentos.

Identifica-se, também, que há uma compreensão reduzida de Edu-
cação Física Escolar. Sendo assim, por ser uma prática pedagógica, ela de-
ver ser ensinada como uma especificidade da formação pedagógica, para 
exercer tal função formal no seio do ensino aprendizagem, o qual é/ou 
deveria ser a proposta da Escola, sobretudo da Secretaria Municipal de 
Educação, responsável por avalizar a Instrução em discussão. 

Libâneo (2001, p. 63), em relação à formação profissional, entre 
outros apontamentos, cita que o (a) professor (a) é um profissional cuja 
atividade principal é o ensino. Dessa forma, se o TEE é complemento da 
Educação Física, o qual tematiza a cultura corporal, permitir pessoas que 
comprovem apenas formação desportiva, para atuar como professores (as) 
é, se não ilegal, imoral.

2.4. Forma como o esporte é visto pela Instrução Normativa 
01/2019

Diante das discussões já apresentadas, em relação ao esporte, no 
quadro abaixo, será exposto como ele é definido pelo art. 12º e seus incisos, 
sob a ótica da Instrução.



INCISOS CONTEÚDO DOS INCISOS

Inciso I Incentivar a participação dos educandos no planejamento e gestão das 
atividades esportivas escolares;

Inciso II
Respeitar as normas e regras dos esportes, fomentando em todos os par-
ticipantes um clima de boas relações interpessoais, de lealdade e de res-
peito mútuo;

Inciso III
Desenvolver hábitos gerais de higiene e segurança, contribuindo para o 
combate ao sedentarismo, à obesidade, ao consumo do álcool, ao taba-
gismo e ao doping no esporte;

Inciso IV

Direciona a possibilitar aos educandos variedades de atividades sistema-
tizadas, dando-lhes oportunidades de reflexões e respostas às suas moti-
vações intrínsecas e extrínsecas, proporcionando vivências individuais e 
coletivas que sejam adequadas aos diferentes níveis psicomotores e estru-
turação corporal;

Inciso V

Versa sobre proporcionar ao educando, ao longo do seu processo de for-
mação, as implicações e benefícios de uma participação regular nas ati-
vidades físicas e desportivas escolares, valorizando-as do ponto de vista 
cultural e compreendendo-as como contribuições para um estilo de vida 
ativa e saudável;

Inciso VI

Objetiva proporcionar atividades de formação e/ou orientação desporti-
va, tendo em vista a aquisição de competências físicas, técnicas e táticas, 
conforme o nível de aprendizagem, sempre buscando a evolução despor-
tiva e a formação integral do aluno

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Nesse contexto, recorre-se ao que aponta Assis (2010, p. 141): “o 
esporte penetra os portões da escola, e sai de lá tal como entrou, sem mo-
dificações, sem alterações, tendo apenas produzido (formado) os atletas e 
os consumidores do espetáculo esportivo”. 

Ao mesmo tempo, o mesmo autor afirma que a possibilidade de 
serem diferentes (os esportes) está inscrita na esfera da ação do professor, 
na prática pedagógica, que, por sua vez, está instruída pelo projeto político 
pedagógico da escola (ASSIS, 2010, p. 141).

Por fim, sobre o art. 12º, assim como o art. 13º, ambos devem 
ser debatidos com o corpo docente da rede, para uma (re) construção do 
esporte, com o intuito de analisar e avançar, na inclusão de “todos”, e não 
apenas de uma parte do alunado presente no ambiente escolar.

2.5. Moldes do TEE pela Instrução Normativa 01/2019

Após a análise dos incisos do art. 12º, o sequencial art. 13º também 
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traz uma analogia ao esporte esportivizado42/esportivização escolar e não 
com uma metodologia, que entendemos ser pautada na pedagogia esporti-
va, a qual deveria ser de iniciação esportiva. Paes (2019, p. 10) afirma que 
tal proposta deverá se pautar por objetivos, intencionalidades do processo, 
por uma proposta pedagógica, balizando todo o processo de ensino apren-
dizagem.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 13º
I - detecção de talentos; II - melhoria do desempenho físico, téc-
nico e tático (individual e coletivo); e IV - avaliação através das 
Competições Escolares.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Diante das várias contradições dentro da Instrução 01/2019, en-
quanto no art. 12º se pretende incentivar a participação dos (as) escolares 
na gestão das atividades esportivas, a detecção de talentos é um dos crité-
rios apontados como formação esportiva do TEE.

