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RESUMO 

  

 

 

Esta monografia tem por objetivo principal analisar criticamente a experiência do lazer 

na Educação Física escolar, buscando entender seu lugar na escola. Com base nisto e 

considerando o lazer direito garantido pela constituição brasileira, a problemática desta 

pesquisa concerne em identificá-lo como temática da Educação Física percebendo sua relação 

com a educação e com o cenário no qual a escola está atualmente. A monografia tem como 

objetivos específicos: a) resgatar bibliografias que discutam o contexto socioeconômico em 

que está imersa a escola, levando-se em conta as variadas possibilidades de entendimento 

acerca do conceito de lazer a partir deste cenário; b) estabelecer contrapontos entre àquelas e 

documentos oficiais (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Parâmetros 

Curriculares Nacionais e o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro) sobre o lazer e sua 

abordagem nas aulas de educação física escolar; c) sistematizar uma proposta de intervenção 

no espaço escolar que aponte para questionamentos no que tange a autonomia e emancipação 

dos alunos na administração do tempo e dos recursos para o lazer. A metodologia centraliza-

se no contraponto bibliográfico e documental, no que diz respeito à escola e ao componente 

curricular em questão. Para contemplar os objetivos propostos será analisado às relações que 

vêem sendo estabelecidos no interior do projeto societário da dita modernidade e os diferentes 

formatos de intervenção para o lazer, bem como sua aplicabilidade nas escolas estaduais no 

Rio de Janeiro, lugar onde os estágios supervisionados (disciplinas Pesquisa e Prática de 

Ensino III e IV) da graduação em Educação Física da Universidade Federal Fluminense 

acontecem. Por último, apresentar-se-á a discussão sobre os limites e contradições de projetos 

de intervenção de lazer para/na escola. O estudo apontará o desafio de questionar a natureza 

da escola, situada no cenário da lógica nascida com a Revolução Industrial onde nova relação 

com o tempo, o trabalho e o tempo do não- trabalho exige novas atitudes e hábitos dos alunos, 

com vistas a inserção no mundo mercadológico e utilitarista. 

 

 

 

 

Palavras-chave: modernidade; educação física escolar; lazer 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph aims to critically analyze the leisure experience in the School Physical 

Education, trying to understand its place in the school. Based on this and considering the 

right leisure guaranteed by the Brazilian constitution, the problem of this research concerns 

in identifying it as Physical Education subject perceiving its relationship with education 

and the scenario in which the school is currently. The monograph has specific objectives: 

a) to retrieve bibliographies that discuss the socioeconomic context in which the school is 

immersed, taking into account the varied possibilities of understanding about the concept 

of leisure from this scenario; b) to establish counterpoints between them and official 

documents (Law of Guidelines and Bases of National Education, National Curricular 

Parameters and the Minimum Curriculum of the State of Rio de Janeiro) on leisure and its 

approach in school physical education classes; c) systematize a proposal for intervention in 

the school space that points to questions regarding the autonomy and emancipation of 

students in the administration of time and resources for leisure. The methodology is 

centered on the bibliographical and documentary counterpoint, regarding the school and 

the curricular component in question. In order to contemplate the proposed objectives, it 

will be analyzed the relationships that are established within the societal project of the said 

modernity and the different forms of intervention for leisure, as well as their applicability 

in the state schools in Rio de Janeiro, where supervised internships Research and Practice 

of Teaching III and IV) of the graduation in Physical Education of the Federal University 

Fluminense happen. Finally, we will present the discussion about the limits and 

contradictions of projects of intervention of leisure to / in the school. The study will point 

out the challenge of questioning the nature of the school, situated in the context of the logic 

born with the Industrial Revolution, where a new relationship with time, work and time of 

nonwork demands new attitudes and habits of students, with a view to insertion in the 

market and utilitarian world. 

 

. 

