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“O homem deve ser o sujeito de 

sua própria educação. Não pode 

ser o objeto da mesma”. 

(FREIRE, 2018, p. 34). 



 

SILVA, Peterson Amaro. Planejamento Participativo nas aulas de Educação Física 

Escolar: significados existentes nesta proposta. 2020. 146 fls. Dissertação (Mestrado em 

Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir os significados que se encontram existentes na 

proposta pedagógica do Planejamento Participativo nas aulas de Educação Física Escolar. 

Esta pesquisa perpassa por discussões sobre gestão democrática na escola e a construção 

coletiva do projeto político pedagógico e Currículo com diferentes pessoas em seu 

planejamento e desenvolvimento, tendo como fundamentação teórica, Paro (2015; 2016a; 

2016b), Silva (2012), Thomé (2014), Natividade; Medeiros (2014), Veiga (2009), Saul; Saul 

(2013), Noffs (2013). Já a Educação Física se apresenta como um componente curricular que, 

ao longo dos anos, passou por diferentes contextos educacionais. Todavia, surgiram diversos 

estudos que possibilitaram diferentes pontos de vista e abordagens, como, por exemplo, 

Darido (1998; 2017), e também como componente curricular embasado por documentos 

oficiais. Os trabalhos pesquisados nos anais de três eventos acadêmicos da área de Educação 

Física, são eles, Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física (Semef), Seminário 

de Educação Física e o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace), tendo como 

critério de seleção palavras “Educação Física Escolar”, “Planejamento Participativo”, 

“Sondagem”, “Construção de Conhecimento” e “Saberes dos Alunos” nos títulos dos 

trabalhos acadêmicos para a sua seleção, por meio de uma revisão integrativa (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010), com o objetivo de identificar e discutir as possibilidades, 

potencialidades, desafios e dificuldades que cada trabalho selecionado apresenta no 

desenvolvimento de um Planejamento Participativo. Por fim, os significados existentes nesta 

proposta pedagógica nas aulas de Educação Física Escolar têm em sua construção desafios 

como as dificuldades dos envolvidos com a educação escolar na participação nas tomadas de 

decisões, a participação das pessoas em diferentes ambientes que elas frequentam. 

Simultaneamente contradições entre possibilidades e dificuldades no PP, existentes em uma 

educação democrática de caráter humanista, que estimule a autonomia de todas as pessoas 

envolvidas com o contexto educacional. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Participativo; Educação Física Escolar; Currículo. 



 

SILVA, Peterson Amaro. Participative Planning In Physical Education Classes At School: 

Existing Meaning In This Proposal 2020. 146 fls. Dissertation (Master in Education: 

Curriculum) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work has the objective discuss the meanings that is existing in a pedagogical proposal at 

participative planning at physical education at school. This Search pervades by discussions 

about management democracy at school and the collective construction of politic pedagogyc 

project and curriculum with different people in your planning and development, by having a 

teoric reasoning, Paro (2015; 2016a; 2016b), Silva (2012), Thomé (2014), Natividade; 

Medeiros (2014), Veiga (2009), Saul; Saul (2013), Noffs (2013). Already the physical 

education present yourself as a curricular component that, over the years, passed by differents 

educationals contexts. However, arised several studies that made possible differents points of 

view and approach, like, for example, Darido (1998;2017), and too the curricular component 

embased by officials documents. The works researched in the annals of three academic events 

in the area of the Physical Education, are they, Physical Education Teaching Methodology 

Seminar (Semef), Physical Education Seminar and the Brazilian Congress of Sports Science 

(Conbrace), having the criterion selection of words “Physical Education At School”, 

“Participative Planning”, “Poll”, “Knowledge Building” and “Student’s Knowledge” at the 

academic work titles for your selection, in the way to a integrative revision (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010), with the objective of identify and discuss the possibilities, potentialities, 

challenges and difficults that each work selected introduce in the development of a 

Participative Planning. Lastly, the meanings existing in this pedagogical proposal at the 

classes of Physical Education at School has in your construction challenges from the involved 

people with the education at school in participation at decision making, the participation of 

different people in differents environment that they frequently go. Simultaneously 

contradiction between possibilities and difficults at PP, existing in democracy education of 

humanistic character, that stimulates the autonomy from all people involved with the 

educational context.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Genericamente, o Planejamento Participativo constitui-se uma estratégia de trabalho, 

que se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade humana social, 

num processo global, para a solução de problemas comuns. (VIANNA, 1986, p. 23) 

 

O presente trabalho vem dissertar sobre os significados existentes dentro das aulas de 

Educação Física Escolar (EFE) que abordam como proposta pedagógica o Planejamento 

Participativo (PP). Com isso, a pesquisa se fundamentou em questões que possam possibilitar 

ou dificultar o desenvolvimento de um PP no contexto educacional. 

A organização dos capítulos foi desenvolvida com base nas questões 

macrodimensionais existentes dentro do Currículo1, com isso, procuramos abordar, no 

primeiro capítulo, a introdução deste trabalho. Em seguida, no segundo capítulo, “Gestão 

democrática e o projeto político pedagógico escolar”, buscamos adentrar nas questões que 

possibilitam ou dificultam a construção de um ambiente com características democráticas 

dentro da escola, desde a gestão escolar até os seus diversos profissionais e pessoas 

envolvidas no contexto escolar, e gerando diferentes microfísicas do poder dentro desse 

ambiente.  

Nessa perspectiva, o terceiro capítulo disserta sobre “A construção social do currículo 

e os seus diversos autores/atores”, abordando em seu subcapítulo “Os desafios na construção 

coletiva de um currículo diante do sistema educacional vigente” aspectos existentes dentro 

dessa construção curricular pedagógica que se relacionam de uma maneira organizacional no 

PP, tanto para sua construção coletiva, ou para sua obstrução.  

Ao refletirmos sobre o currículo, torna-se explícito aspectos que, nele, envolve o poder 

de seleção dos conteúdos das diferentes disciplinas ministradas na escola em cada período 

histórico específico. Todavia a EFE está presente dentro desse contexto escolar e também 

possui influências de cada período da história com suas mudanças de concepções. Dessa 

forma, o quarto capítulo apresenta “Uma breve retrospectiva sobre a Educação Física Escolar 

no Brasil e o surgimento de suas abordagens”, com o objetivo de apresentar os diferentes 

pontos de vista que cada contexto histórico teve nessa disciplina que faz parte da educação 

escolar. Essa apresentação e discussão perpassa rapidamente pelo surgimento da EF na escola, 

                                                 
1 Desde as primeiras décadas do século passado, quando as questões curriculares passaram a chamar a atenção de 

estudiosos das ciências humanas, o currículo tem sido adjetivado de várias maneiras: real, escrito, prescrito, 

oculto, em ação etc (NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016, p. 189). 
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com maior enfoque nas abordagens existentes nessa área de conhecimento, até a elaboração 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as possíveis relações das diferentes 

abordagens no ensino da EFE no Planejamento Participativo. 

Por fim, e não menos importante, o Planejamento Participativo fica explícito nos 

últimos capítulos, quinto e sexto, com suas respectivas fundamentações, como também 

adentrando nos trabalhos acadêmicos de Educação Física utilizados e que possibilitam uma 

contribuição riquíssima para esta dissertação.  

 

1.1. Minha relação com a proposta do Planejamento Participativo 

 

A problemática, que suscitou a investigação deste trabalho, se fez presente em uma 

palestra sobre Educação Física Escolar (EFE) ministrada pelo professor Walter Roberto 

Correia em meados de 2013, sendo que, nessa ocasião, o/a docente expôs um pouco da sua 

carreira docente, enfatizando a proposta de Planejamento Participativo (PP) que desenvolveu 

e que foi publicado, em 1996, por meio de um artigo cientifico intitulado “Planejamento 

participativo e o ensino de educação física no 2º grau”. 

Desde então, algumas indagações se fizeram presentes, como, por exemplo: “Quem 

dos/as professores/as que eu tive na educação escolar básica me possibilitou fazer escolhas 

para além do “sim ou não” das questões certas ou erradas de uma prova escolar”? E agora 

como docente; “Irei desenvolver as experiências escolares que tive como discente, 

proporcionadas pelos/as docentes que lecionavam nas turmas onde eu estava? Ou na minha 

ação e reflexão como docente, posso potencializar a participação dos/as discentes no 

planejamento das aulas de EFE?”.  

Mais adiante, tanto como cidadão, como também profissional da educação, foi 

possível refletir sobre a importância da democracia existente dentro de um planejamento cujo 

objetivo é possibilitar a participação das diferentes pessoas que fazem parte do contexto 

educacional, não somente em sua formulação, como também em seu desenvolvimento. 

Todavia, como justificativa, cabe a reflexão sobre a concepção de que é importante a 

participação dos diferentes autores/atores na formulação do Planejamento Escolar, se 

expandindo para outras esferas, como a importância de um ambiente escolar democrático que 

transcenda os muros escolares.  

A partir disso, é possível refletir que, mesmo com o passar dos anos, minha trajetória 

escolar foi conturbada e permeada por algum tipo de descontentamento na escola. Sendo 

assim, ao me formar no ensino médio em uma escola estadual, próximo da minha residência 
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familiar, adentrei na faculdade no curso de Educação Física (EF), pelo fato de sempre estar 

em contato com práticas corporais, mais precisamente os esportes. Ao frequentar o curso de 

graduação em EF (licenciatura), foi possível refletir sobre a diversidade de concepções, 

desafios, dificuldades e possibilidades existentes na área de EFE. 

Com isso, encontra-se a importância da seleção dos conteúdos a serem mediados na 

proposta curricular do curso de graduação que eu cursei. Este tinha muitas influências de uma 

Educação Física Escolar vinculada às abordagens crítico-superadora, crítico-emancipatória e 

cultural, pelo fato de sempre humanizar os conteúdos, como também, suscitar reflexões, por 

meio de problematizações pertinentes às influências e/ou interferências das questões sociais 

na prática corporal do movimento. 

Logo após me formar no curso de licenciatura em Educação Física (2006-2008), 

adentrei como professor eventual na rede estadual de São Paulo/SP, perpassando por 

diferentes desafios, dificuldades, possibilidades e potencialidades que o ambiente educacional 

pode proporcionar.  

A fim de prosseguir os estudos no ambiente acadêmico, cursei a graduação em 

Pedagogia, entre os anos de 2009 a 2012, que me possibilitou olhares diferentes sobre a 

prática docente para além da EFE, nesse caso, a alfabetização, o letramento, a direção escolar 

e coordenação escolar, entre tantas outras variáveis que a Pedagogia possibilita em sua área de 

atuação.  

Ao cursar as pós-graduações (lato sensu) em “Docência no Ensino Superior” (2010) e 

depois “Educação Física Escolar” (2013), foi possível reforçar a importância de não parar de 

estudar, com o objetivo de potencializar minha prática docente. Além disso, foi em um curso 

de especialização que tive contato com o relato de experiência do professor Walter Roberto 

Correia sobre o PP e comecei a desenvolver essa proposta juntamente com os/as discentes da 

escola estadual em que me efetivei como professor de EF.  

Desde 2013, venho desenvolvendo a proposta do Planejamento Participativo em 

minhas respectivas aulas de Educação Física Escolar, pelo fato de acreditar que essa proposta 

é uma das mais democráticas dentro de um contexto escolar que muitas vezes não tem nada 

de democrático.  

No ano de 2014, assumi o cargo de professor de EFE na rede municipal da cidade de 

São Paulo, me possibilitando frequentar diversos cursos de extensão para contribuir em minha 

prática docente e, por consequência, na aprendizagem dos/as discentes. Já em 2016, 

apresentei meu primeiro trabalho em eventos acadêmicos, intitulado “Currículo orgânico na 

Educação Física Escolar: do protagonismo discente à transposição da zona de conforto 
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docente”, apresentado no Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física (Semef), 

organizado pelo Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar (Gpef). 

Essa experiência me proporcionou contato com inúmeros trabalhos com relatos de 

experiências sobre as aulas de EFE, contribuindo ainda mais em minha análise crítica sobre 

minha prática docente, como também, me possibilitando conhecer outros/as docentes e 

estudantes da respectiva área.  

Com a participação em congressos e seminários na área de EF, foi possível conhecer 

diferentes pessoas que compartilhavam ideias semelhantes às que desenvolvo e que estavam 

presentes nos trabalhos apresentados por mim. Isso tudo proporcionou uma aproximação 

importante com o ambiente acadêmico. Nesse contexto, gerou a problematização de pesquisar 

quais os significados existentes na proposta do Planejamento Participativo nas aulas de 

Educação Física Escolar.  

A partir dessa problematização, construí o projeto de pesquisa que foi acolhido na 

entrevista para seleção dos/as discentes do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

Ter a oportunidade de estudar em um programa acadêmico tão importante para história 

da educação brasileira e mundial, agregando diferentes olhares sobre o contexto escolar e, 

ainda, perceber como os/as docentes que fazem parte do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação: Currículo compartilham de concepções educacionais semelhantes às existentes 

dentro dos meus pensamentos e na minha própria prática docente foram de muita relevância 

para minha experiência e para a constituição deste trabalho.  

 

1.2. O objeto de pesquisa e a metodologia utilizada 

 

O objeto de estudos deste trabalho teve como foco as pesquisas das produções 

bibliográficas dos anais de três eventos acadêmicos que abordam a área da Educação Física 

Escolar, como também pesquisas pela internet. Esses eventos foram o Seminário de 

Metodologia do Ensino de Educação Física (Semef), organizado pelo Grupo de Pesquisas em 

Educação Física Escolar (Gpef) da Universidade de São Paulo (USP). Já os demais eventos 

acadêmicos foram o Seminário de Educação Física Escolar, promovido pela mesma 

universidade, e o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace), sendo este 

organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). Além disso, também 

realizamos pesquisas no banco de dados Google Acadêmico tendo como recorte histórico os 
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trabalhos apresentados e publicados nos anais desses eventos, no período entre os anos de 

2005 até o mês de julho do ano de 2019.   

Dessa forma, para este trabalho, realizamos uma pesquisa cujos critérios de seleção 

foram as palavras “Educação Física Escolar”, “Planejamento Participativo”, “Sondagem”, 

“Construção de Conhecimento” e “Saberes dos Alunos” em seus respectivos títulos. Nessa 

perspectiva, utilizamos a abordagem qualitativa por meio de uma metodologia de revisão 

bibliográfica integrativa2 para identificarmos, nos trabalhos apresentados nos seminários, 

congressos e pesquisados no banco de dados do Google Acadêmico, a presença dos 

significados como possibilidades e dificuldades existentes no desenvolvimento do 

Planejamento Participativo nas aulas de Educação Física Escolar. 

Sendo assim, o objetivo desta dissertação é identificar, nos trabalhos acadêmicos 

selecionados, quais são as possibilidades e dificuldades que os/as docentes de EFE encontram 

ao planejar pedagogicamente, junto com outras pessoas, e o desenvolvimento das respectivas 

aulas de Educação Física Escolar, como também a concepção de educação existente nessas 

propostas pedagógicas. 

                                                 
2 “[...] A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática [...] Trata-se de um estudo realizado por meio de 

levantamento bibliográfico e baseado na experiência vivenciada [...]” (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 

102). 



23 

 

2. GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO ESCOLAR 

 

 

Figura 2: O que é Democracia? 

Fonte: Quino (1993, p. 323). 

 

Já faz algum tempo que a concepção, juntamente com as propostas de gestão 

democrática e projeto político pedagógico, vem sendo discutidas nos documentos, tanto pela 

Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (1996), 

pelo Plano Nacional de Educação (PNE) (2014), como também nos referenciais bibliográficos 

com Paro (2015; 2016a; 2016b), Silva (2012), Thomé (2014), Natividade; Medeiros (2014), 

Veiga (2009), Saul; Saul (2013), Noffs (2013), entre outros/as autores/as. Com isso, podemos 

refletir que existem esforços com o objetivo de democratizar o ambiente educacional a fim de 

que diversas pessoas tenham acesso, ou deveriam ter, para buscar uma educação pública de 

qualidade com seus diferentes autores. 

Em contrapartida, existe a implementação dessa proposta e as concepções que cada 

pessoa ligada direta ou indiretamente à escola possui sobre o tema. Contudo, no que diz 

respeito a sua concepção, uma educação democrática pressupõe a participação das diferentes 

pessoas por meio de diálogos diversos do contexto educacional. Nesse sentido, a democracia 

vem a ser o bem em comum do coletivo e não os aspectos individuais. Todavia cabe a 

reflexão de uma instituição que, por muito tempo, teve e atualmente ainda tem resquícios de 

contribuir para o controle social, através da opressão e de “vigiar e punir”3 as pessoas que, de 

alguma maneira, não se “enquadravam ou enquadram” às normas desse contexto. 

                                                 
3 “Como a escola-edifício deve ser um operador de adestramento. Fora uma máquina pedagógica que Pâris-

Duverney concebera na Escola Militar e até os mínimos detalhes que ele impusera a Gabriel. Adestrar corpos 

vigorosos, imperativo de saúde; obter oficiais competentes, imperativo de qualificação; formar militares 
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Dessa forma, podemos argumentar que existem diversos aspectos que potencializam 

de fato uma gestão com características democráticas dentro da escola, como também aspectos 

que dificultam a construção dessa concepção e proposta.  

Portanto, neste capítulo, não temos por objetivo solucionar todos os desafios e 

dificuldades encontrados pelas pessoas que fazem parte da escola pública, e sim possibilitar 

reflexões, por meio de problematizações, que possam vir a colaborar no desenvolvimento não 

somente de um corpo gestor democrático na escola, como também, suscitando e debatendo 

questões democráticas dentro e fora do âmbito escolar. 

As reflexões desenvolvidas neste trabalho podem contribuir no entendimento dos 

envolvidos na educação pública, à luz de uma concepção sociocrítica de educação, pelo fato 

de que alguns desafios e dificuldades encontradas nas escolas, para desenvolver uma gestão 

democrática, são comuns entre diversos ambientes da educação pública, mas, em 

contrapartida, também existem dificuldades e desafios peculiares de cada região e/ou de cada 

instituição de ensino. Tendo em vista isso, este capítulo se debruça sobre questões referentes à 

gestão democrática da escola pública, discutindo e problematizando alguns aspectos como, 

por exemplo, a falta de diálogo, que pode dificultar a democracia dentro do ambiente escolar.  

 

Na concepção sociocrítica, a organização escolar enfatiza a importância das 

interações sociais no seio do grupo e das relações da escola com o contexto político 

e da sociedade, ou seja, construído pela comunidade educativa, envolvendo todos os 

demais profissionais, alunos e pais, incluindo a elaboração de projetos e ações 

voltadas para o exercício de práticas colaborativas para o bom desempenho da 

escola, vigorando assim, uma forma de gestão democrática (SILVA, 2012, p. 8-9). 

 

Dentro dessas diversas questões existentes na construção de uma gestão com o caráter 

democrático, encontra-se a importância de pulsar em seu interior a criação e o 

desenvolvimento do projeto político pedagógico com a participação de todas as pessoas que 

fazem parte do ambiente educacional de forma direta ou indireta. Dessa forma, podemos 

visualizar algumas propostas que obtiveram êxitos e podem possibilitar reflexões acerca de 

cada atividade desenvolvida e contextualizada pela escola com os seus respectivos 

autores/atores. 

 

Port Javis, NY, 1972. Embora seja uma noite fria, com muita neve, 

aproximadamente 125 alunos, professores, administradores, pais membros da 

                                                                                                                                                         
obedientes, imperativo político; prevenir a devassidão e a homossexualidade, imperativo de moralidade. 

Quádrupla razão para estabelecer separações estanques entre indivíduos, mas também aberturas para observação 

contínua. O próprio edifício da escola devia ser um aparelho de vigiar; os quartos eram repartidos ao longo de 

um corredor como uma série de celas; a intervalos regulares [...]” (FOUCAULT, 2014, p. 169-171). 
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diretoria e representantes de várias organizações comunitárias estão reunidos para 

discutir projetos para replanejar suas escolas. Entre outras, há uma proposta de 

distribuir boletins informativos em outras línguas além do inglês, criar um novo 

centro comunitário para jovens, dar início a um programa de rádio produzido pelos 

estudantes, planejar atividades conjuntas para jovens e adultos na comunidade e 

fazer o possível para tornar a escola mais acessível para atividades comunitárias. 

[...] 

Belvidere, IL, 1990. Olhando pela janela da sala de aula e vendo o lixo lá embaixo, 

um aluno pergunta ao professor: “Para onde vai aquele lixo?”. Igualmente curioso, 

o professor consegue organizar um passeio com a classe até o aterro. Preocupados 

com o tamanho e com o conteúdo do aterro, os alunos fazem uma campanha de 

conservação e reciclagem em sua escola. Depois de vários meses, seus esforços 

começam a dar resultado. Embora ainda   estejam no primeiro grau, sua atuação 

mudou a escola. 

Madison, WI, 1991. Num dia quente de setembro, um grupo de aproximadamente 

sessenta alunos do ensino médio e seus professores estão trabalhando juntos para 

criar um currículo a partir das questões e interesses que têm em relação a si 

mesmos e a seu mundo. Acabam por sintetizar suas questões em temas como “A 

vida do futuro”, “Os problemas do meio ambiente”, “Ismos” e “Conflito”. Depois 

de selecionar seu primeiro tema e planejar atividades relevantes, vão passar o ano 

procurando responder essas perguntas – suas perguntas. (BEANE; APPLE, 1997, 

p. 9-11) 

 

Alguns exemplos de escolas com características democráticas nos ajudam a pensar 

coletivamente propostas pedagógicas e refletirmos sobre elas, a fim de obtermos êxitos para 

além dos conhecimentos considerados escolares e mediados em cada contexto educacional. 

 

2.1. Dos possíveis desafios e dificuldades de se construir uma gestão 

democrática 

 

No meio dos ataques gerais à educação, temos de manter viva a longa tradição da 

reforma educacional democrática que desempenhou o papel importantíssimo de 

fazer de muitas escolas lugares cheios de vitalidade e força para aqueles que a 

frequentam. Em vez de renunciar à ideia das escolas “públicas” e descer a estrada 

que leva à privatização, precisamos nos concentrar nas escolas que dão certo. 

(BEANE; APPLE, 1997, p. 11) 

 

A gestão democrática como direito de todas as pessoas envolvidas na escola é exposta 

na LDB (1996) quando coloca: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão de ensino público na 

educação básica, de acordo com as suas prioridades e conforme os seguintes 

princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, 1996) 

 

Nessa perspectiva, podemos verificar que a gestão democrática está amparada de 

forma legal tanto pela LDB 9.394/96, como também quando nos fundamentamos na 
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Constituição Federal de 1988, pelo fato desta explicitar, em seu capítulo 3, destinado à 

Educação, Cultura e Desporto: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) [...]. (BRASIL, 1988) 

 

 Com isso, desde 1988, podemos observar que a gestão democrática é amparada de 

forma legal no contexto educacional brasileiro no inciso “VI - gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). Mas, a democracia dentro do ambiente 

educacional público não é algo que deve ser imposto, pois precisa ser construído com seus 

diferentes autores e protagonistas, tendo a participação dos funcionários da escola, estudantes, 

pais e responsáveis.  

 Além disso, é preciso que seja constituída pelas pessoas do entorno da escola que 

podem contribuir na construção de uma gestão democrática, a fim de planejar, de forma 

conjunta, propostas e projetos para melhoria da qualidade educacional. Como também com os 

próprios profissionais que trabalham no ambiente escolar, sendo estes, docentes, diretor, vice-

diretores e coordenadores. Afinal, são atores que precisam participar efetivamente da 

construção de um espaço democrático na escola, como também as/os cozinheiras/os, 

funcionárias/os da limpeza, secretária/o da escola entre outros/as envolvidos/as. 

Convivendo com outras formas de gestão desta proposta, se encontra nosso atual 

sistema educacional brasileiro, que ainda tem em sua estrutura uma organização ao qual: “Por 

sermos caracterizados como uma sociedade capitalista, a educação permanece ligada aos 

princípios administrativos empresariais, sabendo este, ser o principal objetivo das 

organizações impostas à sociedade” (SILVA, 2012, p. 10).  

Nesse caso, encontra-se a concepção administrativa empresarial dentro da educação, 

em busca de resultados que ranqueiem cada unidade escolar, por meio da nota de provas em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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larga escala, com isso, é de suma importância toda fundamentação sobre a construção de uma 

gestão com características democráticas. 

As leis vigentes, citadas anteriormente, embasam essa prática, a fim de que a educação 

transcenda questões de notas e rankings.4 Contudo, temos um sistema que gera diversos 

entraves para que essa proposta pedagógica seja construída e realizada de fato, a fim de não 

somente categorizar e subjugar quais escolas estão ruins ou boas ou, por vezes, criar órgãos 

colegiados para apenas recolher assinaturas de documentos, sem a participação de fato das 

pessoas daquele contexto educacional. 

 

O diretor de uma escola precisa ser um educador envolvido com a formação do 

educando, buscando exercer a práxis educacional, o que na verdade não acontece em 

algumas escolas, sendo obrigada a cumprir e fazer cumprir programas educacionais 

que muitas vezes não leva em conta a realidade do aluno, inclusive o seu 

conhecimento prévio, dificultando assim, que o mesmo tenha uma aprendizagem de 

qualidade. A participação efetiva dos gestores em exercer fundamentalmente o seu 

papel, muita das vezes é fragmentada, sofrendo sanções, simplesmente por não 

satisfazer políticos, passando a ser substituído por alguém que não o incomode 

dentro desse sistema. (SILVA, 2012, p. 11) 

 

Com isso, fica exposto que existem dificuldades para além do ambiente educacional 

para a construção de uma gestão de fato democrática. Os diretores de cada escola também 

estão e fazem parte de um sistema educacional que, por vezes, gera diversos desafios e 

dificuldades para a busca de uma educação pública de qualidade. 

 

Dessa forma, o que o cargo tem valido a muitos diretores são preocupações, dores de 

cabeça, úlceras duodenais, tensões nervosas e quase nada de realização pessoal, 

quando percebem sua impotência para realizar, na escola, os objetivos de 

democracia e divulgação do saber com os quais porventura sonharam e que 

esperavam concretizar com a sua posição de comando na instituição escolar. Por 

isso, uma real consciência crítica da situação por parte dos diretores deveria fazê-lo 

rebelar-se contra essa migalha de poder, lutando por um efetivo poder para a escola, 

que seja aí distribuído entre todos os seus agentes e usuários. (PARO, 2016a, p. 32) 

 

A considerar as contribuições de Silva (2012) e Paro (2016a), podemos visualizar e 

refletir que o mecanismo gerado pelas pessoas que organizam a educação escolar pública 

brasileira nem sempre está em consonância com os documentos que fundamentam esta 

mesma educação pública, a fim da construção de uma gestão democrática em cada escola.  

Com isso, ao mesmo tempo que as pessoas que organizam o sistema educacional 

implementam leis a serem cumpridas pelas escolas, estas mesmas pessoas mantêm uma 

                                                 
4 Estas questões de notas e ranqueamento das escolas, por meio de avaliações em larga escala, são aprofundadas 

no subcapítulo 3.1 – “Os desafios na construção coletiva de um Currículo diante do sistema educacional 

vigente”. 
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estrutura organizacional que impossibilita ou gera diversos obstáculos para a construção 

efetiva de uma gestão democrática. Em outras palavras: “O que nós temos hoje é um sistema 

hierárquico que pretensamente coloca todo o poder nas mãos do diretor” (PARO, 2016a, p. 

15).  

Silva (2012), ainda, ressalta que as características administrativas existentes dentro 

desse sistema organizacional da escola pública contribuem para que os diretores tenham poder 

sobre as outras pessoas que fazem parte daquele ambiente educacional. 