“Por que não, por que não”. Destaca-se que o esporte é um direito 
previsto na Constituição Federal. Dessa forma, ao pensarmos que a Educa-
ção Física avançou, conforme aponta Paes (2019, p. 8), devido às mudanças 
e à evolução das ciências do esporte, das ciências tecnológicas e de tantas 
outras áreas do conhecimento, mudou também a forma de entender o 
esporte. Assim, qual a finalidade da detecção de talentos em um ambiente 
público, o qual também é para todos (as)? Cercear de alguns/algumas tal 
direito seria possível/permitido? O inciso IV aponta que haverá avaliação 
através das Competições Escolares. O que está por detrás dessa avaliação? 
Será possível alcançar os primeiros lugares por todos? Há competição para 
todas as idades? Só é possível treinar para determinada modalidade, caso 
haja competição para ela?

De fato, Lakatos (2003) tem razão quando expõe as dificuldades 
da pesquisa que tem como característica a observação participante. Sen-
do o esporte uma atividade com características competitivas, inexistindo 
a possibilidade de um esporte sem competição, defende-se que não há a 
necessidade de transformar os ambientes plurais e includentes por direito 
– escolas –, em ambientes simplesmente meritocráticos. 

A escola, sobretudo a pública, é para todos(as). O esporte é direito 

42 O esporte nas décadas de 60 e 70, por atender a interesses políticos, foi confundido, 
sendo desenvolvido no âmbito escolar de maneira tecnicista, desde as primeiras séries do ensino 
fundamental (Kunz, 1991).



constitucional, logo, para todos(as). Vivemos um eterno processo avaliati-
vo. Somos avaliados(as) desde as ultrassonografias. Estabelecer o desempe-
nho esportivo em determinada competição, como condição para a oferta 
daquilo que é apresentado como “complemento” da Educação Física Es-
colar, é minimamente não se ver enquanto aluno(a) que se alegra ao ir à 
escola. Nem sempre o melhor resultado é aquele que ocupa o primeiro lo-
cal do pódio. Os fins, não justificam os meios, como diria o poeta Ovídio.

Mesmo já mencionado, retomaremos a questão da importância do 
(re) conhecimento e valorização das diversas comunidades escolares exis-
tentes em Palmas. Nesse sentido, Kunz (2016, p. 19) questiona sobre qual 
esporte queremos desenvolver e apresentar, como uma manifestação digna 
e significativa de ser praticada e ensinada com responsabilidade pedagógi-
ca. Ao que ele afirma, a prática pedagógica não deve ser pautada apenas no 
esporte defendido por esse documento, um esporte elitista e pautado na 
competição e na concorrência como princípios fundamentais e únicos para 
o seu funcionamento.

2.5.1 Modalidades esportivas possíveis pelo TEE, segundo a Instrução 
Normativa 01/2019: a dança, “dançou”?
Observemos o art. 14º, o qual vai de encontro com algumas das 

discussões anteriores. No que diz respeito à inclusão da criança, há algumas 
opções limitadas pelo documento, e que não podem ofertar outras op-
ções possíveis de serem democratizadas no chão da escola. Considerando o 
público que é naturalmente diferente, de uma determinada localidade da 
cidade de Palmas, devido a sua grande mistura de culturas – caraterística 
primordial de seu surgimento como a mais nova capital do país, onde 
vieram, para este local, pessoas de todo o Brasil – pode, sim, haver outras 
influências da cultura corporal, presentes na formação motora no ambien-
te escolar de nossas crianças, e não apenas pelas modalidades esportivas 
presentes no TEE, as quais estão elencadas pelos responsáveis na elaboração 
deste documento.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 14º

Trata sobre as modalidades esportivas, em ambos os sexos, que 
poderão ser ofertadas pelas Unidades Escolares. São elas: Bas-
quetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Atletismo, Badminton, 
Ginástica Rítmica, Judô, Natação, Tênis de mesa e Xadrez.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.
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Levando em consideração o que já fora apresentado em relação a 
Cultura Corporal, e havendo em Palmas a louvável presença de Carga Ho-
rária para o TEE, negar/balizar a oferta de algumas modalidades não seria 
o mais indicado.