 

 

 

Keywords: modernity; school physical education; recreation 
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RESUMEN 

 

 

Esta monografía tiene como objetivo principal analizar críticamente la experiencia del ocio 

en la Educación Física escolar, buscando entender su lugar en la escuela. Con base en esto 

y considerando el ocio derecho garantizado por la constitución brasileña, la problemática 

de esta investigación concierne en identificarlo como temática de la Educación Física 

percibiendo su relación con la educación y con el escenario en el que la escuela está 

actualmente. La monografía tiene como objetivos específicos: a) rescatar bibliografías que 

discutan el contexto socioeconómico en que está inmersa la escuela, teniendo en cuenta las 

variadas posibilidades de entendimiento acerca del concepto de ocio a partir de este 

escenario; b) establecer contrapuntos entre aquellas y documentos oficiales (Ley de 

Directrices y Bases de la Educación Nacional, Parámetros Curriculares Nacionales y el 

Currículo Mínimo del Estado de Río de Janeiro) sobre el ocio y su abordaje en las clases 

de educación física escolar; c) sistematizar una propuesta de intervención en el espacio 

escolar que apunte a cuestionamientos en lo que se refiere a la autonomía y emancipación 

de los alumnos en la administración del tiempo y de los recursos para el ocio. La 

metodología se centra en el contrapunto bibliográfico y documental, en lo que se refiere a 

la escuela y al componente curricular en cuestión. Para contemplar los objetivos 

propuestos será analizado a las relaciones que ven siendo establecidas en el interior del 

proyecto societario de dicha modernidad y los diferentes formatos de intervención para el 

ocio, así como su aplicabilidad en las escuelas estatales en Río de Janeiro, lugar donde las 

etapas supervisadas (disciplinas Investigación y Práctica de Enseñanza III y IV) de la 

graduación en Educación Física de la Universidad Federal Fluminense ocurren. Por último, 

se presentará la discusión sobre los límites y contradicciones de proyectos de intervención 

de ocio para / en la escuela. El estudio apuntará el desafío de cuestionar la naturaleza de la 

escuela, situada en el escenario de la lógica nacida con la Revolución Industrial donde 

nueva relación con el tiempo, el trabajo y el tiempo del no trabajo exige nuevas actitudes y 

hábitos de los alumnos, con vistas a la inserción en el mundo mercadológico y utilitarista 

 

 

 

 

 Palavras-clave: la modernidad; educación física escolar; tiempo libre 
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INTRODUÇÃO 

 

Formuladas proposições que regulamentam as ações pedagógicas em instituições escolares 

no Brasil, este trabalho tem como proposta investigar como algumas daquelas permeiam o 

ensino da Educação Física escolar no que se refere aos temas trabalhados (ou não trabalhados). 

Levando-se em conta que falar sobre escola é refletir, necessariamente, o papel da instituição, 

nossa análise está centrada na maneira como esta operacionaliza seus planejamentos. 

Ao pensarmos sobre qualquer tema na escola, precisamos refletir tal como Saviani (2009) 

os concebe: mediador entre a prática pedagógica e a prática social, que enxerga a democratização 

do saber como fim último.  Não se trataria de optar entre relações autoritárias ou democráticas no 

interior da sala de aula; mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o processo de 

democratização da própria sociedade. 

Libâneo (1994) ressalta que nem todos os saberes e formas culturais são suscetíveis de 

constarem como conteúdos curriculares, o que exige uma seleção rigorosa da escola. Assim, 

conteúdos formam a base objetiva da instrução-conhecimento sistematizada e são viabilizados 

pelos métodos de transmissão e assimilação. 

Por isso, conforme nos alerta Zabala (1998), é necessário ampliar o conceito de conteúdo e 

passar a referenciá-lo como tudo quanto se tem que aprender, que não apenas abrangem as 

capacidades cognitivas, mas também as demais dimensões do aprendizado: "o que se deve 

saber?" (dimensão conceitual), "o que se deve saber fazer?" (dimensão procedimental), e "como 

se deve ser?" (dimensão atitudinal). 

Segundo Darido (2003), os objetivos e as propostas educacionais da Educação Física 

foram se modificando ao longo deste último século, e todas estas tendências, de algum modo, 

ainda hoje influenciam a formação do profissional e as práticas pedagógicas dos professores, 

sendo diversas as concepções sobre qual deve ser seu na escola.  

A tentativa de romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional, e o impulso ao 

desenvolvimento do estudo do movimento , baseando-se num corpo teórico, interdisciplinar e de 

conhecimento que tenha por objeto de estudo o ser humano em sua subjetividade, ganha cada 

vez mais espaço nas aulas. 