Portanto, a construção de uma gestão democrática perpassa por diversos desafios e 

dificuldades, não somente pela questão de como se encontra organizada a escola pública 

atualmente, como também por existir diretores autoritários em seu ambiente de trabalho, tanto 

administrativa quanto pedagogicamente. Com isso: 

 

[...] se a participação depende de alguém que dá abertura ou que permite sua 

manifestação, então a prática em que tem lugar essa participação não pode ser 

considerada democrática, pois democracia não se concede, se realiza: não pode 

existir “ditador democrático”. (PARO, 2016a, p. 25) 

 

O autor ainda ressalta a importância de superarmos esse sistema organizacional que 

centraliza o poder, caso contrário será muito difícil possibilitar aspectos democráticos na 

escola, se sempre depender da concessão de uma pessoa para a construção dessa democracia. 

Nesse contexto, nos deparamos com uma estrutura organizacional construída por meio de uma 

microfísica de poder,5 gerada pelo conhecimento e reforçada pelos contextos que cada pessoa 

se encontra inserida,  dando ao diretor autoridade máxima dentro da escola. Dessa forma, em 

vários momentos, ele adota decisões sem qualquer abertura ao diálogo com as outras pessoas 

envolvidas no ambiente educacional, por isso se faz necessário a reflexão de uma educação 

libertária, como destaca Freire (2013b, p. 41) “[...] aí está a grande tarefa humanista e 

histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores”. 

Por isso, o ambiente educacional democrático se constrói no exercício da participação, 

já que não adianta dialogarmos e refletirmos questões de uma gestão democrática se em nossa 

prática educacional cotidiana de lecionar, não somos democráticos em sala de aula com os/as 

                                                 
5 O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 

localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O 

poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em 

posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 

centro de transmissões. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles (FOUCAULT, 

2018, p. 284). 
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educandos/as (PARO, 2016a). Com isso, se faz necessário a participação efetiva de todas as 

pessoas envolvidas com a escola na construção de uma gestão democrática.  

Podemos visualizar, com a ilustração a seguir, e refletir sobre algumas características 

existentes em um ambiente educacional democrático, proporcionado pelo corpo gestor. Em 

contraposição, podemos também constatar a falta de diálogo e participação dos envolvidos, 

principalmente entre diversos membros da direção escolar.  

Sendo assim, um ambiente democrático no contexto escolar possui características 

como: pessoas dispostas a pensar, dialogar, refletir, planejar em conjunto com outras pessoas 

que fazem parte da escola, já que a construção de uma gestão democrática se pauta no respeito 

e diálogo entre as pessoas, como apresentado na Figura 3, que contrapõe, de um lado, 

características de uma gestão democrática e, do outro, apenas um comunicado produzido pelo 

diretor sem qualquer diálogo com as pessoas envolvidas no âmbito escolar. 
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Figura 3: Características de uma gestão democrática e sua oposição  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.2. Da participação ativa dos/as educandos/as, pais, responsáveis, comunidade 

escolar e funcionários da escola dentro da gestão democrática 

 

Muitas escolas se organizam por meio da Associação de Pais e Mestres (APM), 

grêmios estudantis, conselho de escola com membros da comunidade escolar e profissionais 

que trabalham na respectiva escola, com o objetivo de dialogar sobre aspectos que consideram 

relevantes na escola, como, por exemplo: aplicação das verbas financeiras na unidade escolar, 

especificidades em termos disciplinares de alguns/algumas educandos/as, como planejando 
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alguns eventos dentro e fora da escola, etc. Para enriquecer ainda mais a compreensão sobre 

as responsabilidades desses órgãos, Thomé ressalta que: 

 

O conselho Escolar, Conselho de Séries, Ciclos e Classes em conjunto com o 

Projeto Político Pedagógico formam um contexto necessário para o bom andamento 

da escola e é necessário que ambos estejam entrelaçados para o desenvolvimento e 

andamento das propostas pedagógicas utilizadas na escola. 

É a voz de um povo que pode através de diálogo discutir ações em prol do bem 

comum do espaço escolar com a participação de pais e comunidade escolar. Libâneo 

(2001) relata que o conselho de escola tem atribuições consultivas, deliberativas e 

fiscais em questões definidas na legislação estadual ou municipal e no regimento 

escolar. Essas questões, geralmente, envolvem aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros, sua função básica é democratizar as relações de poder. 

(2014, p. 11) 

 

Todavia, ainda assim, muitos diretores utilizam artifícios autoritários no que tange às 

questões organizacionais nos conselhos de escola e na formação da APM, criando lacunas 

que, por vezes, são preenchidas com discursos de que as reuniões de conselho de escola, 

juntamente com APM e grêmios estudantis, têm como objetivo apenas aspectos de caráter 

burocrático, ou seja, apenas para preencher papéis e informar sobre algum evento que a escola 

desenvolve. Em consonância com essa concepção, encontramos: 

 

Nossa hipótese de pesquisa é que os órgãos colegiados, muitas vezes, ficam apenas 

participando em alguns momentos das decisões a serem tomadas ou apenas 

informadas do que vai acontecer no espaço escolar ou até mesmo comparecem 

apenas para oferecer sua assinatura em alguns projetos ou recursos que a escola 

recebeu mais não é levado a esse de forma respeitosa e integra o que realmente 

acontece na escola e os recursos que essa recebe e seus fins a serem atingidos. 

(THOMÉ, 2014, p. 3)6 

 

A fim de contribuir no subsidio de uma gestão democrática, um dos fatores principais 

para uma educação escolar de qualidade, desenvolveu-se o Plano Nacional de Educação 

(PNE)7 que é um documento elaborado, a partir de uma política educacional, composto por 

dez diretrizes a serem alcançadas ao longo dos anos. O PNE, também, aborda diversas 

questões visando à melhoria da escola pública brasileira e, com isso, vinte metas organizadas 

                                                 
6 A pesquisa utilizada teve como hipótese pesquisar os órgãos colegiados e chegou a seguinte consideração: 

“Após finalizar meu trabalho pude perceber que o Colégio Santana desenvolve seu trabalho de forma autoritária. 

As ações estão centralizadas nas mãos da direção e que essa conduz ou supervisiona o trabalho de toda a equipe 

mais que a palavra final é dela” (THOMÉ, 2014, p. 18). 
7 “O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos 

próximos dez anos. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a educação básica com 

qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação 

das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a qualidade. O terceiro bloco de 

metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores 

sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior” (BRASIL, 2014). 
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com a finalidade de elencar estratégias para a melhoria da educação pública. Dentre as 

diversas metas, cabe ressaltar a de número 19, que aborda a questão da gestão democrática, 

colocando, em sua estrutura, oito estratégias com os seus respectivos objetivos a serem 

alcançados.  

 

Meta 19 Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Estratégias: 

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação 

para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente 

a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que 

considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 

critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade 

escolar; 

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes 

educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, 

garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções; 

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 

estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e 

dos seus planos de educação; 

19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, 

inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 

respectivas representações; 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de 

conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) 

e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 

participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares; 

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem 

como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios 

objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por 

adesão (BRASIL, 2014). 

 

Nessa perspectiva, torna-se válido, discutir mais uma contribuição que propague a 

gestão democrática, sendo que podemos visualizar a seguinte estratégia: 

 

19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, 

inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e 
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fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 

respectivas representações; (BRASIL, 2014). 

 

Tendo essa estratégia do PNE como norteador deste trabalho, é seguro afirmar que o 

respectivo Plano vem corroborar com as questões já citadas anteriormente. Mas, neste caso, 

cabe destacar que as oito estratégias podem contribuir significativamente na participação 

efetiva de todos envolvidos na escola.  

Quando nos referimos a participação efetiva, torna-se importante ressaltar a voz e 

escuta na escola, com as diferentes pessoas nos órgãos colegiados, como também nas reuniões 

existentes dentro da escola pública e não somente para a assinatura de papéis ou receber 

informações do que foi ou será feito na escola, sem qualquer tipo de diálogo ou escuta. Não 

podemos aceitar discursos de que a comunidade escolar não entende, e sim que precisa da 

participação por meio dos órgãos colegiados dentro daquela escola.  

Cabe aos envolvidos com a educação refletir e proporcionar problematizações que 

possibilitem a compreensão da importância de todas as pessoas, relacionadas de forma direta 

ou indireta, contribuírem com a escola. Por isso, o diálogo com os diferentes protagonistas, 

assim como também respeitando as suas respectivas diferenças e possibilitando a participação 

é o princípio para a construção de uma escola democrática. 

 

Não há, portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista 

e um objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para a 

pronúncia do mundo, para sua transformação. 

Se as massas populares dominadas, por todas as considerações já feitas, se acham 

incapazes, num certo momento histórico, de atender à sua vocação de ser sujeito, 

será pela problematização de sua própria opressão, que implica sempre uma forma 

qualquer de ação, que elas poderão fazê-lo. 

Isso não significa que, no quefazer dialógico, não haja lugar para a liderança 

revolucionária. (FREIRE, 2013b, p. 227) 

 

A fim de contribuir na análise destas 8 estratégias, desenvolvemos uma ilustração que 

pode vir possibilitar a reflexão de cada estratégia, tendo um olhar mais democrático no lado 

esquerdo da ilustração e em seu lado direito as mesmas estratégias, mas contendo 

características autoritárias que por diversas vezes se encontra existentes no exercício da 

gestão nas escolas públicas brasileira. 
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Figura 4: Ilustração da Meta 19 sobre Gestão Democrática do Plano Nacional de Educação8 

Fonte: (SILVA, 2018).9 

 

Com isso, a participação efetiva de todas as pessoas relacionadas à escola torna-se de 

suma importância para a busca de uma escola democrática, tendo em vista uma participação 

em que todos os envolvidos tenham voz e que essas vozes sejam respeitadas e não silenciadas 

no decorrer do tempo. O diretor, como um dos mediadores dessas ações, deve possibilitar a 

participação de todos os envolvidos com a escola. Essa atitude em nada fere seu posto de 

liderança, pelo contrário, possibilita que as demais pessoas contribuam efetivamente na busca 

por melhorias na escola. Portanto, possibilitar que diversas pessoas, envolvidas com aquele 

ambiente educacional público, participem das decisões e planejamento da escola, transcende a 

Educação Física Escolar (EFE), por isso a importância em democratizar um ambiente que por 

diversas vezes encontra sua herança autoritária em exercício nos dias atuais. 

                                                 
8 Ilustração da Meta 19 sobre Gestão Democrática do Plano Nacional de Educação com as características 

existentes em cada estratégia e suas oposições a uma gestão de caráter democrático. 
9 Ilustração desenvolvida pelo discente Peterson Amaro da Silva, com base na Meta de número 19 sobre Gestão 

Democrática existente no Plano Nacional de Educação (PNE), apresentada como parte integrante do trabalho 

abordando o PNE para a disciplina “Educação Brasileira” que foi ministrada pelo professor doutor Alípio Márcio 

Dias Casali na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) no Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação: Currículo no 1° semestre de 2018. 
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Os/as educandos/as, pais, responsáveis, comunidade escolar e profissionais, que estão 

trabalhando na escola, têm responsabilidades dentro da gestão democrática no contexto 

escolar. Torna-se de grande valia a participação da comunidade, pais e responsáveis no 

planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas da/na escola a fim de construir 

parcerias que contribuam com o cotidiano da instituição de ensino, como também no 

desenvolvimento do bairro. Sendo assim, a educação torna-se uma via de mão dupla, tendo 

como reciprocidade, contribuições para além do processo de ensino/aprendizagem, como a 

própria melhoria na convivência entre as pessoas envolvidas nesse planejamento educacional. 

As crianças, adolescentes e adultos, que fazem parte da escola como discentes, 

precisam estar inseridos também com suas respectivas responsabilidades, conhecendo suas 

atribuições, participando de órgãos colegiados e também das decisões que lhes competem, 

seja por meio de propostas que precisam ser dialogadas, como nas votações que precisam 

estar presentes para votarem de acordo com as propostas que potencializem suas atividades 

pedagógicas. 

 

É importante também que os pais participem das decisões que ocorrem na instituição 

escolar. Auxiliar seus filhos nas atividades escolares e demonstrar interesse e 

participação nas atividades desenvolvidas na escola, verificando o andamento dos 

recursos recebidos pelo governo e se essa escola realiza as ações referentes ao plano 

de ação desenvolvido pelo gestor no início do seu mandato, quando reivindicava o 

cargo. (THOMÉ, 2014, p. 12) 

 

A participação das pessoas se faz importante, tendo como finalidade a construção de 

um ambiente democrático escolar, e esta questão também perpassa pela construção do 

documento que norteiam cada escola em seu aspecto mais orgânico. Nessa perspectiva, a 

participação dos envolvidos se faz mais que necessário para/na criação e no desenvolvimento 

do projeto político pedagógico a fim de que este se relacione com a realidade local, onde a 

escola e todas as pessoas estão inseridas. 

 

2.3. Da criação do projeto político pedagógico com a participação de todos 

envolvidos 

 

A escola brasileira tem, desde 1996, garantida a autonomia para propor o seu Projeto 

Político Pedagógico. A elaboração do PPP responde à legislação vigente, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei 9.394/96, que regulamenta, 

em seus artigos 12, 13, e 14, a elaboração e execução do projeto político pedagógico 

das escolas, com a participação dos profissionais da educação (SAUL; SAUL, 2013, 

p. 103). 
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O projeto político pedagógico (PPP) é um documento escolar que tem como um dos 

seus objetivos: 

 

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) 

e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 

participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares. (BRASIL, 2014) 

 

Dessa forma, o PPP torna-se um importante instrumento para o diálogo com as 

diferentes pessoas que compõem o contexto escolar, tendo como objetivo possibilitar o 

diálogo, a análise, reflexão e avaliação da concepção de educação que cada unidade escolar 

pretende planejar para desenvolver ao longo do ano letivo.  

 

Todo o projeto pedagógico traz, de modo explícito, ou implícito, uma concepção 

educação e é justamente essa compreensão que caracteriza a dimensão política do 

projeto. Vale dizer, portanto, que a escola de uma matriz de pensamento educacional 

é o que diferencia, na radicalidade, um projeto político pedagógico de outro [...] 

O PPP precisa ser resposta a uma demanda que decorre da leitura da realidade. E, 

por isso, é importante considerar que esse projeto “nunca está pronto”, isto é, ele se 

faz e se refaz durante todo o ano escolar porque a escola apresentar novas 

necessidades, além do fato de que a avaliação contínua das decisões tomadas pode 

mostrar novos rumos. (SAUL; SAUL, 2013, p. 103) 

 

Nessa perspectiva, o projeto político pedagógico expõe as concepções e subjetividades 

das pessoas que fazem parte de cada escola e, por isso, esse documento não pode ser igual 

para todas as escolas, pelo fato de que, apesar de cada unidade escolar ter semelhanças, há 

também particularidades e, nesse sentido, o PPP está relacionado diretamente às 

características de um planejamento participativo na unidade escolar. 

Podemos visualizar na trama conceitual freireana, a seguir, as diferentes questões que 

se relacionam na formulação e implementação do PPP, evidenciando que o projeto político 

pedagógico precisa ser dialogado com diferentes pessoas, como também respeitando suas 

diferentes esferas, características que influenciam e/ou interferem no projeto dentro da escola. 
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Figura 5: Trama conceitual freiriana sobre o projeto político pedagógico10 

Fonte: Saul e Saul (2013, p. 109). 

 

A trama conceitual freireana citada, nos permite visualizar e refletir que diversas 

questões se entrelaçam na criação e formulação do PPP, e é nesta perspectiva que cada escola 

necessita ter o seu Projeto Político Pedagógico. Algumas questões são norteadoras para a 

formulação do PPP, a fim de direcionar as atividades escolares pedagógicas, como por 

exemplo, o próprio currículo. 

Em contrapartida, encontram-se contextos educacionais não democráticos, que 

impõem diversas regras a serem seguidas nas escolas, como foi abordado anteriormente neste 

mesmo capítulo. Outro desafio que se faz presente é a formação continuada não somente 

dos/as docentes, mas de todas as pessoas que fazem parte da escola. 

 

                                                 
10 “Para Paulo Freire, os acontecimentos da vida compõem tramas historicamente situadas e sujeitas a múltiplos 

condicionamentos. ‘Carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo molhado de nossa história, de 

nossa cultura’ (1994, p. 17). Cabe ao ser humano ‘puxar os fios’ dessas tramas para compreendê-las e agir em 

uma direção contra-hegemônica, possibilitando o caminhar no sentido da libertação. Freire nos desafia a não 

olhar as palavras isoladamente, mas na moldura das tramas às quais elas se encontram imbricadas. Isso permite 

uma compreensão totalizante e dinâmica dos conceitos, explorando suas relações e interdependência e diferentes 

ângulos de explicação e análise” (SAUL; SAUL, 2013, p. 107). 
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Pensar a formação de professores é sempre pensar a formação do humano e, nessa 

perspectiva, se vislumbra a construção de mudanças em qualquer que seja o seu 

espaço de ação. Mudança entendida como aprimoramento da condição humana, 

como liberdade de expressão e comunicação e como desenho de possibilidades de 

um mundo melhor, de uma convivência entre as pessoas. (FELDMANN, 2009, p. 

75-76) 

 

Com isso, a formação contínua das pessoas que estão no contexto escolar, muitas 

vezes, é afetada pela falta de investimento das políticas públicas no setor educacional. Nesta 

perspectiva, Beane em “Ensinar em prol da Democracia” (2017, p. 1050), destaca as lacunas 

que dificilmente são preenchidas sem um investimento em estudos, pesquisas, cursos e 

palestras que possibilitem diferentes pontos de vistas para serem dialogados, analisados, 

refletidos e avaliados na escola. Cabe ressaltar que a formação continuada também se dá no 

contexto escolar com as pessoas envolvidas naquele ambiente, mas, ainda sim se faz 

necessário as questões que foram suscitadas anteriormente. Sendo assim: 

 

O PPP deve ultrapassar as barreiras das tarefas burocráticas, superando o modelo de 

elaborar este documento com uma relação de planos de ensino, atividades e eventos 

escolares, para que seja enviado aos supervisores de ensino e/ou autoridades 

educacionais, e posteriormente arquivados na escola como uma tarefa pontual que só 

ocorre no início ano letivo. O PPP deve estar em construção permanente, deve ser 

vivenciado em todos os momentos do ano letivo por todos os membros da 

comunidade escolar [...]. (SILVA, 2017, p. 17) 

 

Todavia, podemos refletir que o projeto político pedagógico tem um grande potencial 

para gerar um ambiente democrático na escola, como, também, tornar-se apenas mais um dos 

instrumentos utilizados para evidenciar uma gestão com características não democráticas. Em 

consonância com os diferentes órgãos existentes na escola: 

 

O Conselho Escolar, Conselhos de Séries, Ciclo e Classes em conjunto com o 

Projeto Político Pedagógico formam um contexto necessário para um bom 

andamento da escola e é necessário que ambos estejam entrelaçados para o 

desenvolvimento e o andamento das propostas pedagógicas utilizadas na escola. 

(THOMÉ, 2014, p. 11) 

 

Sendo assim, o PPP está intrinsecamente ligado ao planejamento participativo, já que 

ambos, possibilitam a construção de uma escola democrática e autônoma. Portando, encontra-

se a importância de uma gestão democrática no contexto educacional, não somente para a 

construção de um projeto político pedagógico e planejamento participativo, como, também, a 

fim de proporcionar o diálogo, respeito e permitir que as pessoas sejam autores/atores da sua 

própria formação como seres humanos críticos em busca de uma educação humanista.  
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3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CURRÍCULO E OS SEUS 

DIVERSOS AUTORES/ATORES 

 

 

Por um extenso período histórico, a concepção de que o/a aluno/a era um mero 

receptor do conhecimento, foi utilizada no contexto educacional. Depois de muitos anos de 

estudos, essa ideia tem mudado, ainda que de forma lenta, possibilitando uma visão mais 

ampla de que os/as estudantes também são autores/as da prática educacional, onde estão 

inseridos/as.  

Mas, ainda sim, cabe ressaltar que diversos profissionais da educação ainda mantêm a 

concepção de que apenas o/a professor/a detém os conhecimentos necessários para serem 

ministrados aos/às educandos/as não levando em consideração as experiências e participação 

de cada pessoa que podem contribuir e potencializar uma aprendizagem contextualizada e 

significativa. Nesse sentido, torna-se cada vez mais imprescindível que todas essas pessoas se 

reconheçam como autores/as e atores dentro da escola. 

O/a docente detém um papel importante na mediação dos conhecimentos juntamente 

com os/as seus/suas educandos/as. Em nenhum momento deste trabalho se tem o objetivo de 

desqualificar a prática docente, mas, sim, de analisar que, por muito tempo, foi ocultado ou 

pouco abordado uma prática docente mais participativa, como as possibilidades de construir 

um currículo com diferentes pessoas que fazem parte do contexto educacional.  

Nesta perspectiva, entende-se que o currículo é um território em disputa (ARROYO, 

2013) e, sendo assim, detém em sua elaboração a microfísica do poder na seleção dos 

conteúdos a serem estudados, procura de uma forma direta ou indireta organizar os 

conhecimentos que considera válidos em determinados contextos históricos sociais. 

Com isso, o currículo vai para além de meros conteúdos ou simples objetivos 

existentes dentro de cada área de conhecimento no contexto escolar. Com isso:  

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 

transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais, sociais e particulares. (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 7-9) 

 

 Tomando como referência a concepção de currículo proposta por Moreira e Silva 

(1995), podemos argumentar que a elaboração do currículo está intimamente ligada ao 

contexto no qual este será implementado, de maneira que reflita as expectativas de quem 
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participa da sua elaboração. Com isso, a questão que se torna latente, é: quais os objetivos que 

estão vinculados ao se trabalhar determinado conteúdo em detrimento de outros? Essa 

indagação nos faz refletir quais são os objetivos das pessoas que fazem parte no contexto 

educacional para elaboração e desenvolvimento do currículo? 

 

Desta forma, o currículo é expressão das relações sociais de poder. Por outro lado, 

apesar de seu aspecto contestado, o currículo, ao expressar essas relações de poder, 

ao se apresentar, no seu aspecto “oficial”, como representação dos interesses do 

poder, constitui identidades individuais e sociais que ajudam a reforçar as relações 

de poder existentes, fazendo com que os grupos subjugados continuem subjugados. 

(MOREIRA; SILVA, 1995, p. 29) 

 

Nesse sentido, se evidencia que muitas pessoas que fazem parte do contexto 

educacional não fazem parte da formulação do currículo com o qual devem trabalhar, apesar 

de serem essas pessoas que irão mediar determinados tipos de conhecimentos existentes na 

organização curricular.  

Todavia, os diferentes tipos de conhecimentos que as pessoas envolvidas na escola 

podem proporcionar nesse ambiente se tornam de grande valia, não somente para possibilitar 

uma abertura democrática na escola, como também para ampliação cultural e de diferentes 

conhecimentos. Afinal, a participação de pessoas heterógenas da comunidade escolar é 

importante, já que há determinados conhecimentos que somente quem reside naquele bairro 

detém. 

 

A sabedoria parte da ignorância. Não há ignorantes absolutos. Se num grupo de 

camponeses conversamos sobre colheitas, devemos ficar atentos para a possibilidade 

de eles saberem muito mais do que nós. 

Se eles sabem selar um cavalo e sabem quando vai chover, se sabem semear etc., 

não podem ser ignorantes [...] o que lhes falta é um saber sistematizado. [...] 

Por isso não podemos nos colocar na posição do ser superior que ensina um grupo 

de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um saber relativo 

a outros que possuem outro saber relativo. (É preciso reconhecer quando os 

educandos sabem mais e fazer com que eles também saibam com humildade.). 

(FREIRE, 2018, p. 35-36) 

 

Em um passado não muito distante, os/as docentes eram considerados/as os/as 

únicos/as detentores/as do conhecimento em sala de aula, e atualmente uma porcentagem 

destes/as profissionais ainda possui essa concepção, indo na contramão do que Freire expõe 

no trecho acima. 

Por isso, reconhecer diferentes tipos de conhecimentos das pessoas inseridas na escola, 

muitas vezes, problematiza a função social docente dentro do ambiente escolar. Mas, cabe 

ressaltar a importância do/a professor/a na escola para organizar, mediar e possibilitar a 
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expansão desses conhecimentos, a fim de problematizá-los, contextualizá-los, possibilitando 

uma aprendizagem significativa. A partir disso, podemos vislumbrar um corpo discente que 

contribua na construção de uma sociedade menos excludente, atuando de forma crítica e 

reflexiva no meio em que vivem.  

Neste sentido, Freire (2013a) reforça essa concepção quando expõe que “Ensinar exige 

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos” (p. 65). O autor coloca 

diversas questões a serem refletidas na prática educacional, a fim de contribuir na reflexão 

docente, com isso, torna-se importante conhecer um pouco da obra Pedagogia da Autonomia: 

saberes necessários à prática educativa, que tem grande importância, não somente para o 

desenvolvimento deste trabalho, como também para a reflexão da prática docente em seu 

cotidiano escolar. 

 

Figura 6: Ilustração com os nomes dos capítulos do livro Pedagogia da Autonomia: saberes 

necessários à prática educativa do autor Paulo Freire 

Fonte: (SILVA; REIS; SOUZA, 2018)11 

                                                 
11 Ilustração desenvolvida pelos discentes Peterson Amaro da Silva, Thaís Domiciano dos Reis e Cátia Cristina 

da Mota Martins de Souza com base no livro Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa 

do autor Paulo Freire (2013), apresentada como parte integrante do trabalho sobre o capítulo 2 do mesmo livro 

para a disciplina “Cátedra Paulo Freire: referenciais freireanos para a formação de educadores: política, teoria e 
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A obra de Paulo Freire que teve seus capítulos ilustrados anteriormente, nos traz 

diversas questões que podem nos proporcionar refletir sobre a importância de uma proposta 

curricular sendo formulada e desenvolvida com diferentes pessoas do âmbito educacional, 

nesta perspectiva “[...] o currículo passa a ser toda a experiência proposta pela escola ou a 

partir dela e que, de múltiplas maneiras, subjetiva discentes e docentes” (NEIRA; SOUZA 

JÚNIOR, 2016, p. 190). 

A Educação Física Escolar assim, como as outras disciplinas que compõem o currículo 

da educação básica têm grandes potencialidades na autonomia dos seres humanos que se 

encontram envolvidos naquele contexto educacional, assim como fica evidenciado nas 

abordagens pedagógicas da Educação Física Escolar, tendo mais ênfase nas abordagens 

“Crítico-superadora e “Crítico emancipatória”. Pelo motivo exposto o envolvimento de outros 

sujeitos, além dos/as docentes, se torna importante.  Nesta perspectiva, a mesma disciplina faz 

parte do rol existente dentro de cada componente curricular existentes na educação básica, 

sendo assim, perpassam por diferentes desafios na construção coletiva de um currículo 

considerado participativo.  

 

                                                                                                                                                         
prática” que foi ministrada pela professora doutora Ana Maria Saul na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). 
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3.1. Os desafios na construção coletiva de um currículo diante do sistema 

educacional vigente 

 

 
Figura 7: Características da educação bancária 

Fonte: (SOUSANIS, 2017, p. 10). 

 

O atual sistema organizacional da educação estadual e municipal de São Paulo/SP, tal 

como nacional, por vezes, contribui para o ranqueamento das escolas, por meio de provas 

externas de larga escala, que muitas vezes não considera os diferentes contextos educacionais 
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existentes em nosso País. Essas questões, quando vinculadas à formação de docentes que 

ainda compreendem apenas os professores como detentores do conhecimento e os/as discentes 

apenas como receptores, podem potencializar as características de uma educação de caráter 

bancário. Com isso, além do desafio de ter a humildade em reconhecer e utilizar diferentes 

conhecimentos existentes na comunidade escolar, muitos dos profissionais que trabalham na 

educação têm o árduo trabalho de transcender um sistema educacional bancário.  