Importa destacar, por exemplo, que, em Palmas, há escolas que 
possuem quadra de tênis e campo de futebol society. No entanto, não há 
permissão, via normativa 01/2019, para que tais modalidades aconteçam. 
Talvez a justificativa seja a não presença delas nos jogos escolares. 

“Com os olhos cheios de cores, e o peito cheio de amores”, parafrasean-
do Kunz, 

[...] O fim de tudo certamente só alcançaremos quando 
conseguirmos ensinar um esporte de tal forma que as nos-
sas crianças possam crescer, e tornar-se adultas através dele 
e, quando isto acontecer, quando se tornarem adultas, pos-
sam praticar esportes, movimentos e jogos como as crianças 
(1994, p. 61).

“Eu vou”.
Enquanto “ela (normativa) pensa em casamento (com a Educação 

Física) e eu (capítulos, artigos e incisos) “nunca mais fui à escola”, vincular 
as ações pedagógicas, presentes na Carga Horária do TEE, às modalidades 
que fazem parte de um modelo engessado de competição destinada aos 
(as) escolares seria até mesmo reduzir a possibilidade de estudar o esporte. 
Da mesma forma, acreditar que a competição escolar só funcionará (aos 
olhos de quem?) mediante uma ferramenta impositiva (01/2019) é não va-
lorizar e/ou reconhecer as múltiplas possibilidades de um evento esportivo 
escolar, ou, tão quanto importante, do processo pedagógico do ensino do 
esporte no ambiente escolar, e que tem como principal objetivo “simples-
mente” ensinar, enquanto processo de ensino pedagógico. 

Como se não bastasse as contradições percebidas em relação à Edu-
cação Física Escolar na educação infantil e sobre o TEE, a Instrução, agora, 
apresentará sob qual possibilidade a dança poderá ser disponibilizada à co-
munidade escolar. Destaca-se a perspectiva apresentada por essa Instrução, 
sendo “complementação da carga horária” da Educação Física Escolar.

Ainda em Kunz (2016, p.21), o autor trata justamente da busca da 
criança. A todo instante, elas almejam a realização de vivências, pelo “Brin-
car e Se-movimentar”. O mesmo autor coloca que essas vivências, quando 
com certo grau de liberdade e espontaneidade, irão proporcionar experi-
ências magníficas. Tal fato nos faz questionar a forma como o documento 



apresenta a oferta deste importante conteúdo/objeto de conhecimento da 
cultura corporal de movimento: a dança. Assim como qualquer outro con-
teúdo/objeto de conhecimento, ela não deveria estar atrelada às obrigações 
de apresentações ou outras atividades que possam expor as crianças em 
situações traumáticas ou de cobranças exacerbadas – obrigatoriedade de 
existir mediante apresentações –, e sim a experiências significativas e natu-
rais/espontâneas para a vida dos mesmos, fato este que analisamos não es-
tar presente no Parágrafo Único, abordado abaixo na sequência do art. 14º.

ARTIGO PARÁGRAFO ÚNICO

Artigo 14º

A dança poderá ser incluída na carga horária do TEE desde que 
a escola opte pela formação de um grupo que represente a escola 
em apresentações e eventos relacionados, como FAES, abertura 
dos Jogos Escolares, entre outros”.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Mais uma vez, percebe-se o engessamento das possibilidades de de-
senvolvimento de ações pedagógicas. Entende-se que não há necessidade 
de vincular o ensino da dança, presente dentro da Carga Horária do TEE, 
à obrigatoriedade de apresentação nos eventos, exposto no referido pará-
grafo único.

Já dizia uma canção popular: “Criança feliz, feliz a dançar, alegre a 
espalhar, seu sonho infantil...”. Fica implícito que grande parte das ações 
pedagógicas envolvendo a dança, a serem realizadas no TEE, estarão co-
nectadas ao FAES43, por exemplo. Há várias outras possiblidades e finalida-
des de se estudar a dança dentro do TEE, como a oferta de um festival no 
contexto escolar.  Rangel (2002, p. 55) argumenta que, quando o processo 
educativo não respeita o indivíduo que dança, limita-se as infinitas possi-
blidades de mover-se livremente. Neves (1987, p. 7) aponta que a dança 
com certeza é movimento, mas movimento não é necessariamente dança. 
A dança difere do movimento cotidiano por uma transposição a um nível 
mais poético de ações corporais.