Pensando nisso, este trabalho tem a proposta de apresentar o tema lazer como parte do 

planejamento das aulas de Educação Física escolar, encarando-o a partir de sua perspectiva 

crítica e contextualizada à realidade histórico-cultural educacional. 

De modo que o lazer não deve ser posto aleatoriamente, como propagandeia o senso 

comum, e sim, contextualizado dentro das possibilidades de sentidos e significados da prática, 
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criticizado e contextualizado. Um trabalho vinculando lazer e Educação Física pode, assim, 

permitir uma abordagem mais complexa de questões que estão no epicentro da escola. 

Nesse sentido, a proposta de educar pelo/para o lazer1 está em torno de como fazer a 

inserção do mesmo nas aulas de educação física e, se possível, em todo o espaço 

escolar, introduzindo mudanças que possibilitem um entendimento mais amplo do conceito além 

do binômio “esporte e lazer”, modelo que freqüentemente é hegemonicamente transmitido pela 

cultura dominante midiática e reproduzido na escola. 

A educação pelo/para o lazer, ou a educação para o tempo livre, em termos mais 

abrangentes, possui o objetivo de formar o indivíduo para que este possa viver o seu tempo 

disponível da melhor forma, com autonomia, sendo um processo de desenvolvimento total onde 

o indivíduo pode ampliar o conhecimento de si próprio e das relações dele com a vida, e, com a 

sociedade.  

A tarefa de planejar não é fácil. Entretanto, é a partir do planejamento que encontramos 

uma saída para alcançar mudanças e estabelecer diálogos com a realidade conjuntural da qual a 

educação faz parte; selecionar torna-se um ato político e demarca certos espaços no território 

pedagógico.  

A questão é latente e alguma medida legitimadora para o campo da Educação Física. 

Raffestin (1993) nos chama a atenção sobre a construção conceitual a partir da noção de espaço e 

território, sendo possível fazer uma distinção entre algo já "dado", o espaço – na condição de 

matéria prima– e o território – um construto, passível de "uma formalização e/ou quantificação". 

 O autor continua, argumentando que o território é, junto com a soberania e o povo, um dos 

três elementos básicos que formam a nação-estado moderna. Essa concepção, que se reporta às 

formulações do estado moderno, acompanhou a formação da geografia moderna de relacionar 

sociedade, Estado e território. A partir deste pensamento, o espaço territorial de uma nação é o 

locus do exercício de poder de um Estado ou formação política, de forma a constituir uma 

entidade jurídica reconhecida como tal pelo fórum internacional. Dessa forma, a palavra 

                                                

1 Requixa (1980, P. 72) sugere-nos um duplo aspecto educativo do lazer: o lazer como veículo de educação –

 educação pelo lazer; o lazer como objeto de educação – educação para o lazer. Educando pelo lazer, aproveitam-se 

os momentos de lazer para contribuir com o processo de formação/educação já em andamento. Educando para o 

lazer, educa-se as pessoas para que compreendam as múltiplas possibilidades de lazer das quais podem usufruir, 

oportunizando e estimulando a busca das mais variadas alternativas de diversão e de prazer nos momentos de não-

trabalho. 
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território abrangeria três importantes conotações: dominação, através do poder do 

soberano; interdição, devido ao controle territorial; e demarcação, dadas as fronteiras físicas.  

De modo que, discutir o “território” da Educação Física é também refletir sobre soberania 

e legitimidade de suas atividades enquanto componente curricular. É, sobretudo, pensar nas 

políticas públicas educacionais e no contexto histórico que as acompanham. 

Segundo Moro (2017), nesta sociedade industrial somos alienados na escolha de nossas 

atividades de lazer e nas finalidades que costumamos dar as mesmas, influenciados pela mídia e 

pelos interesses comerciais.  

Uma das importâncias do lazer nas aulas de Educação Física insere-se no contexto de 

entender as relações de produção de nossa sociedade, já que o lazer, na contramão do trabalho, é 

entendido como “o tempo inútil” ou o desperdício do tempo em que poderia se “estar 

produzindo”. Assim, é comum a confusão sobre o lazer, considerando-o muitas vezes na 

perspectiva de uma das faces do tempo livre.  