 

Os números do censo mostram a diversidade cultural crescente, enquanto há pressão 

para mantermos o currículo dentro dos limites estreitos da tradição cultural do 

Ocidente. As necessidades da indústria e do comércio são repentinamente eleitas 

metas preponderantes de nosso sistema educacional. A educação moral e ética é 

reduzida a uma ladainha de características comportamentais. (BEANE; APPLE, 

1997, p. 12) 

 

A tese de doutorado que Sousanis (2017) desenvolveu com o uso de ilustrações 

possibilita visualizarmos algumas vertentes de uma educação considerada bancária, em que 

os/as educandos/as são meros receptores de determinado conhecimento, transcrevendo-o 

posteriormente esses conteúdos nas provas, sejam elas da própria disciplina de cada docente 

ou nas avaliações em larga escala. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os/as 

educandos/as, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 

concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos/às 

educandos/as é a de receberem depósitos, guardá-los e arquivá-los “[...] O educador, que 

aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, 

enquanto os estudantes serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a 

educação e o conhecimento como processos de busca” (FREIRE, 2013b, p. 80-81). 

Ao fundamentar alguns dos desafios existentes na construção de um currículo coletivo, 

utilizando Sousanis (2017) e Freire (2013b), podemos refletir que ambos autores têm uma 

visão de educação considerada mais humanista em contraposição ao sistema educacional 

bancário que se encontra presente nas duas redes públicas escolares citadas anteriormente. 

Assim como, dentro da Educação Física (EF) e Educação Física Escolar (EFE), existem 

pessoas que possuem concepções semelhantes sobre a importância de uma educação 

progressista12 em nossa sociedade.  

                                                 
12 “A educação progressista considera o indivíduo como ser que constrói a sua própria história. Sua metodologia 

consiste no desenvolvimento de atividades de ensino que consideram o aluno como o centro do processo ensino-

aprendizagem. Os interesses, temas e problemas do cotidiano do aluno passam a fazer parte do conteúdo 

ensinado. O conteúdo deve ir além da definição, classificação e descrição; o professor deve explicitar a realidade 

social, de modo a demonstrar noções e preconceitos que dificultam a autonomia intelectual. O grande anseio da 
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Os movimentos renovadores da educação física do qual faz parte o movimento dito 

“humanista” na pedagogia, se caracterizam pela presença de princípios filosóficos 

em torno do ser humano, sua identidade, valor, tendo como fundamento os limites e 

interesses do homem. (SOARES et al., 1992, p. 55) 

 

Devido ao fato de as pesquisas possibilitarem diversos olhares referentes ao contexto 

escolar, a EFE não ficou estagnada, mas vem formulando trabalhos com diferentes influências 

culturais, desde sua formulação e introdução no currículo escolar, como também em seu 

desenvolvimento13, perpassando por diferentes discussões, até chegar no momento das 

abordagens que impulsionaram importantes reflexões no campo acadêmico e escolar da 

respectiva disciplina. Com isso, a Educação Física Escolar pode expandir diversas concepções 

diferentes, como bem destaca Darido (2017) por meio de sua pesquisa enriquecedora sobre a 

EFE. 

Mas, ainda sim, mesmo com todos os esforços existentes na construção de abordagens 

no campo da educação física, assim como as outras áreas de conhecimento, a disciplina em 

questão se encontra em um sistema educacional que, como exposto anteriormente, possui 

características de uma educação bancária e, por vezes, fornece materiais pedagógicos, como 

livros e apostilas a serem trabalhados juntamente com os/as discentes, tendo como objetivo, 

ao final do processo, a realização de avaliações em larga escala para , posteriormente, serem 

quantificadas e convertidas em números e dados estatísticos cuja finalidade é ranquear cada 

escola, por meio de uma política nacional. 

Nessa perspectiva, encontram-se as influências de uma sociedade mergulhada em uma 

cultura capitalista e competitiva, em que suas ramificações atingem o setor educacional, 

ranqueando cada escola como se fosse uma espécie de “competição”, tendo como um dos seus 

objetivos avaliar qual unidade escolar obteve a maior nota em alguma prova externa em larga 

escala14 e, com isso, expor essas notas e o ranking com a classificação das escolas nos meios 

de comunicação e no site da Secretaria da Educação. 

                                                                                                                                                         
educação progressista no Brasil é transformar o aluno no protagonista de sua própria formação, para que ele 

aprenda a questionar tudo aquilo que lhe é oferecido, inclusive os conteúdos e conceitos ensinados nas escolas. 

Os alunos também devem estar sempre atentos às questões sociais, já que elas são essenciais para causar uma 

mudança profunda na educação. Para isso, é fundamental que a escola seja vista como o local de acesso à cultura 

e produção intelectual. De acordo com a educação progressista o indivíduo é o construtor de sua própria história” 

(LOURENÇO; MORI, 2014 apud SOBRINHO, 2015, p. 5) 
13 “A inclusão da Educação Física oficialmente na escola ocorreu no Brasil ainda o século XIX, em 1851, com a 

reforma Couto de Ferraz, embora a preocupação com a inclusão de exercícios físicos na Europa, remonte ao 

século XVIII, com Guths Muths, J. J. Rosseau, Pestalozzi e outros” (DARIDO, 2017, p. 1). 
14 No Brasil, as avaliações em larga escala, que poderíamos traduzir mais como um verdadeiro culto aos testes 

padronizados, são uma realidade há mais de 20 anos. Nos anos 2000, a ampliação de sua centralidade como 
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Esteban e Fetzner (2015)15 apresentam, em seu trabalho “A redução da escola: a 

avaliação externa e o aprisionamento curricular”. Questões que nos possibilitam entender 

melhor como é constituído um dos instrumentos da avaliação externa em larga escala. Neste 

caso, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)16.  

As autoras colocam que: 

 

Embora os documentos oficiais afirmem como finalidade das provas o 

monitoramento do processo pedagógico realizado nas escolas públicas, por meio de 

um diagnóstico utilizado na prevenção e correção de possíveis insuficiências, o 

efeito do diagnóstico induzido e organizado em uma escala rígida e previamente 

determinada é a produção de resultados que diferenciam – para hierarquizar – 

contextos, processos, resultados e sujeitos [...]. (ESTEBAN; FETZNER, 2015, p. 

82) 

 

A “redução” da escola perante as avaliações em larga escala, que as respectivas 

autoras ressaltam em sua pesquisa, se encontra vinculada ao fato de que muitos profissionais 

da educação planejam seu ano letivo tendo como “meta” a alcançar ou ultrapassar. Com isso, 

a autonomia das pessoas que fazem parte daquele contexto escolar fica cerceada, tendo como 

objetivo pedagógico alcançar as “metas” impostas pelos governos, por meio de suas políticas 

educacionais. 

Sousanis (2017), em sua tese e na figura a seguir, nos possibilita a visualização e 

reflexão desse tipo de “conversão” de seres humanos em dados a serem transformados em 

notas, sem considerar diversas questões como contexto comunitário e escolar que aqueles/as 

discentes estão envolvidos/as. Assim, os materiais e metodologias utilizados servem para que 

aprenda os conhecimentos abordados nas provas externas em larga escala. 

                                                                                                                                                         
indutora na formulação e implementação das políticas públicas educacionais se consolida como força motriz das 

reformas em educação. Que efeitos essa cultura da avaliação tem provocado em nossas escolas?  

Em 1988, o Ministério da Educação (MEC) dá os primeiros passos para implementar uma política de avaliação 

em larga escala da Educação Básica. No mesmo ano, realizou-se uma experiência de avaliação nas redes do 

Paraná e do Rio Grande do Norte, denominada como Saep (Sistema de Avaliação da Educação Pública). Em 

1995, “o sistema de avaliação assume novo perfil reforçado por empréstimos com o Banco Mundial (BM), e pela 

terceirização de operações técnicas, passando a chamar-se Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)” 

(WERLE, 2011, p. 774).  

“Em 2005, dando prosseguimento às citadas políticas, foi criada a Prova Brasil. Em 2007, foi criado o Ideb 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), combinando os resultados de fluxo das escolas e as notas da 

prova Brasil, com o objetivo de monitorar a evolução do sistema educacional brasileiro” (AMARO, 2013, p. 25). 
15 “O trabalho apresenta pesquisas que abordam os reflexos da avaliação externa na organização do trabalho 

docente e nas práticas curriculares. A consolidação de um sistema nacional de exames é percebida como parte 

dos processos que produzem a subalternidade em confronto com propostas de democratização da escola pública” 

(ESTEBAN; FETZNER, 2015, p. 75). 
16 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os 

resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escola, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
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Diferentes questões contribuem ou dificultam a aprendizagem e desenvolvimento 

dos/as discentes e obter, como meio de avaliação, uma prova padrão, além da rotatividade de 

discentes em cada unidade escolar, se torna algo muito superficial quando analisado as notas 

finais das respectivas avaliações.17 

 

 

                                                 
17 “As informações produzidas nestas avaliações podem contribuir para a organização, planejamento e avaliação 

da escola e dos próprios sistemas, desde que sejam apropriadas e interpretadas pelo coletivo da escola. 

Entretanto é preciso que esses sujeitos participem do processo de pensar a avaliação [...] deve fomentar a 

possibilidade de discutir uma outra avaliação, que venha de dentro de escola, que seja democrática e tenha 

participação como eixo” (AMARO, 2013, p. 39). 
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Figura 8: A conversão de seres humanos em dados para o ranqueamento das escolas  

Fonte: Sousanis (2017, p. 12). 

 

É importante ressaltar que os métodos avaliativos podem ter características 

democráticas ou autoritárias, sendo que as características das provas externas têm, como fator 

democrático, a possibilidade de todos/as discentes de realizarem, mas, em contrapartida, não 

considera as questões citadas anteriormente. Amaro (2013, p. 40) expõe que “A avaliação da 

escola deve situar-se fora da lógica do controle por parte do Estado ou de políticas de 

responsabilização, mas dentro de uma visão de ação coletiva, participativa que envolve todos 

os sujeitos da comunidade circundante”.  
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E como foi abordado anteriormente, a Educação Física Escolar faz parte desse 

contexto educacional bancário que vem dificultando propostas pedagógicas que possibilitem a 

formulação e reconstrução de conhecimento em determinados coletivos de pessoas em 

diferentes regiões. Diversas vezes, quando se padronizam questões educacionais, tendo como 

objetivo atender a demanda de uma prova final de larga escala, fragmenta-se e dificulta a 

proposta de um planejamento escolar participativo que possa utilizar a autonomia das pessoas 

envolvidas naquele contexto. 

Com isso, a forma como está estruturado atualmente a educação escolar pública 

suscita diferentes desafios para um planejamento participativo, seja pela falta de materiais que 

restringem diversas atividades a serem desenvolvidas no ambiente educacional, como pelas 

pessoas envolvidas na respectiva proposta pedagógica, e também nas avaliações em larga 

escala com objetivo de atender setores para além da educação.  

A EFE desenvolveu, enquanto área de conhecimento, diferentes orientações ao longo 

dos anos, que fazem parte do processo histórico educacional e essas diferentes orientações do 

pensamento de educação influenciam diretamente a área da Educação Física Escolar. Desse 

modo, os profissionais que exercem sua profissão podem ser coniventes com a situação ou 

propor mudanças. 

Todavia, encontra-se a importância em apresentarmos e refletirmos sobre algumas das 

discussões que fazem ou fizeram parte da Educação Física Escolar e as influências que 

determinadas pesquisas sofreram, devido ao contexto em que ela foi criada e/ou desenvolvida. 

Então, se a prova em larga escala, muitas vezes atende determinados interesses de grupos 

sociais específicos, a Educação Física, no setor educacional, não fica a margem dessa 

proposta; com isso, abordamos, neste trabalho, uma breve retrospectiva histórica sobre o 

surgimento dessa disciplina surgiu currículos do sistema educacional no Brasil, até sua 

atualidade e a sua participação dentro da proposta democrática de planejamento. 
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4. UMA BREVE RETROSPECTIVA SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR NO BRASIL E O SURGIMENTO DE SUAS 

ABORDAGENS 

 

 

A Educação Física Escolar (EFE), no Brasil, ao ser inserida nos currículos 

educacionais do País, enfrenta diversos contextos que influenciaram e influenciam suas 

concepções e abordagens. Sendo assim, essa disciplina vem abordando diferentes objetivos 

sobre a cultura corporal do movimento, influenciada por questões da natureza políticas e/ou 

sociopolítica. 

 

Segundo Cantarino Filho (1982) a Educação Física escolar brasileira teve seu início 

oficial em 1851, com a reforma Couto Ferraz. Quando deputado, Luiz Pedreira do 

Couto Ferraz apresentou à Assembleia as bases para a reforma do ensino primário e 

secundário no Município da Corte. Três anos após, em 1854, já como Ministro do 

Império, expediu sua regulamentação, e entre as matérias a serem obrigatoriamente 

ministradas no primário estava a ginástica, e no secundário, a dança. (BETTI, 1991, 

p. 63) 

 

Diversos autores se debruçaram em pesquisar e escrever sobre a história da Educação 

Física (EF) neste país latino-americano, como também as concepções e abordagens 

pedagógicas que existiram e existem ao longo dos tempos na EFE. Cabe ressaltar que o 

objetivo deste trabalho é expor e analisar a Educação Física Escolar dando maior ênfase a 

partir de 1980, a fim de refletir sobre as influências das concepções e abordagens dentro de 

uma proposta de planejamento participativo. Contudo, cabe destacar pesquisas voltadas a 

aspectos históricos anteriores ao período que decidimos abordar.  

Apesar da história da Educação Física ser de suma importância, este trabalho não tem 

como objetivo adentrar nesse campo analisando todo período histórico da EFE no Brasil, mas 

apenas expor alguns apontamentos anteriores à década de 1980 a fim de contextualizá-la.  

 

A quebra de paradigmas ultrapassados, que ocorreram e ocorrem, na Educação 

Física Escolar é decorrente de tendências que se vão constituindo no processo 

histórico desse componente curricular. A partir dessas tendências que dão 

explicações teóricas à prática, estruturam-se as concepções ou abordagens de ensino. 

Além desse movimento teórico que emana do pensamento teórico da Educação 

Física Escolar, há também a influência do pensamento acadêmico que se desenvolve 

no contexto da educação no qual a Educação Física Escolar é um componente 

curricular que se integra a outros para a formação integral do aluno. (CAMPOS, 

2016, p. 51) 
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Sendo assim, e tendo por objetivo entender e possibilitar a reflexão dessa área de 

conhecimento, foram utilizados diversos autores que, ao longo dos anos, 

contribuíram/contribuem com a área docente, não somente no contexto educacional, como 

também no âmbito do ensino superior para analisar e possibilitar avanços na EFE.  

Autores como Le Bouch (1983), Tani (1987), Tani et al. (1988), Freire (2009), Betti 

(1991), Soares et al. (1992), Kunz (2006), Daolio (1995; 2010), Brotto (1997), Melo (1999), 

Medina (1990), Soares (1994), Darido (1998; 2017), Bracht (1999), Neira e Nunes (2009), 

Campos (2016), Maldonado e Silva (2016), Costa; Nascimento (2006), Maldonado, Hypolitto 

e Limongelli (2008) e Azevedo e Shigunov (2000), como também documentos oficiais que 

legalizam esse componente curricular, neste caso, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) (1997) e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (9394/96).  

Desde sua introdução na educação escolar, a EF se modifica com o passar dos tempos, 

a fim de atender diferentes objetivos como também mediada com diferentes estilos 

(MALDONADO; SILVA, 2016). 

Darido e Neto (2011) corroboram com essa concepção quando expõem que: 

 

Os objetivos e as propostas educacionais da Educação Física foram se modificando 

ao longo dos últimos anos, e todas as tendências, de algum modo, ainda hoje 

influenciam a formação do profissional e suas práticas pedagógicas. Na Educação 

Física, assim como em outros componentes curriculares, não existe uma única forma 

de se pensar e implementar a disciplina na escola (p. 1). 

 

Com isso, a EFE brasileira se modifica constantemente, tendo como objetivo atender 

diferentes questões existentes em determinado contexto histórico onde está inserida. Sendo 

assim, diversas concepções e nomenclaturas diferentes surgiram, com objetivos diferentes ao 

longo dos anos, devido às políticas públicas de cada época, como também influenciadas pelas 

pesquisas desenvolvidas e que possibilitaram diferentes olhares e reflexões sobre essa área de 

conhecimento.  

Essas influências políticas fizeram com que “A Educação Física no Brasil se 

confundiu em muitos momentos de sua história com as instituições médicas e militares” 

(SOARES, 1994, p. 85). Assim, a Educação Física Escolar se encontra imbricada em 

concepções higienista e militarista. 

 



52 

 

4.1. Higienismo e militarismo 

 

Na concepção higienista, a EFE se concentra em hábitos de higiene e saúde para o ser 

humano, estimulando o desenvolvimento físico das pessoas como também moral, por meio de 

exercícios. Dessa forma, era necessário organizar, de forma sistemática, esses exercícios 

físicos, que eram a ginástica no âmbito escolar, utilizando dos métodos ginásticos propostos 

por pessoas de diferentes países do continente europeu como Ling (Suécia), Amoros (França) 

e Spiess (Alemanha). Daí surge a valorização da ginástica no contexto educacional 

(DARIDO; NETO, 2011). 

 

No Brasil especificamente nas quatro primeiras décadas do século XX, foi marcante 

no sistema educacional a influência dos Métodos Ginásticos e da Instituição Militar. 

Ressalta-se que o auge da militarização da escola corresponde à execução do projeto 

de sociedade idealizado pela ditadura do Estado Novo. [...] 

Destaca-se que, até essa época, os profissionais de Educação Física que atuavam nas 

escolas eram os instrutores formados pelas instituições militares. Somente em 1939 

foi criada a primeira escola civil de formação de professores de Educação Física 

(Brasil, Decreto-lei nº 1212, de 17 de abril de 1939). (SOARES et al., 1992, p. 53) 

 

Já na concepção militarista de EFE, Darido (2017, p. 3), ao analisar a obra 

Metodologia do Ensino de Educação Física, ressalta que: 

 

No modelo militarista, os objetivos da Educação Física na escola eram vinculados à 

formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta, para atuar na guerra, 

por isso era importante selecionar indivíduos “perfeitos” fisicamente, excluir os 

incapacitados, contribuindo para a uma maximização da força e do poderio da 

população. 

 

Com isso, fica evidente que o contexto de cada momento histórico influencia 

diretamente nas concepções das disciplinas escolares como também na formulação do seu 

currículo. A essência dessas concepções (higienista e militarista) era que o componente 

curricular de EF fosse basicamente prático, com a execução dos movimentos ministrados 

pelas pessoas que desenvolviam as práticas corporais para os alunos.   

Com isso, as pessoas que estavam à frente da organização da EFE consideravam que 

não havia a necessidade de saberes considerados teóricos para ministrar as aulas dentro da 

escola, e sim apenas a prática dos movimentos que ali seriam trabalhados. Cabe ressaltar que 

ainda existem casos na sociedade brasileira em que algum ex-praticante de alguma atividade 

física ensine outras pessoas, sem qualquer tipo de estudo ou pesquisa com bases teóricas nos 

conteúdos existentes na cultura corporal de movimento que são trabalhados. 
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Tendo como base as características de EFE para sua reflexão e expandindo outros 

olhares para essa área, foi possível desenvolver outras concepções que vieram logo após a 

higienista e militarista, nesse caso, a concepção de uma Educação Física Escolar Esportivista. 

 

4.2. Esportivista 

 

Nesta proposta de Educação Física Escolar, como o próprio nome da vertente ressalta, 

existe a predominância na parte esportiva. Se anteriormente o higienismo e militarismo 

estavam presentes na EFE, neste momento, a cultura esportivista se evidencia no seio da EF 

existente no âmbito escolar. 

No contexto histórico anterior as aulas eram pautadas na ginástica e nos métodos 

calistênicos.18 No período da Primeira Guerra Mundial, os objetivos militaristas existentes 

dentro dessa concepção se expandem até a Segunda Guerra Mundial. A mudança de 

concepção se dá pelo fato de a governança do Brasil, a partir do ano de 1964, ser ministrada 

pelo regime militar, utilizando por meio do esporte dentro da EFE, a fim de promover o 

próprio regime militar vigente naquela época (DARIDO; NETO, 2011). 

 

O sucesso da Seleção Brasileira de Futebol em duas Copas do Mundo (1958 e 1962) 

levou à associação da Educação Física escolar com o Esporte, especialmente o 

futebol. O terceiro título na Copa de 1970 foi o auge da política de “pão e circo”, 

contribuindo para manter o predomínio dos conteúdos esportivos nas aulas de 

Educação Física. Essa política consistia em prover as necessidades básicas da 

população, assim como meios para seu entretenimento. (DARIDO; NETO, 2011, p. 

3) 

                                                 
18 “Segundo o dicionário etimológico de Antonio Geraldo da Cunha (apud CORRÊA, 2002, p. 14), o termo 

Calistenia vem do grego Kallistenés que significa ‘cheio de vigor’ (Kallós – belo + sthenos – força + sufixo ia).  

Na Grécia os exercícios calistênicos tinham o objetivo de encontrar no ser humano uma forma de beleza física, 

no corpo, e na moral, o que constituiria o caráter de um indivíduo, sendo assim, a busca pela perfeição 

harmoniosa e o equilíbrio do corpo era o que pretendia a calistenia.  

Nas enciclopédias americanas, a calistenia era definida como um conjunto de exercícios feitos livremente que 

poderiam ser com a ajuda de instrumentos ou não, com o intuito de construir nos corpos das pessoas a 

coordenação, a flexibilidade e a força, como afirma Pithan e Silva (s/d apud CORRÊA, 2002, p.17) quando 

declaram que: ‘A arte de exercitar os músculos, com fim de adquirir saúde, força, elegância de porte e 

movimento’, são práticas essenciais da calistenia.  

Outra visão da definição da calistenia pode ser definida como um conjunto de exercícios que sirvam para dar 

suporte a um corpo que aguente os impactos ocasionados pela vida urbana, como declara Ribeiro Junior (1955 

apud CORRÊA, 2002), fazendo com que o indivíduo tenha uma boa saúde, adquira força, além de manter a 

beleza de seus movimentos. Com isso, a calistenia iria, de acordo com Amaral (1965 apud CORRÊA, 2002, p. 

19), ‘fortificar os órgãos para ativar sua função’, tornando os exercícios calistênicos uma forma de melhorar a 

saúde de um indivíduo para ele produzir economicamente para o seu país. 

A calistenia era entendida como uma junção de exercícios que não necessariamente precisaria de aparelhos, 

posto que eram exercícios livres.  Deveriam ser feitos com o acompanhamento de música, visto que eram 

exercícios ritmados que exigiam beleza ao movimentar o corpo. Baseava-se em exercícios simples que faziam 

com que o corpo se exercitasse com o intuito de trazer ao corpo dos indivíduos o bem estar físico e mental” 

(AZEVEDO; SANTOS, 2015, p. 106-107). 
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Ao potencializar as práticas esportivas nas escolas com objetivos ideológicos, o 

governo do regime militar daquela época utilizou massivamente propagandas que 

evidenciavam a importância da prática de esportes, em contrapartida, não possibilitava 

aberturas democráticas para dialogar sobre questões que poderiam possibilitar reflexão dos/as 

cidadãos/ãs, seja no ambiente microdimensional da escola e/ou até mesmo macrodimensional 

da sociedade. 

 

Nessa época, os governos militares que assumiram o poder em março de 1964 

passam a investir pesado no esporte na tentativa de fazer da Educação Física um 

sustentáculo ideológico, na medida em que participaria na promoção do país através 

do êxito em competições de alto nível. (DARIDO, 2017, p. 2) 

 

Com isso, a EFE sofreu forte influência esportiva que ainda hoje é possível encontrar 

em muitas escolas brasileiras, como também na própria sociedade brasileira. A frase “Esporte 

é saúde” que se perpetuava naquele contexto evidenciava o objetivo de promover o esporte e: 

 

De acordo com Coletivo de Autores (1992), a influência do esporte no sistema 

educacional é tão forte que não é o esporte da escola, mas sim o esporte na escola. O 

esporte é, para essa fase, o objetivo e o conteúdo da Educação Física escolar e 

estabelece uma nova relação passando de professor-instrutor para professor-

treinador. (DARIDO, 2017, p. 3) 

 

Nesse contexto, o esporte era evidentemente o mais importante na EFE, e quando 

analisamos algumas escolas na atualidade, é possível constatarmos uma parcela considerável 

de docentes que utiliza suas respectivas aulas de Educação Física Escolar com o objetivo de 

“treinar” os/as alunos/as para competir nos campeonatos ou jogos escolares, ou só trabalham 

temas e conteúdos esportivos em suas aulas de EFE, como aponta os estudos de Rosário e 

Darido (2005) e Kravchychyn e Oliveira (2012) quando evidenciam que: 

 

Mesmo com os professores que procuram diversificar e aprofundar seus conteúdos, 

o esporte ainda é o principal conteúdo da Educação Física. Os jogos, que também 

foram apontados por todos, normalmente trazem elementos desses esportes 

tradicionais, e mesmo sendo denominados de recreativos, cooperativos, lúdicos ou 

infantis em sua maioria não deixam de ser pré-desportivos. Ou seja, mesmo quando 

a aula não trata do esporte propriamente dito, os jogos são tratados com vistas ao 

esporte. (ROSÁRIO; DARIDO, 2005, p. 172) 

 

Cabe ressaltar que essa concepção esportivista tem muitas características semelhantes 

ao esporte de alto rendimento, em consequência disso, excluindo diversos discentes de sua 

prática. Ou seja, a prática de esportes foi ofertada na escola, mas, em contrapartida, 
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excluindo-se muitos dos/as educandos/as considerados/as menos habilidosos/as em seu 

desenvolvimento motor.  

Ao refletirmos sobre o contexto contemporânea que estamos inseridos, as modalidades 

esportivas que obtiveram grandes conquistas nessa cultura de EFE esportivista, como o caso 

do futebol e/ou futsal, voleibol, basquetebol e handebol, tiveram alguns nomes atribuídos na 

EF destinada para a escola, como, “Quarteto Fantástico”, “Quadrado Mágico”, entre outras 

nomenclaturas que enfatizam a cultura esportiva no ambiente escolar e apenas a vivência 

dessas quatro modalidades esportivas.  

Na ilustração a seguir, pode-se observar as modalidades que foram citadas 

anteriormente e a ênfase nos fundamentos considerados básicos que cada “professor-

instrutor” ressaltava ou ainda ressalta em suas respectivas aulas. 

 

Figura 9: O “quarteto fantástico” da Educação Física Escolar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No contexto atual da EFE, ainda podemos encontrar docentes que trabalham apenas 

essas modalidades esportivas em suas aulas de Educação Física, tendo características 
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semelhantes da época em que essa concepção esportivista foi gerada. A cultura esportiva em 

nossa sociedade está imbricada com os meios de comunicação existentes na atualidade.  

A proposta do planejamento participativo nas aulas de EFE não exclui a introdução 

das modalidades esportivas nas respectivas aulas, mas cabe possibilitar a reflexão das pessoas 

envolvidas com a educação no âmbito escolar, que a EF não se restringe apenas a quatro 

modalidades esportivas. Ainda, por que apenas aos esportes? Há uma ampla diversidade 

cultural de movimentos que a EFE pode proporcionar a todos/as os/as envolvidos/as, tendo 

estes/as alguma habilidade motora específica mais ou menos desenvolvida.  

É de suma importância ressaltar a importância da transformação didático-pedagógica 

não somente do esporte, mas, também, para toda a Educação Física desenvolvida no ambiente 

educacional, apesar de sua concepção recreacionista, a EFE apresenta uma concepção 

totalmente diferente da esportivista dentro da escola. 