Dessa forma, a dança não deve estar vinculada a qualquer evento, 
como condição de ser ofertada. Se o FAES já é uma realidade, ele preci-
sa ser povoado por pessoas que, por livre  e espontânea vontade, desde 
que matriculadas em uma unidade escolar, possam participar, assim como, 
ofertado também enquanto conteúdo/objeto de conhecimento.

43 Festival de Artes das Escolas de Palmas.
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2.6. Formato do TEE na Instrução Normativa 01/2019: público 
participante e opção de oferta

Nos próximos artigos (15º, 16º, 18º, 19º, 20º e 21º) que também 
tratam do TEE, questiona-se: o esporte tratado na escola, sob a tutela dessa 
Instrução Normativa, deverá ser aquele padronizado? Pensamos que não! E 
adiantamos a discussão, trazendo o que Kunz (2016, p. 28) aponta sobre a 
busca por novos valores educacionais compatíveis, para se desenvolver este 
esporte na escola, o qual deverá passar por profundas transformações de 
sua estrutura e princípios, precisando ser compreendido, experimentado e 
transformado, para que, assim, de fato possa manifestar-se.

No art. 15º, o TEE é tratado como “aula”. Dentro do contexto de 
várias contradições desse documento, pode ocorrer uma tentativa de des-
caracterização do processo ensino aprendizagem. Esse fato é comprovado 
quando se indica sobre a duração das atividades e da não possibilidade de 
repeti-las em dias consecutivos – viés da aptidão física. 

Dessa forma, pensamos ser necessário refletir sobre esse artigo e, 
como proposto durante todo este trabalho, a partir de uma construção co-
letiva e com a participação do corpo docente da rede municipal de Palmas, 
sobre um esporte que não seja excludente, e sim para todos.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 15º

As aulas de TEE acontecerão no contra turno nas escolas de tem-
po parcial ou ao final do dia letivo nas de tempo integral, não 
devendo ter duração maior que 2 horas e nem se repetir em dias 
consecutivos, ou seja, com intervalo entre as sessões de pelo me-
nos 48 horas.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Entretanto, o artigo em questão define quais são os horários em 
que o TEE deva acontecer. É importante pensar que a realidade das Uni-
dades Escolares em Palmas é diversa, logo, é um desrespeito à autonomia 
da escola exigir que o treinamento ocorra da forma como exposto.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 16º Cita que quem for selecionado para participar do TEE deverá 
apresentar atestado médico.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Destaca-se que todos (as) serão selecionados(as). Uns para parti-
cipar do TEE e outros para não participar. É importante lembrar que ele 



foi anunciado como complemento da Educação Física! Qual justificativa 
de apresentação de atestado somente para quem participar do TEE? Na 
escola, o movimento corporal é sempre presente. Parece-nos que, para a 
Divisão de Desporto Educacional da Secretaria Municipal da Educação 
(Semed), há algo que é mais ou menos importante no ambiente escolar. 

O art. 18º traz a obrigatoriedade de participar de determinados 
eventos. 

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 18º
O professor que aderir ao TEE da Unidade Educacional deverá 
cumprir com suas horas de treinamento e participação obriga-
tória nos eventos esportivos realizados ou apoiados pela Semed.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Em análise do documento Estatuto dos Servidores da Educação de 
Palmas,

[...] o mesmo coloca como algumas atribuições específicas 
do professor: I - planejar e ministrar aulas em séries e ou 
disciplinas do currículo da Educação Infantil e/ou do Ensi-
no Fundamental; II - conhecer e respeitar as normas legais 
e regulamentares da Educação Municipal; IV - elaborar pla-
nos, programas e projetos educacionais no âmbito específi-
co de sua área de atuação; VII - participar da elaboração do 
Projeto Político Pedagógico; VIII - acompanhar e avaliar o 
rendimento escolar; Parágrafo único. As atribuições do pro-
fessor em exercício no suporte pedagógico são as que estão 
constantes na normativa vigente (PALMAS, 2006).

Tais atribuições, presentes nesse documento, em nenhum momen-
to apontam a obrigatoriedade como parte do processo pedagógico, mas 
sim alguns termos como o “planejar”, “ministrar” aulas. Então, entende-se 
a necessidade que o profissional planeje, ministre suas aulas e elabore pla-
nos no âmbito específico de sua área de atuação, dos quais as aulas do TEE 
e a participação em eventos escolares poderão, também, fazer parte, não de 
forma obrigatória, como foi colocado.