  Segundo Melo e Alves Júnior (2003) o conceito de tempo livre precisa ser pensado para 

cada época histórica que o habitou, a fim de evitar anacronismos. Na Grécia, por exemplo, o 

tempo livre era denominado “skolé” e tal conceito justificava a lógica social escravista da 

sociedade grega, que tinha na ponta de sua pirâmide social uma elite desejosa pela manutenção 

deste status quo2. A tradição greco-romana somente admitia o trabalho manual para escravos, 

entendendo-o incompatível com a dignidade das elites: o trabalho que exigisse a reflexão, o 

raciocínio, ou seja, o trabalho intelectual era aceitável. 

 Já na Idade Média, vemos uma mudança no sentido do tempo livre e do seu significado, 

notadamente por causa da forte influência da religião a que o período esteve submetido. O 

trabalho ganhava dignidade e o tempo livre surgia em dias festivo, com acentuada participação 

popular: eram as festas religiosas e as feiras. Nesses dias, não se trabalhava. As corporações 

medievais instituiriam o repouso aos domingos. 

 A partir da Reforma Protestante do século XVI, uma nova lógica é evocada de exaltação 

do trabalho, já que o lucro não seria mais condenado. O ideário reformista de Calvino, em sua 

valorização extrema ao trabalho, condena o tempo livre na medida em que considera o ócio 

pernicioso para o homem, e o trabalho uma forma de servir a Deus. É possível identificar, 

                                                
2 Trazendo tal discussão para nossos dias, os autores sinalizam a inversão de valores quanto ao trabalho; se na 

Grécia antiga este estava restrito aos escravos, hoje há uma supervalorização do mesmo em todas as esferas sociais, 

inclusive entre a elite. 
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portanto, uma valorização do comportamento útil, do comércio lucrativo, em contraposição à 

valorização da pobreza, própria do espírito religioso medieval.  

  Acreditamos que apesar de todas as dificuldades encontradas ao pensarmos em uma 

proposta de intervenção na escola, as discussões sobre o lazer, que é um direito garantido por 

nossa constituição de 1988, podem ser inseridas no currículo escolar como objeto da educação 

que trata da importância de se vivenciar esse direito social de maneira crítica e criativa; com 

potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

Assim, esta monografia buscará analisar as propostas governamentais que citam o lazer 

como temática para o planejamento de ensino na escola, refletindo o lugar que lhe é dado nos 

vários documentos, atentando para os discursos específicos emitidos no que diz respeito a gama 

de possibilidades que a Educação Física pode oferecer aos alunos, buscando alguma articulação 

que possa nos ajudar a melhor entender sua pouca utilização como conteúdo (de fato, e não, de 

direito) no chão da escola.  

Antes de ser uma questão pedagógica, o lazer é um direito inserido no capítulo dos 

Direitos Sociais, inserido no Título dos Direitos Fundamentais, na Constituição em seu 

artigo 6º, caput, artigo 7º, IV, artigo 217, § 3º, e artigo 227 (BRASIL, 1988). O lazer é um 

direito subjetivo e fundamental e nunca esteve em nenhuma Constituição brasileira anterior, 

desde nossa primeira Constituição (1824) quer como liberdade, quer como direito social. 

O artigo 227 (BRASIL, 1988) dispõe que é dever do Estado assegurar o lazer de 

forma concorrente com o esforço da família e sociedade, devendo essa união de forças 

desembocar num esforço de todos para implementação e preservação do lazer.  

Na Constituição de 1988 ele surgiu como status de direito, compondo os chamados 

“direitos de segunda geração”3. Os direitos de 2º geração têm caráter programático, isto é, são 

prestações positivas que o Estado deve desenvolver pôr em prática e fazer florescer a favor do 

indivíduo.  