 

4.3. Recreacionista 

 

Também é verdade que, em alguns casos, a crítica excessiva ao esporte de 

rendimento voltou-se para o outro extremo, ou seja, assistimos ao desenvolvimento 

de um modelo ao qual os alunos decidem o que vão fazer na aula, escolhendo o jogo 

e a forma como querem praticá-lo, e o papel do professor se restringe a oferecer uma 

bola e marcar o tempo. Praticamente o professor não intervém. (DARIDO; NETO, 

2011, p. 4) 

 

Já a concepção recreacionista se encontra em oposição à cultura esportivista instaurada 

na escola, mas, ainda sim, com fortes influências desta última concepção. Nessa perspectiva 

de ideia, os/as discentes têm total possibilidade de escolher o que querem praticar, sem 

qualquer mediação docente. Dessa forma, as opções da cultura corporal de movimento que 

os/as discentes podiam escolher ficavam restritas aos materiais e aos espaços existentes 

naquele ambiente educacional, como, também, às vivências motoras que tiveram acesso em 

algum momento das suas vidas. 

 

Esse modelo, algumas vezes chamado de recreacionista (KUNZ,  1994), embora este 

não seja um nome muito adequado, aconteceu por duas razões principais:  

primeiramente, porque o  discurso  acadêmico passou muitos anos discutindo o  que 

não fazer nas aulas de  Educação Física, e não apresentando propostas viáveis e 

exequíveis para a prática; o outro fator diz respeito à falta de políticas públicas que 

facilitem de fato o trabalho do professor, como condições de trabalho, espaço, 

material adequado, políticas salariais e,  principalmente, apoio às ações de formação 

continuada. (DARIDO; NETO, 2011, p. 4) 
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No contexto atual da EFE, podemos encontrar diversos docentes que têm, em sua 

concepção a predominância esportivista, como outros recreacionista. As políticas públicas do 

estado e município de São Paulo/SP são deficitárias quanto à formação continuada dos/das 

docentes que estão lecionando nessas redes educacionais. 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo oferece cursos para 

formação continuada docente, mediados por cada Diretoria Regional de Ensino (DRE), mas, 

em um passado recente, oferecia um maior número de cursos a fim de que estivessem sempre 

em constante formação.  

Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE) não oferece quase nenhum 

curso de formação para seus/suas docentes, muitas das vezes, convocando ou convidando 

os/as professores/as de EFE da rede estadual de educação apenas para reuniões referentes às 

olimpíadas escolares, tendo como objetivos organizar tabelas dos jogos, modalidades 

esportivas a serem abordadas e também referentes aos campeonatos das edições anteriores. 

Essas reuniões são mediadas por cada Diretoria de Ensino (DE) da respectiva região que cada 

escola participante dos jogos escolares está inserida, reforçando assim a cultura esportivista da 

EF no âmbito escolar.  

 Em decorrência dessas vertentes existentes na EFE, acima expostas, e com o 

surgimento de novos movimentos dentro desta área, no final dos anos 1970, surgiram vários 

estudos que buscavam transcender essas visões tradicionais da EFE. 

 

Atualmente coexistem na área da Educação Física várias concepções, todas elas 

tendo em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista. São elas: 

abordagem desenvolvimentista, interacionista-construtivista, crítico-superadora e 

sistêmica. Estas são, provavelmente, as mais representativas e as que que estão mais 

próximas, embora outras abordagens transitem pelos meios acadêmicos e 

profissionais, como por exemplo a proposta por Le Boulch (1983), a Educação 

Física fenomenológica proposta por Moreira (1991) e a Educação Física cultural 

proposta por Daolio (1993). (DARIDO, 1998, p. 58) 

 

4.4. Abordagens pedagógicas existentes na Educação Física Escolar 

 

Com o passar dos anos, as pesquisas no campo da Educação Física Escolar se 

expandiram e, com isso, foi possível construir um olhar minucioso para além das concepções 

que até então estavam sendo desenvolvidas, como citamos anteriormente. Com isso, o 

surgimento das abordagens pedagógicas na área da EFE possibilitou grandes avanços para a 

reflexão crítica da prática docente. 
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Quando utilizamos a terminologia abordagens, a palavra se encontra fiel à 

nomenclatura utilizada por Darido (1998 e 2017) e Darido e Neto (2011). Assim, para 

fundamentar determinada concepção, buscamos em Mizukami (1986) contribuições 

necessárias para entender um pouco melhor sobre as abordagens. 

 

Não se pretende esgotar completamente os significados da abordagem, tampouco 

fazer um estudo histórico desse tipo de ensino e suas tendências no Brasil, mas 

tentar caracterizá-lo em suas diferentes manifestações, buscando apreender 

implicações decorrentes para a ação pedagógica do professor. Trata-se de uma 

concepção e uma prática educacional que persistiram no tempo, em suas diferentes 

formas, e que passaram a fornecer um quadro de referencial para todas as demais 

abordagens que a ela se seguiram. (MIZUKAMI, 1986, p. 7) 

 

Todavia, ainda sim a terminologia de abordagens pedagógicas na área da Educação 

Física Escolar era algo considerado “novo”, pelo fato do respectivo componente curricular ter 

vivenciado concepções tradicionais, à exemplos: higienista, militarista e esportivista.  

 

As Abordagens Pedagógicas da Educação Física podem ser definidas como 

movimentos engajados na renovação teórico-prático com o objetivo de estruturação 

do campo de conhecimentos que são específicos da Educação Física. (AZEVEDO; 

SHIGUNOV, 2000, p. 1) 

 

A fim de analisar as diferentes concepções que se sucederam no decorrer dos anos, a 

professora doutora Suraya Cristina Darido, empreendeu esforços, para escrever sobre as 

diferentes abordagens produzidas na EFE com o objetivo de melhorar a prática docente. Essas 

abordagens, que foram sendo desenvolvidas em oposição a maioria das anteriores, visam 

expandir o campo reflexivo da área da Educação Física tanto no âmbito educacional como 

também para além da disciplina em si. 

Esses estudos se deram em diferentes contextos, sendo assim, diversos fatores que 

influenciaram outros olhares para a EFE. Mais à frente, analisamos o quadro que Darido 

(2017) desenvolveu com o objetivo de organizar as concepções e influências de cada 

abordagem, para um melhor entendimento. A autora analisou tanto os fatores que 

influenciaram na formulação de cada abordagem pedagógica, como também as obras que ela 

considerou principais para cada tipo de concepção, como também os seus respectivos autores 

e influências de outras áreas que estes buscaram para refletir. Ou seja, seus olhares sobre as 

abordagens anteriores para formulação de uma que pudesse preencher lacunas existentes nas 

propostas pedagógicas anteriores. 

A seguir os quadros que Darido (2017) desenvolveu para contribuir na reflexão de 

diferentes concepções na Educação Física existente no contexto educacional. 
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Quadro 1: Principais características das abordagens desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora e sistêmica 

 Desenvolvimentista Construtivista Crítico-superadora Sistêmica 

Principais autores 
Tani, G. 

Manoel, E. J. 
Freire, J. B. 

Bracht, V., Castellani, L., 

Taffarel, C., Soares, C. L. 
Betti, M. 

Livro 
Educação Física Escolar: uma 

Abordagem Desenvolvimentista 
Educação de Corpo Inteiro 

Metodologia do Ensino de 

Educação Física 

Educação Física e 

Sociedade 

Área de base Psicologia Psicologia Filosofia Política 
Sociologia 

Filosofia 

Autores de base 
Gallahue, D. 

Connoly, J. 
Piaget, J. 

Saviani, D. 

Libâneo, J. 

Bertalanff, 

Koestler, A. 

Finalidade Adaptação 
Construção do 

conhecimento 
Transformação social Transformação social 

Temática principal 

Habilidade, 

Aprendizagem,  

Desenvolvimento Motor 

Cultura popular, Jogo, 

Lúdico 

Cultura Corporal, 

Visão Histórica 

Cultura Corporal, 

Motivos, Atitudes, 

Comportamento 

Conteúdos 

Habilidades básicas, 

Habilidades específicas, jogo, 

esporte, dança 

Brincadeiras populares, 

Jogo simbólico, 

Jogo de regras 

Conhecimento sobre o 

jogo, esporte, dança, 

ginástica 

Vivência do jogo, esporte, 

dança, ginástica 

Estratégias/Metodologias 
Equifinalidade, variabilidade, solução 

de problemas 

Resgatar o conhecimento 

do aluno, solucionar 

problemas 

Tematização 
Equifinalidade, 

Não-exclusão, diversidade 

Avaliação 
Habilidade, processo, observação 

sistêmica 

Não-punitiva, processo, 

autoavaliação 

Considerar a classe social, 

observação sistêmica 
 

Fonte: Darido (2017, p. 11). 
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Quadro 2: Principais características das abordagens: psicomotricidade, crítico-emancipatória, cultural, jogos cooperativos, saúde renovada e 

baseada nos parâmetros curriculares nacionais  

 Psicomotricidade 
Crítico-

emancipatória 
Cultural 

Jogos 

Cooperativos 

Saúde 

Renovada 
PCNs 

Principais autores Jean Le Boulch Elenor Kunz Jocimar Daolio Fábio Brotto 
Guedes  

Nahas 

Marcelo Jabu e  

Caio Costa 

Livro 
A educação pelo 

movimento 

Transformação 

didático-

pedagógica do 

esporte 

Da cultura do 

corpo 

Se o importante é 

competir, o 

fundamental é 

cooperar 

 

PCNs, 3º, 4º, 

ciclos (5ª. a 8ª. 

séries) 

Área de base Psicologia 

Filosofia, 

Sociologia e 

Política 

Antropologia Psicologia Fisiologia 
Psicologia e 

Sociologia 

Autores de base 
Wallon, Piaget, Luria, 

Ajuriaguerra 
Habermas 

Mauss           

Geertz 
Terry Orlick Vários Vários 

Finalidade Reeducação psicomotora 

Reflexão crítica 

emancipatória dos 

alunos 

Reconhecer o 

papel da cultura 

Indivíduos 

cooperativos 

Melhorar a 

saúde 

Introduzir o 

aluno na esfera 

da cultura 

corporal de 

movimento 

Temática 

principal/Conteúdos 

Consciência corporal, 

lateralidade e 

coordenação/Exercícios 

Transcendência de 

limites/ 

Conhecimentos, 

esportes 

Alteridade/ 

Técnicas 

corporais 

Incorporação de 

novos valores/Jogos 

cooperativos 

Estilo de vida 

ativo/ 

Conhecimento, 

exercícios 

físicos 

Conhecimento 

sobre corpo, 

esportes, lutas, 

jogos e 

brincadeiras e 

atividades 

rítmicas e 

expressivas 
Fonte: Darido (2017, p. 21). 



61 

 

 

Ao visualizarmos os quadros de Darido (2017), fica evidente que a EFE vai muito 

além de uma disciplina meramente “prática”, como a concepção militarista, esportivista e 

recreacionista a colocavam. Com isso, foi possível ilustrar cada abordagem pedagógica e os 

livros considerados essenciais para cada uma delas, tendo por objetivo, utilizar mais uma 

possibilidade visual para o entendimento das diferentes concepções existentes na EFE. 

 

Figura 10: Ilustração com os nomes das abordagens existentes na Educação Física Escolar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Darido (2017) organizou o Quadro 1 com as abordagens que ela considerava 

essenciais para o entendimento das abordagens pedagógicas na EFE. Este trabalho não tem o 

objetivo de ressaltar quais das abordagens são melhores ou piores. Neste capítulo buscamos 

verificar as diferentes abordagens e discutir quais pontos positivos e negativos que cada uma 

possui dentro do planejamento participativo. Por isso, são explicitadas e discutidas as 

abordagens de acordo com a linha temporal do seu surgimento: 

 

Nas décadas de 70 e 80 surgem movimentos “renovadores” na educação física. Entre 

eles destacam-se a “Psicomotricidade” com variantes como “Psicocinética” de Jean 

Le Boulch (1978), que se apresentam como contestação à educação física por 

considera-la ligada a uma concepção dualista de homem. (SOARES et al., 1992, p. 

55). 
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Figura 11: Abordagem psicomotora 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



63 

 

 

A abordagem discutida incialmente é a psicomotricidade, que tem como autor 

principal o francês Jean Le Boulch, tendo como base o livro A educação pelo movimento: a 

psicocinética na idade escolar, lançado, em 1981, no Brasil. O livro, que utiliza como base a 

área da psicologia, embasada em autores como Wallon, Piaget, Luria, Ajuriaquerra, tornou-se 

uma das obras mais importantes para analisarmos e refletirmos sobre EFE para além das 

concepções higienista, militarista, esportivista e recreacionista.  

 

A psicomotricidade é o primeiro movimento mais articulado que surge a partir da 

década de 70, em contraposição aos modelos anteriores. Nele o envolvimento da 

Educação Física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com 

os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, ou seja, buscava garantir a 

formação integral do aluno (Soares, 1996). Na verdade, esta concepção inaugura 

uma nova fase de preocupações para o professor de Educação Física que extrapola 

os limites biológicos e de rendimento corporal, passando a incluir e valorizar o 

conhecimento de origem psicológica. (DARIDO, 2017, p. 13) 

 

Assim, a concepção psicomotricista tem como finalidade a reeducação psicomotora, 

por meio da temática principal/conteúdos da consciência corporal, lateralidade e 

coordenação/exercícios (DARIDO, 2017). Tendo essas características, a abordagem aqui 

explicitada se contrapõe à concepção do esporte de rendimento no âmbito escolar, sendo que, 

nessa vertente, o público-alvo são os/as educandos/as da escola primária (1º ao 5º ano da 

Educação básica), com isso, “A Abordagem Psicomotricista, utiliza-se da atividade lúdica 

como impulsionadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem” (AZEVEDO; 

SHIGUNOV, 2000, p. 5).  

O autor francês Le Boulch sempre procurou salientar a importância do movimento em 

sua obra, como podemos visualizar na ilustração que inicia essa abordagem na concepção de 

Darido (2017). Segundo Le Boulch, “Esta obra dirige-se em primeiríssimo lugar aos 

professores primários preocupados em não privar seus alunos de um meio de educação 

fundamental, o movimento” (LE BOULCH, 1983, p. 11).  

Quando analisamos as ideias que sustentaram a Educação Física Escolar antes da 

abordagem da psicomotricidade, podemos ressaltar características que geraram aspectos 

desconfortáveis na área em questão, seja pelo fato de ser utilizada com objetivos militares, 

excludentes através de esportes que visavam o alto rendimento, e até mesmo a contraposição 

quando a “recreação” se tornou o objetivo principal dessa disciplina escolar. 

Portanto, a abordagem que contribui para as reflexões do campo pedagógico escolar 

dentro da Educação Física se dá por intermédio das contribuições de Le Boulch (1983) e do 

seu livro, assim como coloca Darido (2017, p. 14). 
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O discurso e prática da Educação Física sob a influência da psicomotricidade conduz 

à necessidade do professor de Educação Física sentir-se um professor com 

responsabilidades escolares e pedagógicas. Busca desatrelar sua atuação na escola 

dos pressupostos da instituição desportiva, valorizando o processo de aprendizagem 

e não mais a execução de um gesto técnico isolado. 

 

Sendo assim, as responsabilidades do âmbito pedagógico dentro do ambiente escolar 

se tornaram parte da docência na EFE. O professor da disciplina precisa refletir para além das 

formas excludentes que foram executadas por anos na escola, e pensar sobre os movimentos 

que podem contribuir na aprendizagem e desenvolvimento dos/as seus/suas discentes, tendo 

como contribuição a concepção psicomotora. 
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Figura 12: Abordagem desenvolvimentista 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A abordagem desenvolvimentista se encontra mais evidente nos trabalhos de Tani 

(1987), Tani et al. (1988). Segundo Darido (1998, p. 58): 

 

Os autores dessa abordagem defendem a ideia de que o movimento é o principal 

meio e fim da Educação Física, propugnando a especificidade do seu objeto. Sua 

função não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e o pensamento 

lógico-matemático, embora tal possa ocorrer como um subproduto da prática 

motora. 

 

Nessa vertente da Educação Física Escolar, nos deparamos com a abordagem que 

enfatiza a importância da aprendizagem do movimento19 e/ou aprendizagem através do 

movimento. Os autores dessa abordagem evidenciam que ela foi destinada inicialmente aos/às 

educandos/as de 4 a 14 anos de idade, e o planejamento das aulas precisa estar de acordo com 

as fases de aprendizagem motora da faixa etária dos/as discentes. Com isso, Tani (1987) se 

baseia no modelo de desenvolvimento de Gallahue (1982), a fim de fundamentar e elencar 

cada estágio do desenvolvimento motor do ser humano, para que seja planejado atividades 

dentro da EFE que possibilitem o desenvolvimento desses estágios. 

 

                                                 
19 “O movimento é reconhecido como sendo objeto de estudo e aplicação da Educação Física. Seja qual for a 

área de atuação, a Educação Física trabalha com movimentos, e pelo acima exposto é inegável a contribuição ao 

desenvolvimento global do ser humano, desde que estes trabalhos sejam adequados” (TANI, 1987, p. 26). 
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Figura 13: Modelo de desenvolvimento Gallahue (1982) 

Fonte: Gallahue (1982 apud TANI, 1987, p. 36). 

 

Tendo como base Gallahue (1982), o/a docente de EFE deve planejar e desenvolver 

aulas que comtemplem o desenvolvimento e a aprendizagem de cada fase de movimentos 

expostos na pirâmide da figura acima. Segundo Tani et al. (1988, p. 2): 

 

O posicionamento fundamental neste trabalho é que, se existe uma sequência normal 

nos processos de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizagem motora, isto 

significa que as crianças necessitam ser orientadas de acordo com as características, 

visto que, só assim, as suas reais necessidades e expectativas serão alcançadas. A 

não observância destas características conduz, frequentemente, ao estabelecimento 

de objetivos, métodos e conteúdos de ensino inapropriados. Em consequência, queda 

de motivação e perda de interesse pela Educação Física. 

 

Com isso, a importância do movimento se torna cada vez mais evidente nessa 

abordagem. “Em resumo, os movimentos são de fundamental importância para a vida do ser 

humano em seus diferentes aspectos. Onde existe vida, existe movimento; e a vida é 

impossível sem movimento” (TANI et al., 1988, p. 13).  
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Em contrapartida essa abordagem não se utiliza tanto das influências existentes de 

cada contexto social e escolar para o desenvolvimento dos seus conteúdos20 com exceção das 

habilidades motoras consideradas específicas. “Em suma, uma aula de Educação Física deve 

privilegiar a aprendizagem de movimento, embora possam estar ocorrendo outras 

aprendizagens em decorrência da prática das habilidades motoras” (DARIDO, 2017, p. 4). 

Como podemos observar, o movimento21 é imprescindível nessa abordagem, 

vinculado ao desenvolvimento de habilidades motoras.22 Nesse sentido, atribui 

responsabilidade à Educação Física que tem como prioridade a aprendizagem do movimento, 

por meio de atividades apropriadas para cada idade buscando o desenvolvimento motor dos/as 

educandos/as.  

Dentro do planejamento participativo nas aulas de EFE, o movimento também tem 

grande importância, mas, considerando o contexto em que se encontra e com o objetivo de 

possibilitar diferentes tipos de aprendizagens além da motora. 

 

                                                 
20 “Os conteúdos devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades básicas e especificas. As básicas 

podem ser classificadas em habilidades locomotoras (p. ex.: andar, correr e saltar), manipulativas (p. ex.: 

arremessar chutar e rebater) e de estabilização (p. ex.: girar, rolar e realizar posições invertidas), e as especificas 

são mais influenciadas pela cultura e estão relacionadas à prática de esporte, do jogo, da dança e das atividades 

industriais” (DARIDO; NETO, 2011, p. 9). 
21 “Movimentos são de grande importância biológica, psicológica, social, cultural e evolutiva, desde que é 

através de movimentos que o ser humano interage com o meio ambiente” (TANI et al., 1988, p. 11). 
22 “[...] habilidade motora é um dos conceitos mais importantes dentro desta abordagem, pois é através dela que 

os seres humanos se adaptam aos conflitos do cotidiano, resolvendo problemas motores. Grande parte do modelo 

conceitual dessa abordagem relaciona-se com o conceito de habilidade motora” (DARIDO, 1998, p. 59). 
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Figura 14: Abordagem construtivista 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A abordagem construtivista-interacionista, segundo Darido (2017), tem como principal 

autor, no campo da EFE, Freire (2009), com sua obra Educação de corpo inteiro: teoria e 

prática da educação física, com sua primeira edição lançada no ano de 1989. O autor, por sua 

vez, não se considera um “construtivista-interacionista”, com isso, podemos nos remeter a 

Daolio (2010), quando ele ressalta que:  

 

Embora o autor em questão não se defina como tal, ficou conhecido como 

representante da abordagem construtivista-interacionista pelo fato de ter assessorado 

a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em sua proposta de educação 

física escolar, sob essa perspectiva teórica, publicada na segunda metade da década 

de 1980, com versões até a primeira metade da década de 1990, tendo obtido 

repercussão na área. (DAOLIO, 2010, p. 22) 

 

A área que embasa essa proposta também se encontra na psicologia, sendo seu autor 

mais evidente Jean Piaget. Quando analisamos o pensamento de Freire (2009), tendo 

influências da psicologia e de Piaget, podemos considerar que o autor ressalta a grande valia 

em utilizar os conhecimentos que cada criança tem, dentro do ambiente educacional, para 

ampliá-los por meio de práticas que possibilitem a construção do conhecimento com as suas 

respectivas interações.  

Com isso, cabe refletir que o início de um planejamento pedagógico com diferentes 

pessoas envolvidas se faz necessário. Tendo por objetivo propiciar um contexto educacional 

significativo para os/as educandos/as, sendo que a criança nessa abordagem construtivista-

interacionista, assim como o próprio nome coloca, tem a possibilidade de construir os seus 

conhecimentos interagindo com outras pessoas, com materiais e com o próprio espaço em que 

se encontra inserido, contexto este que irá influenciar ou interferir no seu aprendizado.  

 

Na abordagem Contrutivista-Interacionista, a intenção é a construção do 

conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, respeitar o universo 

cultural do aluno, explorando as diversas possibilidades educativas de atividades 

lúdicas espontâneas, propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras com 

vistas à construção do conhecimento. (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2000, p. 3) 

 

Com isso, a abordagem em questão já começa a se aproximar da concepção de um 

planejamento utilizando conhecimentos de diferentes pessoas para sua elaboração, pelo fato, 

de considerar o conhecimento prévio do aluno. Freire (2009, p. 10) ainda ressalta que: 

 

Existe um rico e vasto mundo da cultura infantil repleto de movimentos, de jogos, de 

fantasia, quase sempre ignorado pelas instituições de ensino. Pelo menos até o 5º 

ano, a escola conta com alunos cuja maior especialidade é brincar. É uma pena que 

esse enorme conhecimento não seja aproveitado como conteúdo escolar.  
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O autor em questão tem como foco principal os anos iniciais da educação considerada 

básica, assim como o mesmo expõem na citação anterior (até o 5º ano). Tendo a EFE uma 

grande ferramenta quando se utiliza das brincadeiras populares, os jogos com regras como 

também os jogos simbólicos. 

 

O construtivismo na área de Educação Física tem o mérito de considerar o 

conhecimento que o aluno previamente já possui, resgatando sua cultura de jogos e 

brincadeiras. A abordagem busca envolver essa cultura no processo de ensino e 

aprendizagem, aproveitando as brincadeiras de rua, os jogos com regras, as rodas 

cantadas e outras atividades que compõem o universo cultural dos alunos. 

(DARIDO; NETO, 2011, p. 11) 

 

Todavia, o construtivismo na Educação Física Escolar criou ramificações que se 

espalharam dentro de uma proposta de planejamento participativo, como este trabalho tem 

como foco analisar. Ao nos remetermos ao quadro de Darido (2017), ilustrado inicialmente, é 

possível visualizarmos que, entre as propostas de estratégias e metodologias, se encontra 

presente a “solução de problemas”, cuja abordagem coloca de maneira que seja do mais 

simples para o mais complexo, tendo a mediação e interação de diferentes pessoas nesse 

contexto de aprendizagem.  

Freire (2009) expõe algumas críticas que nos possibilitam refletir sobre a organização 

que a escola se encontrava naquele momento e que, até os dias de hoje, ainda percebemos 

poucas mudanças, pelo fato de que; 

 

A criança transforma em símbolos aquilo que pode experienciar corporalmente: o 

que ela vê, cheira, pega, chuta, aquilo que corre e assim por diante. Assusta-me ver 

crianças sentadas durante horas em um banco escolar, falando de coisas como “dois 

mais dois”, “o menino viu a vaca”, que podem não passar de sinais gráficos sonoros, 

desvinculados da atual realidade delas. O mundo da escola de ensino fundamental 

teria que ser transformado em um mundo concreto de coisas que têm significado 

para a criança. Isso, no entanto, só pode ser feito com indivíduos conscientes, ativos, 

dinâmicos, realizadores e transformadores. (FREIRE, 2009, p. 75) 

 

Fica evidente a preocupação do autor em ressaltar a importância da construção de um 

conhecimento contextualizado que possibilite uma aprendizagem significativa pelas partes 

envolvidas. Com isso, não somente a EFE, como todas as pessoas que trabalham na escola, 

precisam refletir sobre os objetivos que buscam dentro do ambiente educacional. E sendo 

assim, nos possibilita cada vez mais ressaltar a importância de um planejamento participativo 

que tenha a contribuição das diferentes pessoas que compõem o contexto educacional, a fim 

de construir conhecimentos significativos utilizando e respeitando a cultura e os 

conhecimentos de cada ser humano. 
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Figura 15: Abordagem sistêmica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A abordagem sistêmica, contudo, não propõe um modelo de equilíbrio ou 

funcionalista. O sistema sociocultural, como um sistema adaptativo complexo, 

caracteriza-se pela sua capacidade de persistir ou desenvolver-se modificando a 

própria estrutura e reequilibrando-se num nível mais elevado de complexidade. 

(BETTI, 1991, p. 133) 

 

 Na abordagem intitulada sistêmica, com base no livro Educação Física e Sociedade do 

professor Mauro Betti, lançado no ano de 1991, encontramos características advindas das 

áreas de sociologia e filosofia e com base nos autores Bertalanffy e Koestler. A finalidade 

dessa abordagem é a transformação social por meio da vivência de jogos, esporte, dança e 

ginástica e através da estratégia/metodologia da equifinalidade, não exclusão e diversidade 

(DARIDO, 2017).  

 

Para a abordagem sistêmica existe a preocupação de garantir a especificidade, à 

medida que considera o binômio corpo/movimento como meio e fim da Educação 

Física escolar. O alcance da especificidade se dá através da finalidade da Educação 

Física na escola que é, segundo Betti (1992), de integrar e introduzir o aluno de 1º e 

2 graus no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, 

produzir, reproduzir e transformar as formas culturais da atividade física (o jogo, o 

esporte, a dança, a ginástica...)” (p. 285). (DARIDO, 1998, p. 63) 

 

O autor expõe que existe um sistema organizado na EFE com características 

hierárquicas, à exemplo das secretarias de educação que exercem algum tipo de controle 

àquelas instituições consideradas inferiores (DARIDO, 2017).  

Nesta perspectiva, podemos analisar que a microfísica do poder que Foucault (2018) 

aborda em seu livro se encontra presente de uma forma sútil quando se coloca os sistemas 

hierárquicos, com isso, esse sistema tanto influencia a prática pedagógica no ambiente 

educacional como também sofre influência do contexto social onde se encontra inserido.  

Outra característica que é essencial ressaltarmos nessa abordagem é o fato de o autor, 

por diversos momentos, analisar e possibilitar a reflexão sobre o significado das atividades 

desenvolvidas na Educação Física Escolar, adentrando e explicitando a importância de 

abordar outros aspectos sobre os exercícios desenvolvidos durante as aulas. 