Sendo complemento da Educação Física e, ao mesmo tempo, op-
cional, como fica o direito dos(as) alunos(as), em caso da não oferta pela 
escola, ou não opção de realizar por parte do(a) professor(a)? O mesmo 
artigo ainda cita a obrigatoriedade em participar de eventos realizados ou 
apoiados pela SEMED. Vale lembrar que alguns desses eventos ocorrem em 
finais de semana, ou seja, fora da rotina de aulas. 
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O art. 19º trata da modulação no TEE. Ao versar sobre, é fraciona-
da sua disponibilização.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 19º

O(A) professor(a) de Educação Física, dos anos finais, poderá ter 
de 4 (para a jornada de trabalho de 20 horas semanais) a 6 horas 
aulas (para a jornada de trabalho de 40 horas semanais) de sua 
carga horária destinadas ao projeto de TEE.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

A forma como o esporte é posto traz à tona quais tipos/preferên-
cias44  se almeja por essa Instrução? Sobre tais “preferências”, destacamos 
aqui os riscos que Kunz aponta (2016, p. 17), quando cita que os profis-
sionais, que entendem o uso do esporte apenas pela sua alta performance 
e competições mostradas pela mídia, atuam dentro do que ele intitula “ir-
responsabilidade pedagógica”.

Nossa inquietação, enquanto parte dessa rede de ensino, é que o 
conteúdo/objeto de conhecimento, deve ser “para todos”, pois, conforme 
Paes (2019, p. 11), qualquer indivíduo  pode apender o esporte, mesmo 
nas aulas do TEE, ainda que, para isso, seja necessário promover adapta-
ções e criar estratégias que respeitem suas individualidades. 

O art. 20º também traz, em seu enunciado, a analogia ao espor-
te esportivizado, quando deixa a entender que cabe apenas à Divisão de 
Desporto Educacional a decisão final, tanto sobre a carga horária, quanto 
a utilização/realização (o que não está muito claro) dos espaços físicos des-
tinados à prática esportiva.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 20º
A carga horária destinada ao TEE será definida por cada UE, 
com base em dados fornecidos pela Divisão de Desporto Edu-
cacional da Secretaria Municipal da Educação - Semed sobre os 
espaços físicos destinados à prática esportiva.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Percebe-se, mais uma vez, a dúvida em tentar entender qual esporte 
é este que o documento quer e precisa oferecer! Mesmo se for aquele defen-
dido pelo documento, como exclusivamente o do ambiente padronizado 
44 No documento, alguns pontos abordados trazem claramente, por parte de quem a elabo-
rou, que o TEE deve ser apenas para a segunda-fase do Ensino Fundamental. Preferência esta que, 
ao nosso ver, deve ser discutida pelo corpo docente da rede, no que tange à proposta pedagógica do 
ensino da Educação Física Escolar.



– tanto difundido pela mídia, como o esporte de mais “aptos” – como esse 
documento terá sua legitimidade com a proposta educacional, para aqueles 
que não participarem das aulas do TEE? Esperamos que essas questões se-
jam esclarecidas pelos responsáveis pela elaboração da Instrução Normativa 
01/2019, para que, assim, como parte desse processo, possamos também 
contribuir com as nossas opiniões e reflexões sobre a prática pedagógica.

No entanto, como já dito, há Unidades que dispõem de campo de 
futebol e quadra de tênis, mesmo assim, tais modalidades não são permi-
tidas pela instrução 01/2019. Talvez a citada Divisão precise conhecer as 
estruturas físicas das escolas.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 21º

Dentre outros, sobre a carga horária do professor para o TEE. 
Neste Artigo há a correlação do Conselho Regional de Educação 
Física, como condição para dispor de maior Carga Horária para 
o TEE.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

É importante refletir que a atuação em ambientes escolares é de res-
ponsabilidade de licenciados em Educação Física. Tais licenciados recebem 
seus diplomas chancelados pelo Ministério da Educação (MEC). O Esta-
tuto dos Servidores não faz menção à obrigatoriedade de vínculo externo, 
para além do que normatiza o MEC.