Os direitos de segunda geração são mais do que liberdades, são também obrigação do 

Estado em garanti-las. Tanto o poder público está obrigado a construir hospitais como também 

                                                
3 Ao contrário dos direitos de primeira geração, em que o Estado não deve intervir, nos direitos de segunda geração 

o Estado passa a ter responsabilidade para a concretização de um ideal de vida digno na sociedade. Ligados ao valor 

de igualdade, os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos 

que, para serem garantidos, necessitam, além da intervenção do Estado, que este disponha de poder pecuniário, 

sejam para criá-las ou executá-las, uma vez que sem o aspecto monetário os direitos de segunda dimensão, não se 

podem cumprir efetivamente. Para saber mais: Dimitri e Martins, 2007. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641309/artigo-6-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726905/inciso-iv-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647364/artigo-217-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647069/par%C3%A1grafo-3-artigo-217-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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está obrigado a fornecer meios para que os indivíduos, trabalhadores ou não, possam gozar e 

usufruir do lazer, sendo uma obrigação estatal em todos os níveis da federação.  

Sabendo-se que o lazer é, portanto, garantido em nossa lei máxima, o esforço é 

compreendê-lo em termos pedagógicos. Para isso, analisaremos três documentos: a atual lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação 

Física (PCNs) e o chamado Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, de 1996, é uma lei 

orgânica e geral da educação brasileira, legitimando e garantindo os direitos referentes ao 

sistema educacional.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), criados em 1996, seriam referências 

nacionais de qualidade para o Ensino Básico, definindo as metas para a educação. Trata-se de 

diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo governo federal, mas não obrigatórias por 

lei.  Têm como objetivo organizar os princípios e conteúdos a serem abordados no contexto 

escolar, assim como orientar a formação inicial e continuada dos professores; as discussões 

pedagógicas internas às escolas; a produção de materiais didáticos; e a avaliação do sistema de 

Educação (BRASIL, 1997).  Aponta conteúdos e objetivos gerais para a educação, permitindo 

que o professor trabalhe os conteúdos indicados, de acordo com a sua realidade. 

O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro (2012) tem como objetivo estabelecer 

orientações institucionais aos profissionais do ensino sobre as competências mínimas que os 

alunos devem desenvolver a cada ano de escolaridade e em cada componente curricular. Este 

documento, elaborado em 2012 pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro serve 

como referência para as escolas estaduais, apresentando as habilidades e competências que 

devem constar nos planos de aula e de curso do Ensino Médio.  

Objetiva-se, aqui, portanto, estudar criticamente os documentos ditos oficiais no que 

concerne ao lazer na escola, procurando apreender sua atuação em uma realidade educacional em 

mutação a partir do cenário que chamaremos de modernidade, e de como este costura e permeia 

a maneira pela qual práticas pedagógicas são implementadas e operacionalizadas. A metodologia 

será a análise documental e revisão bibliográfica com estabelecimento de contrapontos teóricos. 

Em um primeiro momento, nossa argumentação é a de que no século XXI consolidou-se 

no mundo um modelo de modernização que impregnou os debates mais profícuos das relações 

institucionais, dentre elas, a escola. Tendo como âncora, os Estados Unidos da América, este 

projeto modernizador liberal - ratificado pela ideologia neoliberal – estabeleceu novos 

paradigmas políticos, econômicos, culturais e educacionais (LIBÂNEO, 2004, grifos meus).  
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De modo que, argumentaremos que dessa e de outras formas, o sistema educacional 

constituiu-se como peça chave para a modernização liberal ocidental operar em termos de 

consolidação de seu projeto. Segundo Chesnais (1989), este modelo outorgado pelas grandes 

potências ocidentais, acaba por comprometer toda a estrutura social dos países que o recebem. 

Deste modo, nosso estudo entenderá a escola (e seus conteúdos) diretamente afetada pelo projeto 

político moderno – liberal.  

Na segunda parte, nos dedicaremos a estudar as contradições do lazer nos documentos 

oficiais, buscando indícios que nos levem a perceber as nuances de encará-lo como um direito 

social e um tema transversal em diversos blocos de conteúdos na escola, onde diretrizes 

governamentais o secundarizam ou até mesmo o ignoram.  

Discutiremos as possibilidades de propostas de lazer para as escolas, reafirmando a 

necessidade de pertinência no tema dentro de uma perspectiva crítica potencializadora para uma 

real intervenção nas aulas de Educação Física, possibilitando lutas para reivindicações de 

reorganização do dito espaço (território) escolar. 