 

Não basta correr ao redor da quadra; é preciso saber por que se está correndo, como 

correr, quais benefícios advindos da corrida, qual intensidade, frequência e duração 

são recomendáveis. Não basta aprender as habilidades motoras específicas do 

basquetebol; é preciso aprender a organizar-se socialmente para jogar, compreender 

as regras como um elemento que torna o jogo possível... aprender a respeitar o 

adversário como companheiro e não um inimigo a ser aniquilado, pois sem ele 

simplesmente não há jogo. É preciso, enfim, que o aluno seja preparado para 

incorporar o basquetebol e a corrida na sua vida, para deles tirar o melhor proveito 

possível. (BETTI, 1992, p. 285-286) 
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Com isso, podemos observar que o autor propõe a problematização das atividades para 

sua reflexão, a fim de gerar significado aos/às seus/suas praticantes, “Muito além da prática 

pela prática [...]”, como destaca o trabalho de Sousa, Silva e Maldonado (2017).  

Sendo assim, Betti defende que o objetivo da EFE não se reduz apenas ao ensino dos 

das habilidades motoras, mas a importância de possibilitar a ampliação da diversidade das 

práticas corporais de movimento, tendo como um dos seus objetivos a não centralização da 

EFE somente em algumas tematizações como, por exemplo, no modelo esportivista. Então 

essa diversidade visa a contribuir na não exclusão. 

 

Conforme Mauro Betti, a educação física, por se constituir num sistema 

sociocultural, possui uma teleologia, ou seja, uma finalidade que é determinada por 

valores (axiologia). De fato, para o aluno ter consciência dos motivos-fins da 

educação física, ele deve construir capacidade crítica para optar e incorporar valores 

à sua personalidade, Betti, ao discutir os valores da educação física escolar, afirma 

que eles se expressam em dois grandes princípios: (1) princípio da não-exclusão, 

que prega que os conteúdos e métodos da educação física devem incluir a totalidade 

dos alunos; e (2) princípio da diversidade, que defende que os conteúdos do 

programas de educação física ofereçam variedade de atividades, a fim de permitir ao 

aluno escolher criticamente, de forma valorativa, seus motivos-fins em relação às 

atividades da cultura corporal de movimento. (DAOLIO, 2010, p. 52-53) 

 

 Portanto, “A importância da aprendizagem de conteúdos diversos está vinculada ao 

uso do tempo livre de lazer, oportunizando o alcance da cidadania” (DARIDO, 2017, p. 12). 

Sendo assim, a abordagem sistêmica constata hierarquias que influenciam a prática 

pedagógica, como também é influenciada, e que a Educação Física Escolar não pode se 

restringir apenas a alguns conteúdos, e sim possibilitar uma diversidade que a cultura corporal 

do movimento pode possibilitar.  

 Dessa forma, se torna de extrema valia ressaltar, essas atividades além de contribuir na 

aprendizagem e desenvolvimento das pessoas envolvidas, também, deve ter como um dos 

seus objetivos o caráter da não-exclusão de nenhuma das pessoas que fazem parte daquele 

contexto. 
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Figura 16: Abordagem crítico-superadora 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A proposta crítico-superadora utiliza o discurso da justiça social como ponto de 

apoio e é baseada no marxismo e neomarxismo, tendo recebido na Educação Física 

grande influência dos educadores José Libâneo e Dermeval Saviani. (DARIDO, 

2017, p. 8) 

 

A abordagem crítico-superadora coloca a Educação Física como cultura corporal, 

sendo a expressão corporal constituída como linguagem. Os autores23 da principal obra dessa 

abordagem enfatizam a questão da justiça social por meio da disciplina de EFE. 

Nessa perspectiva, Soares et al. (1992) entendem que se torna importante desenvolver 

um diagnóstico da leitura de cada escola e da realidade em que está se encontra inserida. A 

concepção existente nessa abordagem se contrapõe ao aspecto tradicional da educação 

escolar. 

 

[...] a abordagem crítico-superadora coloca-se em clara oposição à perspectiva 

tradicional de educação física que tem como objeto de estudo o desenvolvimento da 

aptidão física do ser humano, pois, segundo os autores, esta visão tem contribuído 

para a manutenção da estrutura da sociedade capitalista, defendendo os interesses da 

classe dominante no poder. (DAOLIO, 2010, p. 30) 

 

Todavia, a abordagem em questão ressalta que os conhecimentos24 que os/as discentes 

devem aprender, precisam ser aprofundados e não trabalhados de maneira superficial, com 

isso, problematizando aspectos sociais que influenciam e/ou interferem não somente na 

cultura corporal, como também além da disciplina de EFE. O coletivo de autores, também, 

enfatiza a importância de respeitar o interesse das classes populares, tendo semelhanças na 

abordagem construtivista, quando esta busca considerar os conhecimentos dos/as discentes 

para a construção das aprendizagens. 

Quando criada, a abordagem crítico-superadora possibilitou uma ampliação no campo 

reflexivo sobre a EFE para além dos muros escolares. 

 

A expectativa da educação física escolar, que tem como objeto a reflexão sobre a 

cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses de classe das camadas 

populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores 

como solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, 

distribuição em confronto com a apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de 

                                                 
23 Os/as autores/as são Carmen Lúcia Soares; Celi Nelza Zülke Taffarel; Elizabeth Varjal; Lino Castellani Filho; 

Micheli Ortega Escobar; Valter Bracht. Nos trabalhos acadêmicos que utilizam a obra Metodologia do Ensino de 

Educação Física, escrita por esses/as acadêmicos/as, pode ser encontrada como referência (SOARES et al. 

1992), como também (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 
24 “A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área 

denominada aqui de cultura corporal. Ela será configurada com temas ou formas de atividades, particularmente 

corporais, como as nomeadas anteriormente: jogo, esporte, ginástica, dança ou outras, que constituirão seu 

conteúdo” (SOARES, 1992, p. 62). 
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expressão dos movimentos – emancipação –, negando a dominação e submissão do 

homem pelo homem (SOARES; et al, 1992, p. 40). 

 

Se as abordagens anteriores nos possibilitaram conhecer diferentes concepções 

utilizadas, a abordagem crítico-superadora aborda outras questões para além da prática da 

cultura corporal. 

 

Esta pedagogia levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. Acredita 

que qualquer consideração sobre a pedagogia mais apropriada deve versar, não 

somente sobre questões de como ensinar, mas também sobre como adquirimos estes 

conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate 

histórico. (DARIDO, 1998, p. 62) 

 

As relações existentes com a abordagem em questão e o planejamento participativo se 

entrelaçam em alguns aspectos, como: a importância em considerar o contexto comunitário na 

formulação do planejamento pedagógico, possibilitar problematizações dentro da EFE 

referente não somente à cultura corporal, mas também as questões sociais que interferem e/ou 

influenciam o acesso e a vivência dessa cultura. 

 

A Abordagem Crítico-superadora, embasa-se no discurso da justiça social no 

contexto da sua prática. Busca levantar questões de poder, interesse e contestação, 

faz uma leitura dos dados da sua realidade a luz da crítica social dos conteúdos [...] 

A E.F. é entendida como sendo uma disciplina que trata do jogo, da ginástica, do 

esporte, da capoeira, da dança como sendo um conhecimento da cultura corporal de 

movimento. Busca entender com profundidade o ensinar, onde não significa apenas 

transferir ou repetir conhecimentos, mas criar as possibilidades de sua produção 

crítica, sobre a assimilação destes conhecimentos, valorizando a questão da 

contextualização dos fatos e do resgate histórico. (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2000, 

p. 4) 

 

Sendo assim, a abordagem crítico-superadora nos possibilita enxergar a Educação 

Física, no contexto escolar, para além do movimento, problematizando questões como justiça 

social que até então nenhuma das abordagens anteriores havia abordado. No PP as relações de 

poder existentes não são centradas em algumas pessoas, e sim diluídas com as diferentes 

pessoas daquele contexto escolar, com isso, o planejamento participativo não só respeita os 

conhecimentos que cada pessoa tem, mas cabe aos profissionais da educação, responsáveis 

por mediar diferentes conhecimentos, que respeitem as concepções de cada pessoa, 

problematizando-as e expandindo-as de forma crítica e reflexiva sobre a própria realidade.  
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Figura 17: Abordagem crítico-emancipatória  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A abordagem crítico-emancipatória tem como principal autor Elenor Kunz, cuja obra-

base é Transformação didático-pedagógica do esporte. Essa abordagem tem base nas áreas de 

filosofia, sociologia e política, e no autor Habermas. Sua finalidade é a reflexão crítica 

emancipatória dos alunos com uma tendência marxista (DARIDO, 2017). 

 

[...] procuro fazer neste livro uma ampla reflexão sobre a possibilidade de ensinar os 

esportes pela sua “transformação didático-pedagógica” e de tornar o ensino escolar 

uma educação de crianças e jovens para a competência crítica e emancipada. 

(KUNZ, 2006, p. 9-10) 

 

Nesse tipo de abordagem, Kunz expõe a importância de se pensar uma transformação 

didática para as aulas de EFE, para que o esporte de alto rendimento seja refletido e 

transformado para o contexto escolar, com objetivo de que todas as pessoas possam vivenciar 

as atividades existentes na Educação Física. Em outras palavras: 

 

Quem disse, porém, que o esporte para participar do conteúdo pedagógico de uma 

aula de Educação Física precisa necessariamente copiar de forma irrefletida e direta 

o modelo do esporte de competição ou de rendimento? (KUNZ, 2006, p. 124) 

 

Com isso, os temas e conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física Escolar não 

precisam “copiar” as mesmas atividades existentes no esporte de alto rendimento que muitas 

vezes é vendido como espetáculo.25 A transformação didático-pedagógica do esporte busca 

trazer possibilidades reflexivas que proporcionem concepções críticas aos/às envolvidos/as, 

não somente para a prática das atividades físicas, como também propõe problematizações a 

serem dialogadas e refletidas de forma crítica a fim de modificar essas práticas corporais e 

propiciar debates emancipatórios. 

 

Kunz defende o ensino crítico, pois é a partir dele que os alunos passam a 

compreender a estrutura autoritária dos processos institucionalizados da sociedade e 

que formam as falsas convicções, interesses e desejos. Assim, a tarefa da Educação 

crítica é promover condições para que estas estruturas autoritárias sejam suspensas, 

e o ensino encaminha no sentido de uma emancipação, possibilitada pelo uso da 

linguagem. (DARIDO, 2017, p. 15-16) 

 

Mas, antes de desenvolver essas questões, existe um grande desafio aos profissionais 

que trabalham no ambiente educacional que é a desconstrução de alguns conceitos e/ou visões 

que as pessoas têm sobre o esporte espetáculo e as atividades existentes nas aulas de EFE. 

 

                                                 
25 O esporte espetáculo abordado aqui se fundamenta no trabalho “A janela de vidro: esporte, televisão e 

educação física” do professor e autor Mauro Betti (1997). 



80 

 

 

[...] é necessário orientar o ensino num processo de desconstrução de imagens 

negativas que o aluno interioriza na sua prática de esportes autoritários e 

domesticadores. Sua orientação de concepção educacional é denominada Crítico-

emancipatória, onde a emancipação pode ser entendida como um processo contínuo 

de libertação do aluno das condições limitantes de suas capacidades racionais 

críticas e até mesmo o seu agir no contexto social e esportivo. (AZEVEDO; 

SHIGUNOV, 2000, p. 3) 

 

Nessa perspectiva, encontra-se a desconstrução dessas imagens negativas para, 

posteriormente, construir juntamente com os/as envolvidos/as vivências por meio do diálogo. 

Dessa forma,  

 

[...] o esporte passa por uma transformação didático-pedagógica para atender às 

possibilidades de realização bem-sucedida de todos os participantes do ensino e não 

apenas de uma minoria. É sobre essa proposta de transformação didática dos 

esportes que concentro a perspectiva prática deste trabalho. (KUNZ, 2006, p. 18) 

 

Essa abordagem possibilita a reflexão do esporte transformado para suas respectivas 

vivências na escola. Cabe ressaltar a importância de as pessoas conhecerem e entenderem as 

regras existentes em cada esporte, ginástica, luta, dança, para que, quando estiverem como 

expectadoras, assistindo competições, entendam aquela prática corporal e possam refletir de 

forma crítica sobre aquela atividade. O autor Kunz (2006), em seu livro, aborda não somente 

a transformação do esporte como foi citado anteriormente, mas, também, faz algumas críticas 

referente a algumas abordagens anteriores, pelo fato de que estas reforçarem as injustiças 

sociais existentes na sociedade. 

 

Elenor Kunz, afirma no início da década de 1990, que a visão tradicional de 

educação física vinha servindo para reproduzir contradições e injustiças sociais no 

país. Em contraposição, propõe uma abordagem que considera a educação física 

parte de um sistema maior, socioeducacional, socioeconômico e político. Para isso, 

critica a exclusividade da abordagem das ciências naturais e propõe a consideração 

das ciências humanas e sociais para melhor compreensão e atuação da área. 

(DAOLIO, 2010, p. 36) 

 

Com isso, a abordagem crítico-emancipatória nos traz questões essenciais quando 

pensamos em não somente possibilitar a vivência corporal do movimento para todos/as os/as 

discentes, como também busca problematizar e desvelar questões sociais que influenciam e 

impactam no esporte de forma positiva e negativa. Dessa forma, nessa perspectiva, a 

emancipação das pessoas envolvidas perpassa não somente nas vivências das práticas 

corporais, mas também no planejamento dessas atividades e mediação de forma crítica, tendo 

como um dos seus objetivos a emancipação dos seres humanos. 
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Figura 18: Abordagem cultural 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao se pensar o corpo, pode-se incorrer no erro de encará-lo como puramente 

biológico, um patrimônio universal sobre o qual a cultura escreveria histórias 

diferentes. Afinal, homens de nacionalidades diferentes apresentam semelhanças 

físicas. Entretanto, para além das semelhanças ou diferenças físicas, existe um 

conjunto de significados que cada sociedade escreve nos corpos dos seus membros 

ao longo do tempo, significados estes que definem o que é corpo de maneiras 

variadas. (DAOLIO, 1995, p. 34) 

 

A abordagem cultural, que tem como principal autor Jocimar Daolio, fundamentado 

em seu livro Da Cultura do Corpo, tem como área de base a antropologia, ancorado em 

autores como Mauss e Geertz. Sua finalidade se constitui em reconhecer o papel da cultura, 

tendo como temática principal/conteúdos a alteridade/técnicas corporais (DARIDO, 2017). 

O autor que fundamenta essa abordagem, no campo da EFE, nos possibilita refletir 

sobre os seres humanos, muito além dos fatores biológicos, analisando também os costumes 

existentes em contextos diferentes, os quais influenciam na maneira de socializar de cada 

pessoa. 

 

A Abordagem Educação Física Plural, encara o movimento humano enquanto 

técnica corporal construída culturalmente e definida pelas características de 

determinado grupo social, considera todo gesto sendo uma técnica corporal por ser 

uma técnica cultural. 

Trabalha para que as diferenças dos alunos sejam percebidas, seus movimentos, 

expressões frutos de sua história de corpo, valorizando-os independente do modelo 

considerado “certo” ou “errado”. (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2000, p. 4) 

 

 Todavia, o autor ainda salienta que o início do trabalho docente deve se fundamentar 

no repertório corporal que cada discente possui ao adentrar no ambiente educacional, sendo 

que esse repertório corporal carrega consigo uma grande influência dos aspectos culturais 

vivenciados por cada educando/a.  

 Nessa perspectiva, a técnica que muitas vezes não obteve um olhar crítico, exercendo 

apenas gestos motores para determinada atividade corporal, aqui perde o aspecto de certo ou 

errado, e sim aspectos que influenciaram e influenciam a cultura corporal de movimento. 

Desse modo, o/a docente precisa analisar a fim de potencializar sua prática pedagógica. 

 Com isso, as diferenças existentes em cada corpo, por meio dos aspectos culturais, se 

tornam mais um instrumento que possibilita o desenvolvimento de um planejamento 

participativo com diferentes concepções e olhares, juntamente com as pessoas envolvidas 

nessa proposta pedagógica: 

 

De acordo com o autor, o princípio de alteridade, emprestado da antropologia, pode 

ser um instrumento útil para pensar a prática da Educação Física na escola, pois 

considera a humanidade plural e procura entender os homens a partir de suas 
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diferenças, de tal modo que os hábitos e as práticas de determinados grupos não 

sejam vistos como certos ou errados, melhores ou piores. (DARIDO, 2017, p 17) 

 

Portanto, se torna imensurável a contribuição da abordagem cultural em um 

planejamento participativo, seja ela no âmbito da Educação Física Escolar e/ou nas outras 

disciplinas existentes na matriz curricular de cada proposta educacional. Pelo fato de que, 

quando possibilitamos a abertura para conhecermos diferentes culturas existentes dentro da 

escola, podemos ampliar nossa cultura e construir conhecimentos, aprender costumes, 

culturas, etc.  

No planejamento participativo nas aulas de EFE, isso se torna mais evidente quando se 

trabalha algum tema existente na cultura corporal de movimento, ou quando alguns/algumas 

discentes já vivenciaram ou vivenciam a prática em questão fora do ambiente escolar, como, 

por exemplo, a prática do skate, que pode contribuir significativamente nas aulas, quando o/a 

praticante ajuda os/as outros/as alunos/as, dialogando sobre algumas dificuldades que 

encontrou ou encontra na prática dessa modalidade, por meio da mediação docente.  

A proposta do planejamento participativo não se submete a expor o/a docente como 

detentor único do conhecimento, e sim um mediador dos saberes que se encontram como 

proposta a serem trabalhados naquele contexto educacional. Sendo assim, a abordagem 

cultural exerce uma grande influência em um planejamento desenvolvido por diferentes 

pessoas, tendo a mediação de conhecimentos existentes no currículo escolar, por meio do 

respeito entre as pessoas que são dotadas de diferentes culturas. 
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Figura 19: Abordagem jogos cooperativos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nessa abordagem, o principal autor é Fábio Otuzi Brotto com o livro Jogos 

Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é cooperar, de 1995. Trata-se de 

mais uma das abordagens que têm como área de base a psicologia, mas, nessa proposta, o 

autor de base em questão é Terry Orlick.  

A proposta metodológica dos jogos cooperativos busca possibilitar a reflexão da 

importância desses jogos dentro do ambiente escolar, sendo a Educação Física, por meio de 

suas possibilidades, percussora dessa concepção.  

Cabe ressaltar que nenhuma abordagem anterior a esta havia abordado com tanta 

ênfase a importância desses jogos. Há ainda de se reforçar que cada abordagem se 

propõe/propôs a preencher lacunas de ideias anteriores ou/e até mesmo contrapor ou 

modificar as concepções que cada abordagem vem a defender. 

Todavia, a sociedade contemporânea na qual estamos inseridos é permeada por uma 

cultura capitalista que exerce grande influência na formação das pessoas, tendo em seu 

interior a competição como um dos seus objetivos principais, sendo assim, influenciando 

diretamente nossas ações no cotidiano. 

 

O Capitalismo joga forte, empenha-se a fundo nesse processo de individualizar 

soluções, de isolar pessoas. O sistema vira um salve-se-quem-puder. As pessoas se 

voltam cada vez mais para si, para seu mundinho pessoal. Perde-se, assim, o espírito 

de coletividade, o sentido de solidariedade, de humanidade, a noção de comunidade, 

de conjunto de tribo, valores que acompanham o Homem desde os albores da 

Civilização. (NOVAES, 1987, p. 193)  

 

Sobre essa questão de individualidade e da competição, o próprio autor expõe que; 

“Fomos ‘treinados’ – via escola, família, mídia e por tantos outros meios – para acreditar que 

não temos escolhas e para aceitar a competição como opção “natural” para nosso crescimento 

e realização” (BROTTO, 1997, p. 60). Sendo assim, diariamente sofremos diversas 

influências de diferentes contextos onde estamos inseridos sobre a “competição” em nosso 

cotidiano. Por isso, o autor nos apresenta a abordagem dos jogos cooperativos, assim como 

Darido (2017) ressalta em seu quadro, sendo que a finalidade dessa abordagem é possibilitar a 

formação de indivíduos cooperativos. 

Por diversos momentos Brotto (1997) ressalta, em seu livro, características dos jogos 

cooperativos que visam contribuir com nossas relações cotidianas para além do convívio no 

ambiente escolar: 

 

Quando conseguimos nos descontrair e ficar mais flexível nas nossas interações com 

os outros, liberamos todo o potencial criativo que há em cada um. 
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Através dos Jogos Cooperativos nos sentimos confortáveis e confiantes para 

desfazer nossos bloqueios. 

Expressamos livremente o poder que existe dentro de nós e compartilhamos 

qualidade-habilidades humanas essenciais [...]. (BROTTO, 1997, p. 67) 

 

Tendo como temática principal/conteúdos a incorporação de novos valores (DARIDO, 

2017), a abordagem aqui discutida vem ao encontro de algumas concepções de seres humanos 

cooperativos através de uma participação efetiva dentro da escola, não somente pelo fato da 

importância de as pessoas cooperarem umas com as outras, mas, também, de refletirmos 

juntos sobre como podemos nos ajudar em uma sociedade que, por vezes, é competitiva e 

excludente. 

Além disso, o próprio autor ressalta que “Mesmo quando é óbvio que a cooperação é a 

melhor estratégia, muitas pessoas preferem competir a cooperar” (BROTTO, 1997, p. 46). 

Isso se deve ao aspecto sociocultural onde as pessoas conviveram ou convivem por anos.  

Cabe aqui visualizamos algumas ilustrações que o autor expõe em seu livro, como está 

abaixo: 

 

Figura 20: Tira de Seri – Jornal A Tribuna de Santos – SP 

Fonte: (In BROTTO, 1997, p. 62). 

 

Podemos refletir quantas vezes a competição nos torna suscetíveis ao individualismo, 

pois, apesar de dentro da competição existir características muito importantes, por diversas 

vezes o que predomina é apenas a “vitória”.  

Brotto (1997) com extrema sapiência, em seu livro, expõe uma “tirinha” de história 

em quadrinho que corrobora com a questão de que nem sempre é importante “vencer” e sim 

se divertir por meio da prática de qualquer manifestação da cultura corporal de movimento em 

sua aprendizagem. 
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Figura 21: Tira de Bill Watterson – Jornal O Estado de São Paulo 

Fonte: (In BROTTO, 1997, p. 37). 

 

Ao discutirmos a abordagem dos jogos cooperativos, fica evidente a importância de 

que “Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 2013, p. 96), e essa intervenção se torna cada dia mais necessária de uma forma 

crítica. Assim, os jogos cooperativos é uma abordagem que traz reflexões para além dos 

muros escolares juntamente com os/as educandos/as, mesmo que ainda existam lagunas 

dentro dessa abordagem. 
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Figura 22: Abordagem saúde renovada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A abordagem intitulada saúde renovada obtém algumas características semelhantes ao 

modelo biológico higienista, que tinha por objetivo central, promover a saúde através de 

atividades desenvolvidas nas aulas de EF, mas, em contrapartida, essa abordagem propõe o 

princípio da não exclusão, diferente da proposta biológico higienista (DARIDO; NETO, 

2011). Com isso, “... tem por paradigma a Aptidão Física relacionada à Saúde e por objetivos: 

informar, mudar atitudes e promover a prática sistemática de exercícios” (DARIDO; NETO, 

2011, p. 16). 

Dessa forma, quando utilizamos Darido (2017), por meio da ilustração que inicia essa 

abordagem, podemos visualizar que a temática principal/conteúdos que a autora expõe nessa 

abordagem, centraliza-se em um estilo de vida considerado ativo, como também no 

conhecimento e nos exercícios físicos, tendo como finalidade melhorar a saúde.  

Cabe destacar que essa abordagem tem como área base a fisiologia e os seus principais 

autores são Guedes e Nahas, que, segundo Darido, obtêm grandes esforços em pesquisar e 

escrever sobre as relações da Educação Física e saúde. 

 

Os autores, baseados em diferentes trabalhos americanos, entendem que as práticas 

de atividade física vivenciadas na infância e adolescência se caracterizam como 

importantes atributos no desenvolvimento de atitudes, habilidades e hábitos que 

podem auxiliar na adoção de um estilo de vida ativo fisicamente na idade adulta. 

(DARIDO, 2017, p. 18) 

 

Com isso, nessa abordagem, a Educação Física Escolar obtém um diferente enfoque, 

quando comparado a algumas abordagens anteriores, pelo fato de abordar com grande ênfase 

aspectos da aptidão física e saúde. Sendo assim, “Nahas (1997), por exemplo, sugere que o 

objetivo da Educação Física na escola de ensino médio é ensinar os conceitos básicos da 

relação entre atividade física, aptidão física e saúde” (DARIDO, 2017, p. 18).  

Ao analisarmos as apostilas de Educação Física, destinadas às escolas estaduais de São 

Paulo, cujos autores são Adalberto dos Santos Souza, Jocimar Daolio, Luciana Venâncio, 

Luiz Sanches Netto, Mauro Betti, e Sérgio Roberto Silveira, e foram implementadas entre os 

anos de 2008 até 2018 em toda rede estadual, fica evidente características dessa abordagem; 

em especial, as destinadas ao ensino médio, cujo tema “Corpo Saúde e Beleza” é abordado em 

diversos momentos.  

Cabe ressaltar que o tema que os autores abordam nas apostilas, também, possui 

diversas questões reflexivas e críticas, para além da simples prática da atividade física. 

Portanto, podemos analisar que as características diferentes de cada abordagem podem 

contribuir na reflexão de cada docente para vir a qualificar sua prática docente. 
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Figura 23: Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) têm como uma de suas contribuições os 

diversos esforços na aproximação das abordagens, tendo como base as Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. No Artigo 26° da LDB, em seu terceiro 

parágrafo; “A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação 

dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)” (BRASIL, 1996). Com isso, a EFE deixa de ser 

considerada uma proposta como abordada nos PCNs para uma espécie de validação efetiva 

nos termos da lei que se tornou vigente naquele determinado contexto, sendo que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como outras abordagens e/ou propostas sofreram 

algumas críticas também. 

 

Na área de Educação Física, apenas o documento destinado ao Ensino Médio parece 

relacionar-se a uma tendência tecnicista e utilitária. Isto se deve às relações 

associativas entre escolarização e o mercado de trabalho no texto. Nesse segmento a 

Educação Física está inserida na área denominada “Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias”, assim como a Língua Portuguesa e Estrangeira. (DARIDO; NETO, 

2011, p. 18) 

 

Os autores dos PCNs destinados para a EFE, referente ao 5º a 8° séries que foi 

publicado um ano após a publicação inicial dos parâmetros, teve como autores principais 

Marcelo Jabu e Caio Costa (DARIDO, 2017), assim como também podemos visualizar na 

ilustração desenvolvida com base no livro que analisa as abordagens da Educação Física no 

âmbito escolar. Tendo como livros principais os próprios PCNs e diversos autores de base, 

nas áreas de psicologia e sociologia, como podemos visualizar anteriormente a Educação 

Física Escolar encontrava-se incialmente na área de “Linguagens, Códigos e Tecnologias”, 

que por vezes tinha objetivos distintos de uma de suas áreas que embasavam a EFE nesse 

documento. Em contrapartida, é possível analisar no Parâmetro Curricular Nacional em sua 

parte destinada à Educação Física Escolar no terceiro e quarto ciclo. 