Assim, não há motivos para que haja tal correlação do referido con-
selho com ações pedagógicas (aulas) realizadas no âmbito da rede pública 
municipal. Ainda dentro do mesmo artigo, é citado que o melhor desem-
penho nos Jogos Escolares de Palmas será considerado como fator de au-
mento de carga horária. 

Não há eventos esportivos para todas as faixas etárias. O, saudoso, 
“Festival das Crianças”, de outrora, já não se faz presente. Entretanto, a 
realização de festivais da cultura corporal, de jogos, brincadeiras, esporti-
vas são ações presentes nos Projetos Político Pedagógico (PPP) de algumas 
escolas45.

Entendemos ser de grande importância o que Kunz (2016, p. 26) 
afirma a respeito das múltiplas perspectivas para a prática de esportes, as 
quais poderão ser alcançadas se conseguirmos desenvolver uma capacidade 
de agir com os participantes, de tal maneira que os mesmos assimilem e 

45 Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho. PPP de 2019. Escola Municipal Maria 
Rosa. PPP 2019.
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aprendam a realidade em questão, sem copiar uma ou outra realidade. 
O autor destaca, também, a necessidade de locais alternativos, arranjos 
materiais e a diversificação dessas práticas, e não apenas o composto pelo 
chamado leque olímpico do esporte, mas também as práticas do esporte 
no sentido amplo, e as condições para oferecer e desenvolver práticas es-
portivas alternativas, como, por exemplo, as caminhadas, esportes para a 
família, entre outros abordados pelo autor.

ARTIGO CONTEÚDO DO ARTIGO

Artigo 22º A Unidade Educacional não poderá ofertar a mesma modalidade 
esportiva para mais de um professor, exceto as ETIs Padrão.

Fonte: Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019.

Refletindo sobre o art. 22º, considerando uma situação hipotética 
em escola de tempo parcial, e havendo mais de um(a) professor(a) em uma 
mesma unidade (20h cada), não há problema, mas sim soluções, em ofere-
cer a mesma modalidade, por mais de um professor (a). 

3. Considerações finais

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, sobre-
tudo, o que parece ser habitual. Suplicamos expressamente o que é hábito 
como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão 
organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, 
nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar (BRE-
CHT, 1982).

O sol, que para Caetano, na música “Alegria Alegria”, traz luz, en-
chendo o pensamento do “caminhador” de sentimentos diversos, também 
ilumina o leitor em movimento, fazendo com que, permanecendo em seu 
caminhar, sempre adiante, desafie forças que o tentam fazê-lo desistir.

Embrenhado em um necessário contexto de resistência, buscamos 
destacar diversos pontos da Instrução Normativa GAB/SEMED 01/2019, 
para tentarem “dialogar” entre si. A quem lê, por intermédio de tal diálogo, 
espera-se que seja possível, ao menos, refletir sobre os apontamentos em 
relação ao documento, bem como sobre seus desdobramentos. Sobretudo, 
ao entrar em vigência sem qualquer análise/consulta prévia.

Talvez, pensativos em relação à difícil tarefa de uma análise do-
cumental, porém embebidos pela vontade de problematizar a Educação 
Física, sobretudo a institucionalizada em Palmas, traz-se este documento. 



Reforça-se que, tão importante quanto normatizar, mesmo que via 
ato administrativo, é fazer valer outros documentos já existentes, sendo a 
Lei Orgânica Municipal e o Estatuto do Servidor. Nesse sentido, ao menos 
provavelmente, seria evitado desdizer o que defendem os últimos docu-
mentos mencionados.

Sugere-se que, talvez, seja interessante ler a Instrução Normativa 
GAB/SEMED 01/2019, após a leitura da análise aqui discutida. A ideia 
central não ultrapassa o sentimento de valorização da Educação Física Es-
colar em Palmas, quiçá no Brasil!

A partir desta análise, e obviamente reconhecendo prováveis limites 
presentes neste texto, convida-se o(a) leitor(a) novas identificações e/ou até 
mesmo contradições, verificadas neste texto.

Discutir, no sentido de problematizar, sugere pensar junto (a). Ou 
seja, pensar a educação formal que é movida pelos (as) seus (suas) agentes – 
professores (as) –, no intuito de uma construção mais próxima da realidade 
a qual se destina normatizar.
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