 Na sociedade observa-se um série de preconceitos e auto-preconceitos em relação a 

atividades de lazer. Numa sociedade que enxerga a escola como um espaço de formação e de 

mera preparação para o trabalho, o indivíduo que se dá ao direito de usufruir o lazer é visto de 

uma forma pejorativa. Ou seja, há claramente uma mitificação do trabalho, gerando uma atitude 

de desconhecimento de outras dimensões do humano, inclusive das possibilidades pela vivência 

do lazer. 

Como se pode perceber, questões bastante complexas giram na órbita da escola. Os efeitos 

de políticas educacionais orientadas pelos projetos societários mercadológicos trazem a 

necessidade de uma convicta práxis educacional. De modo que, esperamos levar aos leitores 

inflexões em seus pensamentos, problematizando o trabalho educativo e fazendo deste uma 

tarefa que continua em aberto.  
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CAPÍTULO 1  

 

DE QUE ESCOLA ESTAMOS FALANDO? 

CONTRAPONTOS IDEOLÓGICOS PARA 

POSICIONAMENTO TEÓRICOS 
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1.1 - O projeto societário: modernidade 

 

Neste capítulo, a proposta é buscar tensionar criticamente reflexões acerca do contexto 

educacional dentro da afirmação do capital, no que tange ao cenário nacional, a fim de poder 

oferecer ao leitor uma tentativa de compreensão com relação a este embate, que bem sabemos, 

está longe de terminar: a escola como possível aparelho ideológico do Estado (ALTHUSSER, 

1987).  

Louis Althusser não está totalmente equivocado: observando a regularidade histórica, 

passamos pela sociedade colonial com sua educação escolástica, a sociedade moderna com sua 

educação humanista e, agora, a sociedade moderno-liberal com sua educação mercadológica 

(LIBÂNEO, 2004).  

Entretanto, ainda que reconheçamos tal linha de análise teórica, vamos mais adiante ao 

aprofundar como esse processo não se põe de maneira unidirecional e monolítica. Existem 

resistências diante da dominação e influência do Estado por meio de seus aparelhos ideológicos 

na sociedade. Faz-se necessário, portanto, refletir acerca da ação excludente promovida pela 

ideologia burguesa na escola. Esta, nesta monografia, é o nosso espaço de luta. 

Segundo Althusser (1987) a escola constitui um dos principais aparelhos ideológicos do 

Estado sobre as classes subalternas, pois seria o grande regulador e controlador das massas. O 

sistema de ensino seria responsável para preparar mão de obra para as indústrias, caracterizando 

a ideologia da alta burguesia que está no domínio econômico e político. As classes subalternas 

são consideradas mão de obra para as classes dominantes que se utilizam de várias formas de 

dominação e de permanência no poder. 

Assim, nosso recorte está em refletir como a escola e seus sujeitos movem-se dentro desta 

construção. Reportar-nos-emos a autores que trabalhem movimentos característicos de afirmação 

deste projeto, argumentando que a construção de identidades educacionais tem sido um dos 

modus operandi para consolidação de projetos sociais vigentes, refletidos em última instância na 

escola.  

Assim, resgatando reflexões históricas, nosso primeiro capítulo estará centrado na 

discussão sobre como opera tal cenário nas entranhas da escola brasileira. Sobretudo, se 

pensarmos no contexto de angústia por reconhecimento de países ditos em “desenvolvimento” na 

inserção da modernização, do utópico progresso. Condenados ao estigma do atraso e alvos de 

pressões crescentes do mercado mundial em “expansão”, estes preconizam certa corrida por uma 

cultura mundial modernizadora (CHESNAIS, 1984) 
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A questão central é entender que estes países, para constituírem-se como tal (e aí para 

terem o status de desenvolvidos), deveriam cumprir algumas exigências. Segundo Hall (2005), 

nesse processo, a instrução teria um papel fundamental. 

De modo que a escola foi pensada como elemento básico para a construção deste percurso: 

seria através da educação que se conseguiria obter adesão da população aos projetos políticos das 

elites dirigentes de cada país (MÜLLER, 1999). Ainda segundo Muller (idem), a escola teria 

sido, neste mesmo contexto, espaço privilegiado de difusão da história oficial, fazendo da 

memória seletiva consolidadora de tal projeto societário. Veremos melhor essas interfaces no 

próximo item. 