 

A concepção de cultura corporal de movimento amplia a contribuição da Educação 

Física escolar para o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus 

conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como produtos 

socioculturais, afirma como direito de todos o acesso e a participação no processo de 

aprendizagem. Favorece, com isso, a modificação do histórico da área, que aponta 

para um processo de ensino e aprendizagem centrado no desempenho físico e 

técnico, resultando em muitos momentos numa seleção entre indivíduos aptos e 

inaptos para as práticas da cultura corporal de movimento. (BRASIL, 1998 p. 30) 

 

A área em que a EF foi introduzida incialmente nos PCNs geraram algumas 

contradições quanto a alguns dos seus objetivos explicitados no próprio documento e a sua 
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respectiva área. Torna-se de suma importância ressaltar um aspecto importante nessa 

contradição da área que a Educação Física estava inserida, por possuir uma tendência 

considerada mais tecnicista para o ensino médio, enquanto, para os ciclos anteriores, não: 

 

Em 1999, foram publicados os PCNs do Ensino Médio por uma equipe diferente 

daquela que compôs a do Ensino Fundamental, e a supervisão ficou sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, do Ministério da 

Educação e do Desporto (Brasil, 1999). (DARIDO, 2017, p. 19) 

 

Todavia, os PCNs trouxeram grandes contribuições e avanços, não somente para a 

área da EFE, como para toda educação no âmbito nacional. Assim, os próprios parâmetros 

abordaram, em seu interior, características relevantes na Educação Física Escolar em sua 

história.  

Ao organizar as diferentes discussões e colocar como temática principal/conteúdos, o 

conhecimento sobre o corpo, esportes, lutas, jogos, brincadeiras, atividades rítmicas e 

expressivas, os parâmetros para a EF possibilitaram uma organização relevante para a área.  

Segundo Darido (2017), a finalidade dos PCNs na EFE era introduzir o aluno na esfera 

da cultura corporal de movimento. Nesse sentido, podemos visualizar que, ao longo dos 

tempos, a EFE obteve diversas mudanças decorrentes de estudos em diferentes contextos. No 

próprio Parâmetro Nacional da Educação, é possível encontrarmos a proposta de uma 

construção crítica da cidadania como também características existentes em outras abordagens 

que contribuem na formulação dos PCNs.  

Os estudos centrados na área da EFE não se esgotam por aqui, sendo que temos como 

objetivos, neste capítulo, expor e analisar um pouco da história da prática docente no âmbito 

da Educação Física Escolar e, consequentemente, perceber como o planejamento participativo 

vem sofrendo diversas influências não somente do atual contexto.  

Sendo assim, a proposta de planejamento participativo, transcende o “rótulo” de seguir 

um determinado tipo de abordagem ou concepção, acreditando que “Os professores são mais 

que os livros que leram, os discursos que ouviram, as correntes pedagógicas que se 

impuseram” (FREIRE in DAOLIO, 1995, p. 9). 

Portanto, a história da EFE perpassou e perpassa por diversas mudanças, geradas por 

meio de estudos sobre a prática pedagógica e o planejamento participativo nas aulas de 

Educação Física Escolar que fazem parte desse contexto, não com objetivo de dizer o que é 

considerado “certo” ou “errado” e sim para refletir a prática pedagógica tendo como objetivo 

central contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento do ser humano. A partir disso, 
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contribuir na reflexão crítica sobre a prática pedagógica na mediação de cidadãos/ãs 

críticos/as emancipados/as.  

E, partindo disso, adentramos no mais atual documento governamental da Educação 

Nacional, intitulado Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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4.5. A Educação Física Escolar na Base Nacional Comum Curricular 

 

Figura 24: A Educação Física no ensino fundamental na Base Nacional Comum Curricular  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na tentativa de atender às demandas sociais surgem políticas públicas que 

vislumbram orientar a construção de propostas curriculares para os sistemas e 

unidades educacionais. Dentre elas, destaca-se a construção de uma Base Nacional 

Curricular Comum, conduzida pelo Ministério de Educação em parceria com o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União dos Dirigentes Municipais 

de Educação. (NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016, p. 188) 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que foi produzido com 

diferentes profissionais da área educação básica e superior, como também pessoas do 

Ministério da Educação (MEC). O documento teve três versões até a sua publicação oficial, 

sendo que, na terceira e última versão, muitos profissionais da educação, que participaram da 

primeira e segunda versões do documento, não fizeram parte. 

Os diferentes contextos histórico sociais, vinculados a diferentes concepções de 

políticas educacionais, possibilitaram que a BNCC fosse debatida e criada por diferentes 

pessoas do contexto educacional, mesmo que, ainda sim, existiram muitas mudanças até a sua 

versão final. A Base em questão busca atender algumas demandas, como ressalta Neira; 

Souza Júnior (2009), sendo um documento com caráter normativo, tendo como um dos seus 

objetivos focar no desenvolvimento de competências, como também, evidenciar as 

aprendizagens consideradas essenciais para os/as discentes da educação escolar. 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 

Educação (PNE). (BRASIL, 2017, p. 7) 

 

Com isso, a BNCC visa possibilitar diferentes avanços nas discussões sobre a área da 

educação básica escolar, tanto para as pessoas que têm uma visão positiva desse documento, 

como também as que têm contraposições. 

Ao se pensar na formulação de um documento, torna-se necessário planejar com 

diferentes pessoas e embasar os seus objetivos. A proposta da Base Nacional Comum 

Curricular é apresentar um currículo em ação, mas: 

 

O sentido de currículo em ação mobilizado pela BNCC vem de outra tradição, 

aquela que exatamente está sendo criticada por Greene26 e por grande parte do 

campo do currículo nos últimos quase 50 anos. Nela, o currículo em ação é uma 

                                                 
26 “Há, na ideia de currículo vivido de Greene, uma chamada para que a escola se abra ao que não pode, nem 

muito menos deve, ser planejado, projetado e essa chamada anima um sentido de educação como subjetivação” 

(MACEDO, 2018, p. 29). 
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releitura do currículo formal que ocorre por ocasião de sua implementação. Talvez 

se possa defender que a releitura, ao focar no local, abriria o currículo às 

experiências dos sujeitos. Uma experiência, no entanto, projetada em nível 

municipal, escolar ou da sala de aula, não a experiência imprevisível que a própria 

ideia de um currículo nacional necessário torna difícil conceber. Para a BNCC, a 

complementaridade entre currículo prescrito e currículo em ação é da ordem da 

aplicação, a Base será implementada como currículo em ação. (MACEDO, 2018, p. 

30) 

 

Nesta perspectiva, encontram-se algumas lacunas na BNCC que podem dificultar ações 

que envolvem a autonomia da escola e das pessoas que fazem parte dela, além da própria 

Educação Física.27. A disciplina de EF, faz parte da área de linguagens na Base Nacional 

Comum Curricular. 

 

Na escola, a área de Linguagens pauta-se no estudo dos significados atribuídos aos 

códigos linguísticos, corporais e artísticos das diferentes culturas, com o intuito de 

permitir à criança, jovem ou adulto a ampliação do seu potencial de compreensão e 

produção textual e discursiva, da sua sensibilidade estética e dos conhecimentos 

referentes à cultura corporal. (NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016, p. 196) 

 

Com isso, a EF na BNCC elenca três elementos considerados fundamentais e comuns 

às práticas corporais: 

 

[...] movimento corporal como elemento essencial; organização interna (de maior 

ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado 

com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado com o corpo e saúde. (BRASIL, 2017, p. 

211). 

 

Seguindo a organização da disciplina de Educação Física existente na Base Nacional, o 

documento organiza as práticas corporais, denominando-as como “Unidades Temáticas” em 

seis unidades diferentes, cada uma com práticas corporais diferentes. 

As unidades temáticas são: Brincadeiras e Jogos; Esportes; Ginásticas; Dança; Lutas; 

Práticas Corporais de Aventura. Dentro de cada um dos temas existentes nas unidades, 

encontram-se especificidades de cada tematização que será abordada, como também alguns 

temas que precisam de uma análise aprofundada, levando em conta em qual ou quais unidades 

temáticas cada tema se encontra e por que está naquela unidade temática. Um dos exemplos, 

são os temas existentes nos esportes de Combate semelhantes a alguns existentes na unidade 

temática de Lutas. 

                                                 
27 “A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de 

codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 

produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está 

sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento 

corporal ou de um corpo todo” (BRASIL, 2017, p. 211). 
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A BNCC também coloca dez competências específicas da respectiva área de 

conhecimento para o ensino fundamental. 

 

Figura 25: Competências específicas de educação física para o ensino fundamental  

Fonte: Brasil (2017, p. 221). 

 

Sendo assim, a Base Nacional Comum Curricular busca atender demandas que 

surgiram no decorrer dos anos no certame educacional. Assim, este documento traz consigo 

muitas contribuições para as áreas que compõem o currículo escolar, como também possibilita 

reflexões, com o objetivo de potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas 

que estão envolvidas com a escola.  

Dentro do planejamento participativo, esse documento tem grande valia para a 

ampliação das possibilidades existentes nas aulas de EFE, como também gerar reflexão de 
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que nenhum documento consegue compreender as diferentes realidades existentes nos 

contextos escolares pelo Brasil, cabendo, assim, às pessoas adequar a BNCC aos propósitos 

de sua respectiva realidade educacional. 

 

4.6. E a Educação Física Escolar atual? 

 

A pergunta existente neste subtema com a breve retrospectiva sobre a Educação Física 

Escolar no Brasil e o surgimento de suas abordagens, nos possibilita refletir as diferentes 

influências que outras áreas exercem na história da EFE em âmbito nacional. Atualmente, a 

Educação Física, desenvolvida no âmbito escolar, é fundamentada pela BNCC, e os currículos 

de cada estado e município, possibilitando um embasamento para os profissionais da sua 

respectiva área. 

A EFE contemporânea, que perpassou por diversas pesquisas acadêmicas, nos permite 

refletir as transformações que essa área teve ao longo dos anos, pelo fato de que as pessoas 

envolvidas nesta e em outras áreas desenvolveram pesquisas com objetivo de refletir e propor 

outras visões dentro da Educação Física exercida no âmbito escolar. Desse modo, diferentes 

pontos de vista possibilitaram a compreensão de que a EFE transcende a execução de forma 

simplista da cultura corporal de movimento. 

A EF atualmente tem um amplo rol de possibilidades, mas, como este trabalho teve 

como foco a Educação Física Escolar, torna-se interessante pensar nessa área de 

conhecimento se entrelaçando com as diferentes disciplinas28 existentes na escola. Nesse 

sentido, a EFE tem diferentes ramificações que possibilitam trabalhos interdisciplinares com 

outras áreas de conhecimento. 

Nessa perspectiva, a possibilidade de enxergar a EF na escola tendo como parcerias de 

outras disciplinas possibilita aos/às docentes mediar além dos conhecimentos existentes 

dentro da cultura corporal de movimento, aprendizagens que possibilitem que os/as discentes 

se tornem cidadãos/ãs críticos/as para intervir na sua realidade. 

 

A dimensão que a cultura corporal ou de movimento assume na vida do cidadão 

atualmente é tão significativa que a escola é chamada não a reproduzi-la 

simplesmente, mas a permitir que o indivíduo se aproprie dela criticamente, para 

poder efetivamente exercer sua cidadania. (BRACHT, 1999, p. 82) 

 

                                                 
28 Disciplinas existentes na rede municipal de ensino do estado e município de São Paulo/SP: Educação Física; 

Arte; Geografia; História; Sociologia; Filosofia; Inglês; Ciências; Biologia; Física; Química; Língua Portuguesa; 

Matemática; Informática educativa. 
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Portanto, com o passar dos anos, a Educação Física Escolar foi desenvolvendo estudos 

que possibilitaram enxergar essa área para além da execução dos seus movimentos, como 

também possibilitando problematizações para que cada ser humano possa participar na escola 

de forma crítica e reflexiva, não somente dentro do ambiente estudantil, como para além dos 

muros da escola, dependendo do contexto e das pessoas envolvidas. 
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5. O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO COMO PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

 

É considerado ideal o planejamento que envolve as pessoas como sujeitos a partir de 

sua elaboração, e com presença constante na execução e avaliação, não apenas como 

indivíduos, mas sujeitos de um processo que os envolve como grupo, visando o 

desenvolvimento individual e comunitário. (DÁLMAS, 1994, p. 27) 

 

O planejamento participativo (PP) transcende a questão de um currículo imposto que, 

por vezes, pode ser visto como “engessado” sem qualquer tipo de modificação. Gandin (2011) 

coloca que algumas das características existentes no PP se deve ao fato de que: 

 

Ele foi desenvolvido para instituições, grupos e movimentos que não têm como 

primeira tarefa ou missão aumentar o lucro, competir e sobreviver, mas contribuir 

para a construção da realidade social. Tais entidades, incluindo aqui governos e seus 

diversos órgãos, não dispunham de ferramenta adequada para organizar seus 

processos de intervenção na realidade e vão, aos poucos, aproveitando-se do que o 

Planejamento Participativo lhes oferece para isto. Na América do Sul têm sido as 

escolas as instituições que mais utilizaram esta ferramenta para organizar seus 

processos de construção da prática escolar com um sentido de contribuir para a 

construção das pessoas e das estruturas sociais. Também redes de ensino oficial, 

sobretudo as ligadas aos municípios foram beneficiadas com a aplicação de 

conceitos, modelos, técnicas e instrumentos gestados dentro do Planejamento 

Participativo. (GANDIN, 2011, p. 82) 

 

Nessa perspectiva todas as pessoas que fazem parte do contexto educacional precisam 

ser ativas no processo de ensino e aprendizagem, desde o momento da formulação e 

planejamento do que será trabalhado durante o ano escolar, até no desenvolvimento das 

respectivas atividades escolares. Em contrapartida, encontram-se algumas demandas 

consideradas mercantis no sistema educacional público no estado e município de São 

Paulo/SP, ao qual: 

 

O MEC faz como sua grande ação a oferta do livro didático no começo do ano; as 

escolas se filiam com grande alívio a fornecedores de apostilas. Assim, escravos do 

vestibular, mas aliviados de sua responsabilidade de enfrentar a luta civilizatória, 

escolas e educadores fazem um discurso de cidadania, de ética, de solidariedade ... e, 

cada vez mais, reproduzem domesticação e classificação social. (GEMERASCA; 

GANDIN, 2002, p. 5) 

 

Ao refletirmos sobre a citação anterior, podemos analisar que existe um mecanismo 

que por diversas vezes gera uma sobrecarga nos funcionários da educação pública escolar e 

que muitos desses profissionais são absorvidos por um sistema educacional, por vezes, falho. 
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Sendo assim, muitos/as docentes são “absorvidos” por esse sistema com algumas deficiências 

ou até mesmos com objetivos distintos de contribuir na construção de cidadãos críticos como 

a LDB (1996) ressalta.  

 

Figura 26: Cena do filme Tempos Modernos 

Fonte: (CHAPLIN, 1936).29 

 

Ao visualizarmos a imagem do filme Tempos Modernos, em que o proletário se 

encontra dentro de uma máquina e não tem seu corpo dilacerado, pelo contrário, é engolido 

pelo sistema maquinário e se adéqua a ele. No contexto educacional, diversas pessoas, por 

vezes, são engolidas por um sistema educacional que, como bem destacam Gemerasca e 

Gandin (2011), apenas possibilita poucas escolhas, subtraindo, assim, aspectos que podem 

contribuir no desenvolvimento da autonomia das pessoas que fazem parte do contexto escolar.  

Algumas questões nos fazem refletir sobre qual é realmente o objetivo da escola. Ao 

consideramos que os/as docentes precisam trabalhar mediando diversos conteúdos impostos 

pelas secretarias de Educação, que organizam o sistema escolar, e impõem aos/às docentes, 

utilizar apenas os materiais didáticos que foram fornecidos, quando não, assumirem 

responsabilidades consideradas burocráticas de um determinado governo que compreende a 

educação como algo apenas mercantil. 

 

O retrato de uma comunidade democrática é, muitas vezes, o de um grupo de 

pessoas que, cuidadosamente, tomam decisões em conjunto sobre assuntos a serem 

tratados e sobre o modo de encaminhar, solucionar as questões. Embora essa 

imagem seja inspiradora, implica um tipo de agenda aberta que não é sempre 

possível na sala de aula. Talvez a implicação dessa visão  

                                                 
29 Cena do filme Tempos modernos de 1936, cujo protagonista principal do filme, Charles Chaplin, também 

dirigiu o longa-metragem. 
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Seja a razão pela qual muitos professores dizem que não podem ter uma sala de aula 

democrática porque há muitas exigências externas que impossibilitam uma agenda 

aberta, ou porque os jovens não têm conhecimento suficiente sobre o conteúdo, para 

tomar decisões sobre um curso ou uma disciplina. Em alguns casos, professores até 

começam a se sentir culpados porque acreditam que é improvável e que jamais 

alcançarão aquele retrato idealizado. (BEANE, 2017, p. 1054) 

 

 Todavia, as figuras 7 (Características da educação bancária) e a 8 (A conversão de 

seres humanos em dados para o ranqueamento das escolas) do autor Sousanis (2017), 

utilizados no terceiro capítulo deste trabalho, nos possibilitam a reflexão sobre as 

características de uma educação com um perfil “bancário”, corroborando com a proposta de 

utilizar ilustrações para potencializar o nosso entendimento. 

 Dessa forma, ainda na busca de utilizarmos ilustrações, Tonucci (1997), em sua obra A 

grande máquina escolar, vem ao encontro das reflexões propostas neste trabalho. A ilustração 

a seguir tem como objetivo expor uma crítica reflexiva sobre a organização educacional 

escolar. 

Figura 27: A grande máquina escolar 

Fonte: Tonucci (1997, p. 100-101). 
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Em outras palavras, o planejamento participativo: 

 

[...] se constitui num processo político, num contínuo processo coletivo, numa 

deliberada e amplamente discutida construção do futuro da comunidade, na qual 

participe o maior número possível de membros de todas as categorias que 

constituem [...]. (CORNELY, 1977, p. 37 apud VIANNA, 1986, p. 23) 

 

O sistema organizacional que Tonucci (1997) expõe, em sua ilustração, dificulta a 

participação das diferentes pessoas que fazem parte do contexto educacional da escola, assim 

como foi abordado no segundo capítulo deste trabalho, como também quando analisamos as 

questões de uma gestão escolar democrática. E ao adentramos na origem da Educação Física 

Escolar, esses desafios e dificuldades de se trabalhar com o PP se evidenciam pelo contexto 

em que a EF foi introduzida nas matrizes curriculares da educação básica, como também: 

 

O fato é que a maioria dos professores não tem o luxo de uma agenda 

completamente aberta. São contratados para ensinar uma disciplina ou curso cujo 

conteúdo e recursos são frequentemente determinados pela escola ou comitê 

curricular regional que, por sua vez, responde às exigências de padrões e avaliações 

do Estado. Mesmo quando há uma boa flexibilidade, muitas vezes os professores já 

têm os temas ou assuntos preferidos que gostam de trazer à sala de aula, às vezes por 

tê-los aprimorado durante anos de prática. De qualquer maneira, não conseguem 

imaginar como os jovens poderiam estar envolvidos no planejamento. (BEANE, 

2017, p. 1054) 

 

Com isso, a formulação de um planejamento participativo possui alguns desafios para 

sua construção e desenvolvimento, mas, mesmo assim, existem pessoas engajadas em 

possibilitar um ambiente educacional democrático, em que os/as discentes tenham 

participação ativa no planejamento educacional, como também no desenvolvimento das 

atividades propostas.  

Sendo assim, o motivo da realização deste trabalho é a produção do conhecimento 

sobre o tema escolhido e ampliação desse conhecimento, ao expor e discutir diversos 

trabalhos que abordaram uma proposta mais humanista existente na educação escolar e que 

transcendem qualquer tipo de material didático-pedagógico desenvolvido e selecionado por 

pessoas que não fazem parte daquele contexto escolar, situado com suas devidas 

particularidades, dificuldades e potencialidades. 

No subtema seguinte, discutimos, por meio de quadros, os trabalhos que utilizaram o 

PP nas aulas de EFE. As pesquisas selecionadas para as análises foram apresentadas e 

publicadas nos anais dos respectivos eventos acadêmicos, assim como as publicações 

existentes no Google Acadêmico utilizadas.  
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O recorte histórico se limitou entre o período dos anos de 2006 até o mês de julho de 

2019, cabendo ressaltar que o trabalho de Correia (1996), que aborda o planejamento 

participativo nas aulas de Educação Física Escolar, se faz exceção desse período histórico 

selecionado, pelo fato do ser considerado de suma importância para a produção dos outros 

trabalhos que utilizaram a proposta pedagógica do PP. 

 

5.1. Trabalhos publicados em anais de congressos, seminários e pesquisados no 

Google Acadêmico que abordam o planejamento participativo nas aulas de 

Educação Física Escolar 

 

Os trabalhos acadêmicos utilizados para esta dissertação tiveram como critério, para 

sua seleção, palavras consideradas chave como “Educação Física Escolar”, “Planejamento 

Participativo”, “Sondagem”, “Construção de Conhecimento” e “Saberes dos Alunos” para sua 

escolha e discussão. 

Foram utilizados trabalhos de três eventos acadêmicos: Seminário de Metodologia do 

Ensino da Educação Física (Semef), Seminário de Educação Física Escolar e Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace), além de pesquisas desenvolvidas no banco de 

dados do Google Acadêmico. Com isso, a Figura 28 expõe de maneira ilustrativa alguns 

detalhes de cada fonte pesquisada, apesar de serem abordadas neste subtema. 

A metodologia utilizada para pesquisar os trabalhos e discuti-los nesta dissertação foi 

a revisão bibliográfica integrativa como já foi abordado na introdução deste trabalho. 

A escolha desses eventos acadêmicos se deu pelo fato da nossa participação nos 

seminários30, considerando-os importantes fontes de pesquisa de trabalhos com a proposta do 

planejamento participativo.  

Além disso, o Conbrace é um dos eventos mais importantes na área de Educação 

Física. Já a escolha do banco de dados Google Acadêmico foi proporcionada pelo fato de que 

é base que contempla muitos trabalhos das diversas áreas da EFE. 

O objetivo da próxima ilustração é apresentar algumas informações das fontes 

pesquisadas e logo a seguir as características de cada evento acadêmico e o banco de dados. 

 

                                                 
30 “Seminário de Metodologia do Ensino da Educação Física” (Semef) e “Seminário de Educação Física 

Escolar”. 
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Figura 28: Ilustração das fontes pesquisadas sobre os trabalhos que abordam o Planejamento 

participativo nas aulas de Educação Física Escolar  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1.1. Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física (Semef) 

Foram desenvolvidas pesquisas nos anais do “Seminário de Metodologia do Ensino de 

Educação Física” (Semef) promovido pela Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (Feusp) nos anos de 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018 que é organizado pelo 

Grupo de Pesquisas em Educação Física (Gpef), tendo como objetivo central buscar trabalhos 

acadêmicos apresentados nesse evento com as palavras-chave que citamos anteriormente.  

Ao visualizarmos esses seminários e congressos, foi possível perceber a aproximação 

de uma educação humanista que os integrantes de cada comissão organizadora possui. O 

próprio Gpef expõe em seu site que; 

 

O “I SEMEF”, organizado pelo Grupo de Pesquisas em Educação Física escolar da 

FEUSP, tem como principal objetivo promover um espaço efetivo para o debate 

sobre o atual contexto do ensino da Educação Física. O presente evento visa 

proporcionar condições para discussão e socialização de temas relativos à prática 

escolar do componente no âmbito das escolas públicas e privadas, bem como tratar 

de questões teóricas que fundamentam as ações educativas no campo da educação 

formal. Busca ainda, analisar e divulgar as propostas em desenvolvimento nas 

escolas de Educação Básica e suas repercussões na sociedade. (GPEF, 2006) 
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E nessa perspectiva, o grupo desenvolveu outras edições do Semef tendo como eixo 

central o diálogo entre seus participantes. Ao vivenciar algumas das edições do evento, foi 

possível identificar discussões que se relacionam com o PP em busca de uma educação 

escolar de qualidade com princípios democráticos e analisando de forma crítica as práticas 

pedagógicas. Com isso, os trabalhos selecionados no evento do Semef, para compor esta 

dissertação, se encontram no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Trabalhos sobre planejamento participativo apresentados no Seminário de 

Metodologia do Ensino de Educação Física (Semef) 

Tema Autor (es/as) Ano 
Tipos de 

apresentação 

“A Educação Física Escolar: do meu, do seu, 

do nosso jeito e a ação entre disciplinas” 
CIPRIANO, A. A. 2006 

Comunicação 

Oral  

“A importância da sondagem para o 

planejamento do ensino da Educação Física” 
CASTRO; et al. 2008 

Relato de 

Experiência  

“A construção do currículo de Educação Física 

com foco na determinação social da saúde e na 

participação coletiva: proposta de política 

pedagógica” 

GOTTARDI, R. L. B. 2008 Pôster  

“Planejamento participativo e novos sentidos 

para Educação Física no Ensino Médio: 

experiências de uma escola estadual” 

GOMES, C. A. O. 2014 
Relato de 

Experiência  

“Seleção dos saberes escolares na Educação 

básica: diferentes legitimações” 
JÚNIOR, M. S. 2014 

Comunicação 

Oral (Mesa)  

“Currículo orgânico na Educação Física 

Escolar: do protagonismo discente à 

transposição da zona de conforto docente” 

SILVA, P. A. 2016 
Relato de 

Experiência.  

“O planejamento participativo na educação 

física escolar: relatando a construção de 

projetos” 

NOGUEIRA, V. A. 2016 
Relato de 

Experiência.  

“Planejamento participativo nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental tematizando o tiro 

com arco” 

SILVA, P. A.; 

SOUSA, C. A.; 

FREIRE, E. S.  
2018 

Relato de 

Experiência.  

“Protagonismo estudantil na construção de 

uma olimpíada escolar: o caso da olimpíada” 
COLLIER, L. S. 2018 

Relato de 

Experiência.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Anais do Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física. 

 

Os trabalhos selecionados perpassam por diferentes edições, possibilitando diferentes 

pontos de vista sobre as vivências pedagógicas relatadas nos trabalhos pesquisados. 
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Cabe ressalta que, entre os eventos acadêmicos utilizados neste trabalho, apenas o 

Semef é gratuito para todas as pessoas, tanto as que apresentam seus trabalhos, quanto as 

outras pessoas que frequentam o seminário como ouvintes. Sendo assim, essa proposta de 

seminário se evidencia por uma característica inclusiva, pelo fato de ser gratuito e possibilitar 

a aproximação de diferentes acadêmicos, docentes e pessoas que trabalham na área da EFE.  

 

5.1.2. Seminário de Educação Física Escolar 

Possibilitando a continuidade para a seleção dos trabalhos a serem discutidos sobre o 

PP nas aulas de EFE, foram utilizados os anais do “Seminário de Educação Física Escolar” 

promovido pela Escola de Educação Física e Esportes” (Eefe) da Universidade de São Paulo 

(USP) dos anos de 2011, 2013, 2015 e 2017. 

Esse evento acontece desde 1991, e teve como objetivo inicial gerar aproximações 

dos/as docentes da rede estadual e municipal de São Paulo/SP com a própria USP, a fim de 

socializar conhecimentos dos diferentes contextos educacionais. 

 

Ao final dos anos 80, o então Departamento de Ginástica (hoje Departamento de 

Pedagogia do Movimento do Corpo Humano) estabeleceu parcerias com as 

Secretarias Municipal e Estadual de Educação São Paulo. Vários docentes desse 

departamento ministraram palestras e oficinas para os professores das escolas dessas 

redes de ensino, incluindo visitas às escolas. Essa experiência trouxe várias e ricas 

informações, propiciando a criação de canais mais diretos entre a universidade e a 

comunidade. Dentre os vários resultados desse processo um levou à conclusão de 

que era necessário criar um fórum de debates sobre a Educação Física Escolar em 

nosso meio. Daí surgiu a ideia do departamento realizar periodicamente um encontro 

que reunisse acadêmicos, professores e profissionais preocupados com a Educação 

Física Escolar. O objetivo do encontro seria discutir o papel da Educação Física na 

escola. (FERRAZ, 2011, p. 7) 

 

No Quadro 4, podemos visualizar os temas existentes em cada edição desse seminário. 
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Quadro 4: Temas dos Seminários de Educação Física Escolar ao longo dos anos 

Edição Tema Ano 

I “Perspectivas para a última década do século XXI” 1991 

II Temos o que ensinar?” 1993 

III “Educação Física Escolar: conhecimento e especificidade” 1995 

IV “Educação Física no Ensino Médio” 1997 

V “Avaliação na Educação Física Escolar” 1999 

VI “Educação Física na Educação Infantil” 2001 

VII “Educação Física no Ensino Fundamental” 2003 

VIII 
“Educação Física Escolar: Questões Epistemológicas, Pesquisa e 

Educação Continuada” 
2005 

IX “Educação Física Escolar: prática pedagógica” 2007 

X “Pesquisa qualitativa em Educação Física Escolar” 2009 

XI “Saberes Docentes” 2011 

XII “A prática docente da Educação Física Escolar: da inspiração à ação” 2013 

XIII “Sentir, pensar e agir na docência!” 2015 

XIV “Imagens e valores para docência” 2017 

XV “Autonomia e responsabilidade docente” 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ferraz (2011, p. 7-11). 

 

Sendo assim, a proposta tem grande valia por aproximar os/as docentes, que atuam na 

escola, a fim de socializar suas práticas, gerando diversos pontos significativos para a 

produção de conhecimentos na área da Educação Física dentro do ambiente educacional, tanto 

é que no Seminário de Educação Física Escolar: Educação Física no Ensino Médio (1997): 

 

Esse seminário marcou também um expressivo aumento do número de trabalhos 

encaminhados visando apresentação de forma de tema livre. Esse é um dado 

interessante, pois mostrou o crescente envolvimento de interessados no estudo de 

problemas ligados à escolarização. (FERRAZ, 2011, p. 9) 

 

E com isso, diversos trabalhos apresentados tinham como foco a EFE e isso se tornou 

valioso pelo fato de que os/as próprios/as docentes das escolas aumentaram sua participação 

neste seminário, seja frequentando as palestras, e apresentando suas práticas pedagógicas, 
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tendo como objetivo socializar conhecimentos das tematizações desenvolvidas no campo 

educacional, como também conhecer e refletir sobre diferentes concepções existentes em 

outras práticas escolares. Sendo assim, os trabalhos que se relacionavam com a EFE e o PP 

estão organizados no quadro a seguir. 

 

Quadro 5: Trabalhos sobre planejamento participativo apresentados no Seminário de 

Educação Física Escolar 

Tema Autor (es/as) Ano 

“A construção de jogos através das experiências dos 

alunos” 
ALVIM NETTO, C. A; et al. 2011 

“Planejamento participativo nas aulas de Educação 

Física Escolar: uma proposta de ensino” 

CAMPOS, I. F.; COLPAS, R. D.; 

NASCIMENTO, J. R.  
2011 

“Planejamento participativo: trabalho e formação 

docente” 

SILVA, C. R.; COLPAS, R. D.; 

NASCIMENTO, J. R. 
2011 

“A avaliação na Educação Física pautada pelo 

planejamento participativo” 
BRASIL, I. B. G.; CORREA, D. A. 2011 

“Planejamento participativo: o acompanhamento de 

uma proposta de autonomia discente em aulas de 

Educação Física do Ensino Fundamental II” 

MELO, E, D.; et al. 2015 

“O planejamento participativo na formação de 

professores de Educação Física” 
ROCHA, P. T. F.; FREITAS, T. P. 2015 

“O beisebol como proposta nas aulas de Educação 

Física Escolar nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental” 

SILVA, P. A. 2017 

“Ressignificando a prática pedagógica na Educação 

Física Escolar: a participação dos alunos na 

construção do planejamento” 

FARIAS, U. S.; et al. 2017 

“A Educação Física Escolar e a seleção de seus 

conteúdos nos anos finais do Ensino Fundamental” 
SILVA, E. C.; MOREIRA, E. C. 2017 

“Planejamento participativo na Educação Física 

Escolar: perspectiva de fomentar a autonomia dos 

alunos junto à cultura corporal de movimento” 

ALMEIDA, S. B.; ALVES, F. D. 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Anais do Seminário de Educação Física Escolar. 
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Com isso, o Seminário de Educação Física Escolar também atinge outras esferas 

quando publica na revista brasileira Educação Física e Esporte os resumos dos trabalhos 

acadêmicos apresentados em cada edição.  

 

5.1.3. Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) 

O Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace) acontece desde 1979 e é 

realizado sempre nos anos ímpares. Promovido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE), o evento chegou a sua 21° edição no ano de 2019, com isso, são expostos os 

temas de cada edição no Quadro 6. 
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Quadro 6: Temas do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte ao longo dos anos 

Edição Tema Ano 

I “A criança brasileira e a atividade física” 1979 

II “Esporte no Brasil” 1981 

III “Treinamento Esportivo breitling réplicas” 1983 

IV “As ciências do esporte na Nova República” 1985 

V “A criança e o esporte no Brasil” 1987 

VI “Esporte e mudança na América Latina” 1989 

VII 
“Produção e veiculação do conhecimento na Educação Física, Esporte e 

Lazer no Brasil: análise e perspectivas” 
1991 

VIII “Que ciência é esta? Memória e tendências” 1993 

IX “Interdisciplinaridade, ciência e pedagogia” 1995 

X 
“Educação Física/Ciências do Esporte: renovações, modismos e 

interesses” 
1997 

XI “Educação Física/Ciências do Esporte: intervenção e conhecimento” 1999 

XII “Sociedade, Ciência e Ética: Desafios para a Educação Física” 2001 

XIII 
“25 anos de história: o percurso do CBCE na Educação Física 

Brasileira” 
200331 

XIV “Educação Física e Ciências do Esporte: ciências para a vida” 2005 

XV “Política científica e produção do conhecimento em Educação Física” 2007 

XVI 
“Formação em Educação Física & Ciências do Esporte: Políticas e 

Cotidiano” 
2009 

XVII “Ciência & Compromisso Social: Implicações na/da Educação Física” 2011 

XVIII 
“Identidade da Educação Física e Ciências do Esporte em Tempos de 

Megaeventos” 
2013 

XIX 
“Território e Diversidade Regional no Brasil e América Latina: Suas 

Conexões com a Educação Física e Ciências do Esporte” 
2015 

XX 
“Democracia e emancipação: desafios para a Educação Física e Ciências 

do Esporte na América Latina” 
2017 

XXI “O Que Pode o Corpo no Contexto Atual?” 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Anais do evento (http://www.cbce.org.br/conbrace.php). 

 

Dentre as pesquisas realizadas nos anais do respectivo evento, os trabalhos que se 

relacionam com o planejamento participativo são dois, apresentados do quadro abaixo. 

                                                 
31 A partir do ano de 2003, o Congresso Internacional de Ciências do Esporte (Conice) começou a desenvolver o 

seu evento junto com o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace). 

http://www.cbce.org.br/conbrace.php
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Quadro 7: Trabalhos sobre planejamento participativo apresentados no Congresso Brasileiro 

de Ciências do Esporte (Conbrace) 

Tema Autor (es/as) Ano 

“Construção curricular a partir do conhecimento corporal 

patrimonial: uma experiência de valorização do cidadão” 
NEIRA, M. G. 2005 

“A compreensão e utilização dos saberes cotidianos dos alunos 

sobre a cultura corporal de movimento por uma professora” 

RODRIGUES JR., J. 

C. 
2007 

Fonte Elaborado pelo autor com base nos Anais do evento (http://www.cbce.org.br/conbrace.php). 

 

Após as pesquisas realizadas nos anais deste evento, buscamos expandir as buscas dos 

trabalhos acadêmicos relacionados a EFE e o PP utilizando o banco de dados Google 

Acadêmico para dar andamento nesta dissertação. 

 

5.1.4. Google Acadêmico 

O banco de dados Google Acadêmico foi criado no ano de 2004, e inicialmente tinha o 

nome de Google Scholar. Dois anos depois, foi criada uma plataforma com a versão 

brasileira. O Google Acadêmico possibilita pesquisar artigos científicos, trabalho de 

conclusão de curso, teses, dissertações e livros considerados acadêmicos.  

Nele, foram digitadas as palavras-chave que abordamos anteriormente, tendo como 

objetivo pesquisar e selecionar trabalhos acadêmicos que abordavam a proposta pedagógica 

de planejamento participativo nas aulas de EFE. Os trabalhos selecionados encontram-se 

organizados no Quadro 8, e as pesquisas tiveram como recorte histórico os anos de 2005 a 

junho de 2019, tendo como exceção o trabalho de professor Walter Roberto Correia (1996) 

que é considerado um dos principais trabalhos da área de EFE no que tange o PP.  

 

http://www.cbce.org.br/conbrace.php
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Quadro 8: Trabalhos sobre Planejamento Participativo pesquisados no Google Acadêmico 

Tema Autor (es/as) Local de Publicação Ano 

“Planejamento participativo e o ensino de 

educação física no 2º grau” 
CORREIA, W.  R. 

Revista Paulista de 

Educação Física 
1996 

Planejamento participativo nas aulas de 

Educação Física no ensino noturno: um 

relato de experiência 

 

CARNEIRO, E. B. 
Revista Digital de 

Educación Física y 

Deportes 

2006 

“Planejamento participativo e Educação 

Física: envolvimento e opinião dos alunos 

do Ensino Médio” 

SOUZA, A. E.; 

FREIRE, E. S. 

Revista Mackenzie de 

Educação Física e 

Esporte 

2008 

“Planejamento participativo na Educação 

Física: analisando uma proposta no Ensino 

Fundamental” 

BRASIL, I. B. G.; 

CORRÊA, D. A. 

Anais do X Congresso 

Nacional de Educação 

(EDUCERE) e I 

Seminário 

Internacional de 

Representações 

Sociais, Subjetividade 

e Educação 

(SIRSSE)32 

2011 

“Planejamento participativo: uma proposta 

de conteúdos a serem ministrados na 

disciplina de Educação Física Escolar no 

Ensino Médio” 

NETO, A. A. V.; 

ALVES, D. J. F.; 

GODOI, F. F. F. 

Anais da VIII Semana 

de Licenciatura: o 

professor como 

protagonista do 

processo de mudanças 

no contexto social33 

2011 

“Planejamento participativo em Educação 

Física Escolar e a construção de um 

Currículo Multicultural” 

COLLIER, L. S. 
Revista e-Curriculum 

(Pontifícia 

Universidade Católica 

de São Paulo) 

2014 

“Planejamento participativo: a prática das 

aulas de Educação Física no 

desenvolvimento escolar” 

SANTOS, K. S. 
Monografia 

apresentada no curso 

de especialização em 

“Gestão Escolar”34 

2014 

“A tematização dos jogos olímpicos na 

escola pública: uma proposta de 

planejamento participativo muito além dos 

esportes” 

 

SILVA, P. A.; 

SOUSA, C. A. 

Livro: “Os professores 

como intelectuais: 

novas perspectivas 

didático-pedagógicas 

na educação física 

escolar brasileira” 

2018 

“Planejamento participativo e Educação 

Física: participação política aprende-se na 

escola” 

COLLIER, L. S. 
Livro: “Educação 

Física Escolar e 

Questões Curriculares” 

2018 

“Educação Física escolar no ensino 

fundamental: o planejamento participativo 

na organização didático-pedagógica” 

 

FARIAS, U. S; et al. 
Revista de Educação 

Física, Esporte e Lazer 
2019 

Fonte: Google Acadêmico. 

 

O banco de dados utilizado (Google Acadêmico) nos possibilitou ampliar os 

trabalhados científicos existentes na área da Educação Física Escolar que abordam a proposta 

pedagógica do planejamento participativo, sendo que esse banco de dados direcionou a 

pesquisa para outros eventos acadêmicos com trabalhos que abordavam o PP, como também 

capítulos de livros que tematizam a proposta pedagógica aqui discutida. 

Todavia, após as pesquisas e seleção dos trabalhos que abordavam em seus temas 

questões sobre o PP nas aulas de EFE, buscamos, em cada trabalho cientifico, encontrar eixos 

em comum entre os trabalhos catalogados a fim de discutir as possibilidades e dificuldades 

que cada um dos/as autores/as encontraram ao desenvolver essa proposta pedagógica no 

ambiente escolar. 

 

 

 

                                                 
32 Eventos promovidos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
33 Evento promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (Campus Jataí). 
34 Curso de Especialização promovido pela Universidade de Brasília. 
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5.2. Discussão dos trabalhos 

 

Figura 29: Pensamentos... 

Fonte: Tonucci (2008b, p. 65). 

 

Após a leitura de todos os trabalhos pesquisados e catalogados nos quadros 3, 5, 7 e 8, 

diversas questões tiveram pontos em comum, como também divergentes. 

A ilustração que inicia este subcapítulo busca enriquecer nossa discussão com as 

aproximações e distanciamentos de cada trabalho. Tonucci (2008) nos prestigia com sua obra 

de arte, ao problematizar a questão dos “Pensamentos...”, sendo que os/as discentes por 

muitas vezes não estão inseridos/as em um ambiente democrático. Como o próprio autor 

expõe em seu desenho, o/a aluno/a chega a escola com diversos conhecimentos e expectativas 

que quase sempre não são respeitados, muito menos utilizados, conforme Freire (2009) ao 

discutir a abordagem construtivista. 

O desenvolvimento do planejamento participativo na educação é uma escolha, assim 

como o seu não desenvolvimento. Mas a implementação de conteúdos vistos como “prontos”, 

existentes nos livros didáticos e/ou apostilas, pode impossibilitar ou dificultar a reflexão, 
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sejam elas dos/as discentes, dos/as profissionais da educação, como também de toda 

comunidade escolar.  

O PP se constrói no cotidiano escolar, tendo como eixo central um ambiente 

democrático, em que todas as pessoas possam propor concepções a serem refletidas e 

dialogadas dentro do grupo. Desse modo, o processo de escolha não pode ser ensinado 

repentinamente, sendo assim, a proposta de escolha, por parte dos/as discentes, precisa ser 

alimentada diariamente por meio do diálogo em um contexto que preserve o respeito e a 

democracia entre seus/suas participantes.  

Nesse sentido, os trabalhos utilizados nesta pesquisa tiveram, em seu corpo textual, 

características em comum como a importância do diálogo, a busca por um ambiente 

democrático, etc. No Quadro 9, estão expostas algumas das possibilidades, potencialidades 

citadas nos trabalhos selecionados. Já no Quadro 10, encontram-se os desafios e dificuldades 

existentes no planejamento participativo. 

 

Quadro 9: Algumas das possibilidades e potencialidades existentes no planejamento 

participativo abordados nos trabalhos selecionados 

O desenvolvimento do planejamento trouxe novos significados aos alunos sobre o papel da nossa área 

na escola, estudar skate era algo inimaginável, danças vinham cheias de preconceitos, estudar futebol 

seria mais do mesmo com os meninos dominando os espaços e tênis seria impossível, pois o seu 

acesso é restrito a poucos (GOMES, 2014). 

Notou-se então que o planejamento participativo para a construção das aulas promoveu uma melhora 

qualitativa nas aulas e uma significativa construção de conhecimentos devido a interação entre 

discentes e docentes que compartilharam sua prática pedagógica. Além disso, possibilitou que estes 

crescessem na sua formação profissional, uma vez que estão em constante capacitação com o 

conhecimento aplicado (SILVA; COLPAS; NASCIMENTO, 2011, p. 39). 

Comprovamos que o planejamento participativo é uma ferramenta importante a ser aplicada no 

ensino médio e pode modificar o ambiente educacional, trazendo o aluno para o processo de 

construção, entendendo o seu mundo, possibilitando um ambiente democrático com uma abordagem 

aberta de ensino. Assim, a participação dos alunos no Ensino Médio, que é um dos principais 

problemas enfrentados pelo professor, pode ser estimulada com a aplicação do planejamento 

participativo, conforme foi possível verificar no estudo realizado (SOUZA; FREIRE, 2008, p. 34). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao efetuar a leitura do Quadro 9 – e dos demais quadros dispostos nos anexos deste 

trabalho –, podemos visualizar algumas das possibilidades e potencialidades existentes nessa 

proposta pedagógica do planejamento participativo. Cabe ressaltar que entre os trabalhos 

selecionados, todos têm uma concepção de educação democrática, sendo que a democracia é o 

que fundamenta o PP, seguindo da importância dialógica entre as pessoas envolvidas. 



116 

 

 

Outra característica importante no planejamento participativo se deve pela troca de 

saberes com as pessoas envolvidas, a participação de diferentes pessoas no planejamento e 

desenvolvimento das propostas pedagógicas, tornando a aprendizagem uma via de mão dupla, 

pelo fato de que, ao mesmo tempo que os profissionais da escola ensinam, também aprendem 

com os/as discentes e com a comunidade escolar. Com isso, respeitando os diferentes tipos de 

conhecimentos que os/as envolvidos/as no planejamento escolar possuem. 

A divisão das responsabilidades também fica exposto nos trabalhos catalogados, assim 

como a descentralização do poder e do conhecimento. Nessa proposta pedagógica, a 

autonomia dos/as envolvidos/as está em constante desenvolvimento, o respeito também é algo 

a se ressaltar devido a todas as pessoas participarem, não somente no planejamento 

pedagógico, como nas atividades escolares previstas ao longo do ano letivo. Assim como 

coloca Nogueira (2016). 

 

O planejamento não é apenas uma simples junção de planos de aulas e descrição de 

atividades a serem desenvolvidas. Ele precisa ser construído e vivenciado em todos 

os momentos, por todos os atores do processo para se fazer verdadeiramente 

democrático. 

 

Desse modo, o planejamento participativo não se faz sem um ambiente democrático, 

por isso a importância da discussão sobre uma gestão democrática atrelada ao projeto político 

pedagógico escolar – discutido no segundo capítulo desta dissertação.  

Na atual conjuntura, é possível encontrar diferentes desafios e dificuldades para se 

construir um ambiente democrático, não obstante, a escola, inserida nesse contexto, enfrenta 

também questões que dificultam ou geram desafios para a construção de um planejamento que 

viabiliza a descentralização do poder; além dos conhecimentos considerados “válidos”, a 

serem aprendidos no ambiente escolar.  

Com isso, o Quadro 10 expões alguns dos desafios e dificuldades relatados em 

trabalhos científicos. 

 



117 

 

 

Quadro 10: Alguns desafios e dificuldades existentes no planejamento participativo 

abordados nos trabalhos selecionados 

Desvantagens: 

 Desgaste pessoal no sentido de providenciar recursos materiais, teóricos, frente a necessidade de 

coordenar diferentes programações em diferentes classes; 

 As limitações do meu processo de formação profissional, cujas noções sobre escolarização, 

educação, adolescência e 2º. Grau, eram insuficientes para melhor contextualizar e avaliar a 

minha própria práxis; 

 Dificuldade de subsídios teóricos para desenvolver discussões sobre implicações do movimento 

nos níveis sociocultural e psicológico, ou seja, a inexistência de material didático para o 2º. 

Grau. (CORREIA, 1996, p. 47). 

Foi possível também identificar algumas dificuldades que o professor irá enfrentar ao aplicar o 

planejamento participativo. Entre essas dificuldades estão a organização de planejamentos e aulas 

diferenciadas para cada turma e a articulação dos diferentes interesses existentes em cada turma. Esta 

última dificuldade pode e deve ser encarada como uma oportunidade para que os alunos entendam as 

dificuldades da vida em sociedade e a necessidade de se colocar no lugar dos outros. Por si só, essa 

aprendizagem já justificaria a aplicação do planejamento participativo (SOUZA; FREIRE, 2008, p. 

34) 

Outra observação é de que o professor também apresenta dificuldades de trabalhar nessa proposta, 

pois não fomos educados nessa perspectiva de participação, dessa forma fica claro que é uma ação 

conjunta de professor e aluno, um aprendizado de duas vias que ocorre nesse processo participativo 

que pode ser muito rico também para quem ensina e não só para quem aprende [...] (BRASIL; 

CORRÊA, 2001, p. 7627). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após evidenciar algumas das possibilidades e potencialidades existentes nos trabalhos 

pesquisados sobre o PP nas aulas de Educação Física Escolar, encontramos a outra face dessa 

proposta pedagógica, que são os desafios e dificuldades. 

A prática docente tem diversos desafios, entre esses obstáculos se encontra a 

desconstrução da concepção de que apenas o/a docente, as apostilas e os livros didáticos 

detêm os conhecimentos que precisam ser trabalhados em sala de aula. A centralização do 

conhecimento é um obstáculo para a construção para uma escola democrática.  

Entre outras dificuldades encontradas no desenvolvimento do PP, está o desgaste 

pessoal dos/as docentes, assim como afirma Correia (1996, p. 47).  

Ainda, cabe ressaltar que os termos desafios e dificuldades são utilizados, levando em 

consideração suas perspectivas, ou seja, as dificuldades se encontram em uma questão mais 

macro-organizacional da escola, já os desafios estão mais próximos da resolução das 

problemáticas encontradas na escola, como, por exemplo: 

 

[...] ressalto que as crianças inicialmente tinham grande resistência à minha forma de 

entender a Educação Física na escola, pois, diferente daquilo que eles/as estavam 

acostumados, eu trago para a sala de aula discussões de elementos que estão além da 

dimensão procedimental dos conteúdos. Esse fato provocou um grande 

estranhamento e até confusão para os/as estudantes (FARIAS et al., 2019, p. 7-8). 
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Já sobre algumas das dificuldades; 

 

Podemos analisar que por diversas vezes, os/as professores/as de EFE, não tem 

materiais nas escolas, e/ou não possuem espaços adequados para desenvolver aulas 

diversificando o ensino das manifestações da cultura corporal do movimento, sendo 

esta uma realidade que assombra muitas escolas públicas (SILVA; SOUSA, 2018 p. 

259). 

 

Com isso, o PP tem diversos desafios para sua construção e desenvolvimento, dentre 

eles, a falta do exercício de ambientes democráticos, seja na escola e para além dos seus 

muros, restringem a participação, influenciando e/ou interferindo diretamente na formação 

docente não somente como profissional da educação, mas, também, como cidadão crítico e 

reflexivo. Portanto, a característica cultural da não participação dos/as discentes no 

planejamento escolar, também, é outro desafio existente, a falta para o espaço do diálogo na 

escola também. 

Nessa perspectiva, o objetivo da revisão bibliográfica integrativa35 visa apresentar os 

aspectos relevantes a serem considerados para a construção do planejamento participativo, 

que possui diferentes significados nas aulas de EFE. Visualizar essa proposta transcende 

questões autoritárias que muitas das vezes se encontram intrínsecas na escola. 

                                                 
35 Nesse cenário, a revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010, p. 102). 
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6. O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: SIGNIFICADOS EXISTENTES 

NESTA PROPOSTA 

 

 

Figura 30: A escolha 

Fonte: Tonucci (1997, p. 128). 

 

[...] o Planejamento Participativo fundamenta-se também numa filosofia política de 

renovações estruturais. 

As decisões mais substantivas, importantes, deverão ser tomadas pelas pessoas que 

compõem a comunidade, que começarão por tomar consciência de seus problemas 

mais prementes e desenvolver sua criatividade e capacidade de tomar iniciativas, na 

busca de soluções próprias. (VIANNA, 1986, p. 26). 

 

Torna-se um enorme desafio desenvolver o planejamento participativo juntamente 

com os/as discentes e outras pessoas que fazem parte do contexto escolar, quando estas não 

estão inseridas em um ambiente democrático, assim como Tonucci (1997) coloca na 

ilustração “A escolha”. Assim como na ilustração, os/as alunos/as sempre tiveram pessoas 

para lhe conceder comandos, e quando foi possível a abertura para que eles/as tivessem a 
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oportunidade de escolha, não sabiam o que significava, já que até então estavam fora de um 

ambiente democrático. Além disso, mesmo que estivessem em pleno exercício de sua 

autonomia, com o objetivo de analisar e refletir de forma crítica suas respectivas escolhas. 

 

Considero importante a discussão feita por Kunz sobre o necessário equilíbrio entre 

as identidades pessoal e social como elementos de um mesmo ser humano e de uma 

mesma ação. O ser humano que vive, percebe e sente, é o mesmo que também atua 

no mundo, interagindo com o meio e com os outros, podendo transformar seus 

sentidos e significados e transformar a sociedade. (DAOLIO, 2010, p. 40) 

 

Com isso, é muito importante que as pessoas envolvidas no planejamento participativo 

conheçam mais do que as unidades temáticas36 da EFE. Cabe ainda ressaltar que o 

planejamento precisa de tempo hábil para ser construído, desenvolvido, analisado, refletido, 

avaliado pelas pessoas que estão envolvidas nesta proposta pedagógica. Corroborando com 

essa concepção, “Planejar é definir o necessário. E realiza-lo sem que o imediato o sufoque” 

(GANDIN, 2013, p. 98), sendo que “O primeiro passo para a elaboração de um planejamento 

participativo é fazer que os problemas a serem tratados pelo Plano partam do seio da 

comunidade escolar” (GANZELI, 2001).  

Todavia, a Educação Física no contexto escolar pode potencializar os significados 

existentes no interior do planejamento participativo. Esses significados fazem parte das 

possibilidades, potencialidades, desafios e dificuldades. Por isso, apesar de este trabalho ter 

como foco o PP nas aulas de EFE, cabe ressaltar que a Educação Física não é uma disciplina 

isolada dentro da escola e, portanto, precisa estar correlacionada com as demais, além de ser 

de suma importância, para a construção do PP, a participação de todos profissionais daquela 

escola e comunidade escolar. 

 

O Planejamento Participativo tem uma visão própria de participação. Ele nasce a 

partir da análise situacional que vê uma sociedade organizada de forma injusta, 

injustiça esta que se caracteriza pela falta de participação. Neste contexto, 

participação não é simplesmente aquela presença, aquele compromisso de fazer 

alguma coisa, aquela colaboração, aquele vestir a camisa da empresa nem, mesmo, a 

possibilidade de decidir alguns pontos esparsos e de menor importância; 

participação é aquela possibilidade de todos usufruírem dos bens, os naturais e os 

produzidos pela ação humana. Ao mesmo tempo, ficou clara a falta de uma 

ferramenta de planejamento que pudesse contribuir para um esforço nesta direção; 

então, participação no Planejamento Participativo inclui distribuição do poder, inclui 

possibilidade de decidir na construção não apenas do “como” ou do “com que” 

fazer, mas também do “o que” e do “para que” fazer; além disto, o Planejamento 

Participativo contém técnicas e instrumentos para realizar esta participação 

(GANDIN, 2001, p. 88). 

                                                 
36 As seis unidades temáticas segundo a BNCC (BRASIL, 2017), são: Brincadeiras e Jogos; Esportes; Lutas; 

Ginásticas; Danças; Práticas corporais de aventura. 
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Portanto, os significados existentes nesta proposta perpassam pelos desafios, 

dificuldades, possibilidades e potencialidades quando se busca uma sociedade democrática. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

As discussões existentes no corpo textual deste trabalho visam possibilitar a reflexão 

sobre a importância do planejamento participativo na construção de uma sociedade mais 

democrática. 

Ao abordarmos as características e a importância de uma gestão democrática, 

perpassando pela construção do projeto político pedagógico, podemos refletir sobre alguns 

desafios e dificuldades existentes no sistema educacional vigente para a formulação do PP. 

Outro fator preponderante que se torna evidente é a busca obsessiva por bons resultados nas 

avaliações externas de larga escala, que podem contribuir na centralização dos temas e 

conteúdos a serem trabalhados na escola. Isso pode dificultar a participação de diferentes 

pessoas do contexto escolar no planejamento pedagógico. 

Com isso, a construção social do currículo e os seus diversos autores/atores se 

entrelaçam com aspectos organizacionais e democráticos do ambiente escolar, tendo 

potencialidades e dificuldades, características estas que fazem parte dos significados 

existentes no planejamento com características participativa. Nessa perspectiva, diferentes 

contextos influenciam o ambiente educacional pedagógico, e a Educação Física faz parte 

desse cenário. 

A Educação Física Escolar é uma disciplina pertencente ao currículo da educação 

básica e passou por diferentes abordagens durante sua história no âmbito nacional, gerando 

desconforto de diversas pessoas. Esse desconforto foi, contudo, motivador de discussões e 

pesquisas que possibilitaram outros tipos de abordagens com características diferentes.  

Esse componente curricular, além dos trabalhos acadêmicos, também se fundamenta 

por documentos oficiais, como os PCNs e a BNCC. Dessa forma, foi importante para este 

trabalho conhecermos as diferentes propostas existentes nessa disciplina, tendo como objetivo 

conhecer sua história e refletir quais características existentes ao longo de sua história se 

relacionam com o planejamento participativo. 

Outro ponto em evidência são os eventos acadêmicos que abordam temas relacionados 

a EFE. Por conta disso, pesquisamos e discutimos as possibilidades, potencialidades, desafios 

e dificuldades existentes nas aulas de Educação Física na escola, por meio de eventos e seus 

anais.  
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Um dos maiores desafios para a construção do PP se deve pelo fato de haver 

ambientes pouco democráticos nas unidades escolares e, com isso, o planejamento 

participativo perde a potencialidade do diálogo com diferentes pessoas que fazem parte do 

contexto escolar.  

Tais discussões, como dito anteriormente, nesta pesquisa, são intermediadas por uma 

revisão bibliográfica integrativa dos trabalhos sobre PP pesquisados e selecionados em três 

eventos acadêmicos e no banco de dados a fim de possibilitar a reflexão da importância de 

participação de diferentes pessoas no planejamento pedagógico na busca de significar o 

conhecimento mediado em sala de aula. 

Portanto, o planejamento participativo possui, em sua base, características 

democráticas, alicerçadas pelo diálogo, revestidos pela descentralização do poder, sendo que 

todas essas características precisam construídas de forma coletiva com os profissionais da 

educação e comunidade escolar a fim de potencializar a qualidade dos conhecimentos 

mediados no ambiente escolar, como também construir uma escola democrática, 

transcendendo os muros escolares com o intuito de uma sociedade menos desigual, mais 

democrática e mais respeitosa com as diferentes pessoas. 
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ANEXO A – Possibilidades e potencialidades existentes no Planejamento Participativo 

abordados nos trabalhos selecionados no Seminário de Metodologia do Ensino 

de Educação Física (SEMEF) 

 

 

Os acontecimentos eram variados e numa roda de conversa decidiam o que poderiam mudar, falavam 

das faltas cometidas, durante o tempo de descanso se reuniam para elaborar estratégias [...] 

Quanto aos resultados, foram muito bons para o grupo, pois, passaram a ter respeito entre eles, 

resolvendo as situações conversando, criavam estratégias entre eles para o próximo jogo, perceberam 

alguns colegas mais habilidosos no ataque e lançavam a bola para estes. Eles mostraram muita 

satisfação, devido ao significado que as atividades causaram em suas vidas; alguns alunos começaram 

a freqüentar o ginásio de esporte da comunidade para aprimorarem as técnicas do handebol e outras 

modalidades. Quanto a parte da escrita e desenhos, estavam mais elaborados, organizados, a grafia e 

o desempenho em outras áreas melhorou (CIPRIANO, 2006). 

A sondagem antecede o planejamento participativo uma estratégia desenvolvida junto àqueles alunos 

que irão dialogar, vivenciar e valorizar condutas para organizar também as ações educativas 

(CASTRO; et al, 2008). 

O desenvolvimento do planejamento trouxe novos significados aos alunos sobre o papel da nossa área 

na escola, estudar skate era algo inimaginável, danças vinham cheias de preconceitos, estudar futebol 

seria mais do mesmo com os meninos dominando os espaços e tênis seria impossível, pois o seu 

acesso é restrito a poucos (GOMES, 2014). 

No primeiro ano implementando esta proposta os discentes foram participativos e deram muitas 

devolutivas, aos quais contribuíram diretamente no desenvolvimento das futuras aulas (SILVA, 2016, 

p. 9). 

Por fim, o currículo orgânico pôde estimular uma participação mais efetiva dos discentes em sua 

formação educacional escolar, com os mesmos escolhendo, justificando o porquê gostariam de 

aprender determinados conteúdos e podendo projetar a importância daqueles conteúdos que eles 

mesmos escolheram na vida deles (SILVA, 2016, p. 10). 

O planejamento participativo pretende transformar a prática pedagógica em uma vivência 

democrática. Trata-se de ensinar a democracia na democracia, romper os nós que amarram a 

Educação Física Escolar (EFE) a tarefas sobre os mesmos conteúdos, série após série e que na prática 

valorizam a cultura daqueles que fazem parte do mundo ocidental da minoria burguesa, branca e 

masculina heterossexual (NOGUEIRA, 2016). 

O currículo quando desenvolvido com diversos autores pode vir a contribuir muito além dos saberes 

de cada disciplina, expandindo para valores de cidadania através de princípios democráticos (SILVA; 

SOUSA; FREIRE, 2018. p. 4). 

Todos/as discentes puderam vivenciar o arco e flecha com os diferentes arcos que tínhamos 

disponíveis e durante as vivências foi possível visualizar que outros/as alunos/as ajudavam quem 

estava com mais dificuldade [...] (SILVA; SOUSA; FREIRE, 2018. p. 8). 

 



 

 

As aulas de Educação Física no Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) se desenvolvem, 

desde 2014, através da metodologia do planejamento participativo, onde fomentamos nos alunos o 

exercício da participação cidadã, desenvolvendo a capacidade de reflexão crítica, autonomia e 

responsabilidade na construção coletiva [...] 

Fechamos no primeiro trimestre a ideia de que as regras são convenções estabelecidas coletivamente, 

que organizam a conduta dos participantes dos esportes ou jogos. Neste momento ficou definido que 

em nosso “evento olímpico”, teríamos regras próprias, adequadas à realidade dos nossos participantes 

[...] 

[...] os alunos mostraram sensatez na construção de regras que viabilizaram uma participação 

equilibrada de alunos de diferentes faixas etárias e uma conduta respeitosa mesmo quando esta 

diferença poderia ser um problema [...] 

Foi importante também aprender com eles a ser um pouco mais flexível em algumas ‘certezas de 

professor’ (COLLIER, 2018). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

ANEXO B – Desafios e dificuldades existentes no Planejamento Participativo abordadas nos 

trabalhos selecionados no Seminário de Metodologia do Ensino de Educação 

Física (SEMEF) 

 

 

Deixei claro a todos que nossos estudos seria um acordo entre as turmas e que estudaríamos no 

decorrer dos bimestres os mesmos temas em todas as series. Pela vontade dos alunos as escolhas que 

ocorreram em sua sala de aula seriam os objetos de estudo, mas a inviabilidade do professor de 

estudar, analisar, pesquisar, preparar aulas de diversos temas não traria um ganho de qualidade e isso 

poderia ocasionar distanciamentos e superficialidade de nossos estudos [...] 

Aqui podemos citar um ponto negativo no desenvolvimento do nosso trabalho, ao dispor os quatro 

temas rigorosamente distribuídos por estes, perdemos algumas oportunidades de seguir o 

aprofundamento dos nossos estudos, pois percebi certa ansiedade nos alunos ao início do próximo 

tema assim respeitei os nossos combinados, mas isto não nos impossibilitou de buscar, estudar e 

aprofundar nossas analises a cada temática (GOMES, 2014). 

Na elaboração do currículo orgânico no que tange seu período pré implementação, os obstáculos 

foram, como apresentar essa proposta aos alunos, o que esperar dos mesmos? E como conseguir 

materiais para as práticas escolhidas? (SILVA, 2016, p. 8). 

Inicialmente tivemos uma grande porcentagem de alunos e alunas escolhendo futebol, voleibol e 

basquetebol, logo depois vindo outros conteúdos [...] 

No primeiro ano, a maior dificuldade encontrada foi quando comecei a acumular dois cargos de 

professor nas redes estadual e municipal, sendo que o desgaste físico e mental era muito grande [...] 

(SILVA, 2016, p. 9). 

O planejamento participativo pretende transformar a prática pedagógica em uma vivência 

democrática. Trata-se de ensinar a democracia na democracia, romper os nós que amarram a 

Educação Física Escolar (EFE) a tarefas sobre os mesmos conteúdos, série após série e que na prática 

valorizam a cultura daqueles que fazem parte do mundo ocidental da minoria burguesa, branca e 

masculina heterossexual (NOGUEIRA, 2016). 

[...] gerou-se diversos desafios e dificuldades de se trabalhar a proposta pedagógica de planejamento 

participativo em um ambiente ao qual os integrantes do corpo gestor não são nada democráticos [...] 

A maioria dos materiais foram adquiridos com recursos financeiros próprio do docente, a escola por 

sua vez nem ao menos colocou a obtenção da compra de materiais específicos para estas aulas em 

discussão nas reuniões de conselho escolar e Associação de Pais e Mestres (APM), mesmo com o 

professor entregando uma lista de material para o corpo gestor expor nestas reuniões [...] 

[...] essas dificuldades e desafios, temos que refletir que a prática docente não se restringe à sala de 

aula ou quadra poliesportiva, a prática pedagógica docente vai para além de sua respectiva sala de 

aula, podendo assim contribuir na construção de uma escola mais democrática, ou através da omissão 

dos profissionais que trabalham naquele ambiente reforçar práticas ditatoriais que acontecem dentro 

do ambiente educacional escolar (SILVA; SOUSA; FREIRE, 2018. p. 4). 

Falta de compromisso de alguns componentes das comissões; falta de verba para a compra de alguns 

materiais; sobrecarga de atividades (provas, testes, trabalhos) e outros eventos escolares; liberação de 

um único dia letivo para todos os jogos; etc. (COLLIER, 2018). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

 

ANEXO C – Possibilidades e potencialidades existentes no Planejamento Participativo 

abordados nos trabalhos selecionados no Seminário de Educação Física Escolar 

 

 

Portanto, o planejamento participativo discente contribuiu efetivamente para as aulas de educação 

física, planejamento este que requer dos alunos autonomia, criticidade, reflexão sobre a prática, 

responsabilidade, criatividade e ainda espírito de mudança, requisito que deve ser constante para a 

construção das aulas, levando-se em consideração o contexto em que os discentes estão inseridos 

(CAMPOS; COLPAS; NASCIMENTO, 2011, p. 39). 

Notou-se então que o planejamento participativo para a construção das aulas promoveu uma melhora 

qualitativa nas aulas e uma significativa construção de conhecimentos devido a interação entre 

discentes e docentes que compartilharam sua prática pedagógica. Além disso, possibilitou que estes 

crescessem na sua formação profissional, uma vez que estão em constante capacitação com o 

conhecimento aplicado (SILVA; COLPAS; NASCIMENTO, 2011, p. 39). 

Nesse processo, verificou-se que a aprendizagem é mais significativa e que a avaliação tem outro 

sentido, já que o aluno demonstra-se mais consciente entendendo a importância da avaliação e não 

como uma punição, ou castigo, ficando clara a ideia de repensar o ensino, se foi bem compreendido e 

se houve um aprendizado significativo (BRASIL; CORREA, 2011, p. 45). 

Por fim, pode-se considerar o planejamento participativo como um recurso pedagógico eficaz para o 

desenvolvimento da autonomia discente e ampliação das possibilidades de aprendizagens MELO; et 

al, 2015, p. 95). 

Consideramos que a aplicação dessa metodologia foi favorável a formação dos alunos, pois os 

aproximou da realidade da prática pedagógica conforme a proposta da disciplina em questão 

(ROCHA; FREITAS, 2015, p. 143). 

Ainda manifestam a vontade de participarem de novas experiências. Por fim, os alunos disseram 

fornecer sugestões de conteúdos para as aulas de Educação Física, porém, não são todos os 

professores que aceitam essas sugestões (SILVA; MOREIRA, 2017, p. 83). 

Conseguimos então concluir que quando o planejamento é realizado de forma dialógica e 

participativa, percebemos o maior engajamento e aproveitamento dos alunos nas aulas, pois se 

identificam como seres pertencentes e agentes formadores da cultura corporal de movimento 

(ALMEIDA; ALVES, 2017, p. 95). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

 

ANEXO D – Desafios e dificuldades existentes no Planejamento Participativo abordadas nos 

trabalhos selecionados no Seminário de Educação Física Escolar 

 

 

Existem poucos referenciais referentes ao planejamento participativo, porém, isso não impede que o 

professor possa usar dessa experiência (CAMPOS; COLPAS; NASCIMENTO, 2011, p. 39). 

[...]os alunos apresentaram dificuldades quanto ao uso da autonomia proporcionada pelo professor; e 

mesmo diante de conflitos e dificuldades o planejamento participativo foi realizado (ROCHA; 

FREITAS, 2015, p. 143). 

Ainda manifestam a vontade de participarem de novas experiências. Por fim, os alunos disseram 

fornecer sugestões de conteúdos para as aulas de Educação Física, porém, não são todos os 

professores que aceitam essas sugestões (SILVA; MOREIRA, 2017, p. 83). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

 

ANEXO E – Possibilidades e potencialidades existentes no Planejamento Participativo 

abordados nos trabalhos selecionados no Congresso Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CONBRACE) 

 

 

[...] o desenho curricular deverá contemplar inicialmente o estudo das manifestações lúdicas, 

considerando que se constituem nos saberes da cultura corporal mais próximos aos alunos (NEIRA, 

2005). 

Sobre os saberes dos alunos: 

Tais saberes merecem e devem ser acessados e apropriados pelos professores, caso estes docentes 

queiram propor uma prática pedagógica que se transforme efetivamente em situações de 

aprendizagens e não somente de ensino, como aconteceu na maioria das vezes nas aulas observadas 

(RODRIGUES JR, 2007, p. 4). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

ANEXO F – Desafios e dificuldades existentes no Planejamento Participativo abordadas nos 

trabalhos selecionados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE) 

 

 

Outro encaminhamento curricular será a distribuição equilibrada do estudo das demais manifestações 

corporais, recordando que as atividades expressivas e circenses, por exemplo, não foram mencionadas 

[...]  

Outro aspecto verificado foi o entendimento que a mesma prática que realizam com três ou quatro 

amigos ou familiares pode ser implementada na escola sem nenhuma alteração. A simples 

experimentação e discussão desse fenômeno poderá levar os educandos à tomada de consciência da 

fragilidade da sua hipótese, neste caso, a revisão e modificação consistirá em importante 

aprendizagem sobre a cultura corporal. (NEIRA, 2005). 

A não consideração dos saberes dos alunos pode dificultar a prática pedagógica devido à dificuldade 

que se instala na comunicação entre ambos os atores sociais, provocando uma ação de confronto da 

parte da criança (RODRIGUES JR, 2007, p. 4). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

ANEXO G – Possibilidades e potencialidades existentes no Planejamento Participativo 

abordados nos trabalhos selecionados no Google Acadêmico 

 

 

[...] a necessidade do exercício da autonomia no processo de escolha de temas da cultura corporal à 

serem desenvolvidos no programa de Educação Física, uma vez que é desejável, que este jovem ao 

final do 2º. Grau, tenha condições de selecionar e escolher as atividades que mais lhe interessam, e 

principalmente, ter consciência das repercussões destas atividades no seu cotidiano [...] 

Portanto, na ocasião, elaborei uma proposta de um planejamento participativo, apoiada sobre uma 

concepção aberta de currículo (CORREIA, 1996, p. 45). 

Vantagens: 

 Níveis satisfatórios de participação e motivação nas atividades propostas; 

 Valorização do componente curricular por parte dos alunos e direção; 

 Identificação positiva no que tange à relação professor – aluno; 

 Repercussão do trabalho em relação aos outros grupos que não estavam engajados, o que 

possibilitou um repensar nas reuniões de área; 

 Menor despersonalização dos educandos, uma vez que existia a possibilidade de se expressar, 

face ao caráter participativo da proposta. (CORREIA, 1996, p. 47). 

Enfim, ao longo desses 10 anos ministrando aulas de Educação Física em escolas da rede pública 

pude perceber o quanto foram significativas as aulas de Educação Física para os alunos de uma das 

turmas do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual [...] 

A quantidade de atividades que foi trabalhada ao longo de um semestre, explorando assim o grande 

acervo que a cultura corporal possibilita a nosso aluno em termos de conhecimentos; 

O planejamento participativo como forma de proporcionar a inclusão social; 

O quanto é importante a relação dialógica na construção de uma pedagogia que tenha significado para 

o aluno; 

O planejamento participativo como mais uma proposta para o estágio supervisionado (CARNEIRO, 

2006). 

Comprovamos que o planejamento participativo é uma ferramenta importante a ser aplicada no 

ensino médio e pode modificar o ambiente educacional, trazendo o aluno para o processo de 

construção, entendendo o seu mundo, possibilitando um ambiente democrático com uma abordagem 

aberta de ensino. Assim, a participação dos alunos no Ensino Médio, que é um dos principais 

problemas enfrentados pelo professor, pode ser estimulada com a aplicação do planejamento 

participativo, conforme foi possível verificar no estudo realizado (SOUZA; FREIRE, 2008, p. 34). 

No entanto, apesar das limitações foi possível apontar inúmeras conquistas como: a organização em 

relação ao tempo escasso de aulas; a aceitação pelo diálogo, à medida que foi sendo estimulado e 

exercitado pelos participantes; maior envolvimento e participação na proposta, pois houve a 

mobilização e organização dos alunos ao apontarem que o ensino dessa forma, torna-se mais 

significativo (BRASIL; CORRÊA, 2001, p. 7629). 

De acordo com os relatos dos alunos ao final do ano letivo, a Educação Física, desta forma, foi muito 

mais motivante e interessante, pois aprenderam conteúdos que estão, inclusive, ajudando em seu dia a 

dia. Além disso, segundo alguns alunos, que não gostavam da disciplina, hoje possuem uma visão 

positiva da mesma, já que os temas abordados eram do interesse de todos e ainda trouxeram grande 

esclarecimento de assuntos diversos e importantes para a sua formação (NETO; ALVES; GODOI, 

2011, p. 302). 

Com base nas reflexões que venho fazendo até aqui, podemos concluir que a participação dos alunos 

nos processos pedagógicos das aulas de Educação Física Escolar vem se configurando como uma 

maneira de modificar as relações de poder instituídas no espaço escolar. A partir do momento em que 

mudamos o foco das decisões, antes centrado no professor, para uma relação de divisão do poder 

decisório entre professores e alunos, estamos colaborando com o rompimento de estruturas de 

subalternização impostas pelo sistema. Na medida em que chamamos à participação ativa, agentes 

que anteriormente eram receptores passivos das decisões de outros, estamos criando novas 



 

 

possibilidades/realidades para os indivíduos antes invisibilizados pelas estruturas de dominação 

(COLLIER, 2014, p.. 2172-2173). 

A proposta de planejamento participativo nas aulas de Educação Física Escolar tem a intenção de ser 

uma ação de transformação do indivíduo e de sua realidade, parte do processo de construção da 

democracia, que permite expandir o entendimento sobre conteúdos, formas, saberes, espaços e 

currículos escolares para progredirmos em direção a práticas pedagógicas comprometidas com 

mudanças dentro e fora da escola (COLLIER, 2014, p. 2173). 

Portanto, consideramos de suma importância a participação dos educandos no planejamento 

participativo nas aulas de EFE para que os estudantes possam aprender sobre os diversos temas e 

conteúdos da disciplina de Educação Física, favorecendo sobremaneira a perspectivada justiça 

curricular, além de contribuir para que as crianças se tornem cidadãos democráticos, críticos e 

participativos na sociedade (SILVA; SOUSA, 2018 p. 261). 

Segundo Collier (2009), a prática do planejamento participativo nas aulas de Educação Física escolar 

parte do incentivo à criação de alternativas próprias de movimento e evolui para a reconstrução e 

construção de regras, técnicas, táticas e práticas. Paralelamente, vai sendo criado o hábito da 

avaliação e da autoavaliação, que são necessárias à elaboração de estratégias e organização das aulas.  

Esta forma de organização do trabalho pedagógico ajuda o professor a retirar-se do centro do 

processo, a descentralizar as decisões das aulas, deixando de lado o modelo de professor “autoritário 

e controlador” [...] 

Nossas práticas pedagógicas participativas têm nos mostrado que a EF pode ser o espaço onde se 

aprende o valor da participação para a formação da cidadania e para a construção da democracia. 

Na perspectiva do planejamento participativo, todos os atores envolvidos, são convidados a dar a sua 

colaboração e expressar o seu ponto de vista, participando ativamente da construção da prática 

pedagógica [...] 

A participação ativa dos alunos nos assuntos que permeiam a organização escolar colabora com a 

formação do cidadão que vive em sociedade, tem autonomia e responsabilidade sobre suas escolhas, 

que repercutem na transformação da vida em sociedade. (COLLIER, 2018). 

A maior alteração que ocorreu na minha prática pedagógica foi a de planejar os conteúdos que serão 

tematizados com a estratégia do planejamento participativo. Nesse sentido, ao ter contato com os/as 

estudantes na primeira aula, criei formas para que as crianças possam participar efetivamente do que 

será planejado para aquele ano letivo (FARIAS; et al, 2019, p. 7). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

ANEXO H – Desafios e dificuldades existentes no Planejamento Participativo abordadas nos 

trabalhos selecionados no Google Acadêmico 

 

 

Inicia-se neste momento, um trabalho de busca dos recursos materiais e humanos para a viabilização 

das atividades programadas e também, por parte do professor, uma seleção de material para subsidiar 

algumas discussões em relação aos temas propostos. Apesar dos alunos, tomarem decisões sobre o 

processo, isto não implica em hipótese alguma, na omissão do professor e na ausência de discussões 

de caráter mais teórico sobre as implicações históricas, psicológicas, antropológicas, fisiológicas 

socioculturais do movimento humano na dança, nas lutas, nos jogos, na ginástica e na vida cotidiana 

[...] 

Uma segunda questão, foram as atitudes dos professores de Educação Física frente aos 

questionamentos de seus alunos, que passaram a pleitear temas e atividades diversificadas, o que 

gerou uma crise no relacionamento entre os professores da área (CORREIA, 1996, p. 46). 

Uma avaliação feita pelos alunos, demonstrou que na visão deles, Educação Física após aquele 

trabalho, era mais do que “jogar bola” e que não foi necessário “ameaçar” os alunos a participarem 

mediante notas e chamadas! Um aspecto mencionado nesta avaliação, foi a possibilidade de participar 

de diversas maneiras no processo, pois as aulas não era apenas práticas, sendo também teóricas e 

mediante também a vários recursos área [...]. Desvantagens: 

 Desgaste pessoal no sentido de providenciar recursos materiais, teóricos, frente a necessidade de 

coordenar diferentes programações em diferentes classes; 

 As limitações do meu processo de formação profissional, cujas noções sobre escolarização, 

educação, adolescência e 2º. Grau, eram insuficientes para melhor contextualizar e avaliar a 

minha própria práxis; 

 Dificuldade de subsídios teóricos para desenvolver discussões sobre implicações do movimento 

nos níveis sociocultural e psicológico, ou seja, a inexistência de material didático para o 2º. 

Grau. (CORREIA, 1996, p. 47). 

Foi possível também identificar algumas dificuldades que o professor irá enfrentar ao aplicar o 

planejamento participativo. Entre essas dificuldades estão a organização de planejamentos e aulas 

diferenciadas para cada turma e a articulação dos diferentes interesses existentes em cada turma. Esta 

última dificuldade pode e deve ser encarada como uma oportunidade para que os alunos entendam as 

dificuldades da vida em sociedade e a necessidade de se colocar no lugar dos outros. Por si só, essa 

aprendizagem já justificaria a aplicação do planejamento participativo. 

É provável que existam outras dificuldades para a realização desse tipo de planejamento e que não 

foram percebidas nessa pesquisa devido à curta duração do projeto. Além disso, um limitante 

enfrentado para a realização da pesquisa foi a existência prévia de um planejamento da escola, que 

limitou as possibilidades de construção do planejamento participativo (SOUZA; FREIRE, 2008, p. 

34). 
Nessa categoria é possível apontar que o tempo foi um elemento que permeou a elaboração e a 

aplicação da proposta do Planejamento Participativo, pois este apareceu inúmeras vezes como fator 

limitante do diálogo e das atividades combinadas [...] 

Em determinados momentos os alunos externaram desânimo e insatisfação com a proposta dialogada, 

pois quando o diálogo se prolongava a ponto de inviabilizar a realização da vivência prática, causava 

desmotivação (BRASIL; CORRÊA, 2001, p. 7622). 

Assim, percebe-se que o diálogo não é algo habitual nesse contexto, e que embora isso se apresentou 

como dificuldade inicial, foi sendo desenvolvido e se tornando comum na medida em que foi 

propiciado, estimulado e exercitado com os alunos [...] 

Outra observação é de que o professor também apresenta dificuldades de trabalhar nessa proposta, 

pois não fomos educados nessa perspectiva de participação, dessa forma fica claro que é uma ação 

conjunta de professor e aluno, um aprendizado de duas vias que ocorre nesse processo participativo 

que pode ser muito rico também para quem ensina e não só para quem aprende [...] (BRASIL; 

CORRÊA, 2001, p. 7627). 



 

 

Por ser participativo, o professor não consegue construir um planejamento prévio com descrição de 

atividades, este acaba sendo substituído por um roteiro de ações que ele deve realizar a fim de 

estimular a participação e, ao longo dos períodos, buscando um maior envolvimento e 

responsabilização dos alunos nos processos de escolha (COLLIER, 2014, p. 2170). 

Outra crítica constante é que a escolha de conteúdos da Educação Física Escolar sendo feita pelos 

alunos acaba restringindo a um pequeno leque de atividades pertinentes à cultura popular local, o que 

seria uma forma de negar o conteúdo das culturas distantes aos alunos (COLLIER, 2014, p. 2173). 

A participação do gestor nas atividades relacionadas a Educação Física e as outras disciplinas nas 

duas escolas é ausente e nenhum professor pesquisado soube responder o porquê. A contribuição é 

feita unicamente na compra dos materiais esportivos para a prática das atividades (SANTOS, 2014, p. 

37). 

Podemos analisar que por diversas vezes, os/as professores/as de EFE, não tem materiais nas escolas, 

e/ou não possuem espaços adequados para desenvolver aulas diversificando o ensino das 

manifestações da cultura corporal do movimento, sendo esta uma realidade que assombra muitas 

escolas públicas (SILVA; SOUSA, 2018 p. 259). 

Esta forma de organização do trabalho pedagógico ajuda o professor a retirar-se do centro do 

processo, a descentralizar as decisões das aulas, deixando de lado o modelo de professor “autoritário 

e controlador” (COLLIER, 2018). 

[...] ressalto que as crianças inicialmente tinham grande resistência à minha forma de entender a 

Educação Física na escola, pois, diferente daquilo que eles/as estavam acostumados, eu trago para a 

sala de aula discussões de elementos que estão além da dimensão procedimental dos conteúdos. Esse 

fato provocou um grande estranhamento e até confusão para os/as estudantes (FARIAS; et al, 2019, 

p.. 7-8). 

É claro que, como toda criança que vive em um sistema que pouco estimula sua autonomia e 

criatividade, no início do trabalho os/as estudantes queriam copiar aquilo que eu ia pontuando no 

quadro. Esse é um processo que tenho tido dificuldade de romper, mas em passos pequenos, estou 

estimulando que os/as discentes registrem os conhecimentos mais importantes e que façam sentido 

para eles, acabando com a concepção de cópia daquilo que o docente escreve na lousa (FARIAS; et 

al, 2019, p. 8). 

Outra dificuldade foi utilizar o planejamento participativo, pois percebi o quanto é trabalhoso ouvir as 

crianças, fazer elas se sentirem produtoras de conhecimento. Muitas vezes a aula fica com um tom de 

desorganização, parece que foge de nossas mãos. Essa realidade exige do/da docente muita 

persistência e esperança (FARIAS; et al, 2019, p. 15). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 