Nosso referencial teórico esta de acordo com a reflexão daqueles autores que dão ao 

contexto a característica de um paradigma sociocultural que se constitui a partir do século XVI e 

se consolida entre XVIII  e XIX, atingindo seu expoente máximo no XXI (BAUMAN, 2000). 

Tal recorte está em convergência com o de Berman (1986, p.23) quando o mesmo diz que: 

 

Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se 

fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de 
controlar e freqüentemente destruir comunidades, valores, vidas; e ainda 

sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar o seu 

mundo transformando-o em nosso mundo. É ser ao mesmo tempo 
revolucionário e conservador: aberto a novas possibilidades de 

experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo niilista ao qual tantas 

das aventuras modernas conduzem, na expectativa de criar e conservar 

algo real, ainda quando tudo em volta se desfaz . 

 

Desta maneira, o cenário do qual falaremos aqui, será aquele em que o que se deseja é a 

rejeição de todas as fronteiras, sejam elas geográficas ou raciais, de classe, de religião ou 

ideologia. Será aquela onde há um desejo claro, por parte das classes dirigentes (para a quem o 

processo privilegia) de desunidade, de modo a produzir permanentes desintegrações e mudanças 

que lhes favoreçam (BAUMAN, 1999). 

As demandas econômicas são as liberais4, facilmente assim verificadas em ações de órgãos 

como FMI (Fundo Monetário Internacional)5e BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e 

                                                
4 Importante ressaltar que o termo liberal aqui está caracterizando um sistema, portanto não estando atrelado a idéia 

de liberdade, ser livre. O termo aqui se refere à política econômica dos Estados, pleiteando a não intervenção deste 

na vida econômica, de modo que o mercado siga sem interferência estatal. 
5  Segundo seu próprio site, o FMI é uma agência especializada das Nações Unidas que foi concebida na 

conferência de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em julho de 1944 que “trabalha para promover a 

cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto 

nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo”. Fonte: 

https://nacoesunidas.org/agencia/fmi/. Acesso em 04/12/2018. 

https://nacoesunidas.org/agencia/fmi/
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Desenvolvimento)6. Estes são considerados como marcos no processo de modernização das 

sociedades, e se dilatam a ponto de ditar a linha ideológica de toda uma cultura mundial. 

Segundo Frigotto (1995), neste modelo assinalado por nós, o paradigma estabelecido é o do 

consumo, com enfoques economicistas sendo exaltados: o modelo neoliberal guia o sistema 

moderno ocidental. 

Este modelo pode ser definido e discutido desde uma perspectiva geral ou a partir de um 

enfoque mais restrito. No segundo caso, por exemplo, pode-se optar pela discussão na área da 

economia, no âmbito político, no aspecto sociocultural e educacional. Ainda assim, há sempre o 

risco de que sejamos parciais, taxativos ou apressados nas conclusões. Vamos enumerar aqui, 

resumidamente, algumas das suas características gerais, partindo do fato de que se trata de um 

fenômeno real. 

Essa forma de modernização significa a predominância da economia de mercado e do livre 

comércio, onde as instâncias sociais são mercantilizadas/ privatizadas, provocando um 

avassalador desmonte social. Concretamente, isso leva ao domínio mundial do sistema 

financeiro, à redução do espaço de ação para os governos – os países são obrigados a aderir ao 

neoliberalismo – ao aprofundamento da divisão internacional do trabalho e da concorrência e, 

não por último, à crise de endividamento dos estados nacionais. 

A concentração do capital e o crescimento do desemprego e da pobreza são os principais 

problemas sociais da modernização e que vêm ganhando cada vez mais significado. O paradoxo, 

neste contexto, é que o avanço científico e tecnológico proporcionou ao ser humano a 

oportunidade de romper as fronteiras entre os países, entre os continentes e, também, entre os 

planetas.  

E isto inegavelmente nos trouxe enormes benefícios, mas também muitas perdas. A 

máquina, o computador e o robô deslocaram o ser humano do centro da atividade produtiva e 

                                                
6 O BIRD é uma instituição ligada à ONU com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social. Com 

o fim da Segunda Guerra, novas medidas foram tomadas para que impossibilitasse o surgimento de um novo 

conflito, o que poderia ser ainda pior por causa da evolução da capacidade de destruição dos armamentos. Foram 

criadas instituições com o intuito de promover a paz mundial e afastar as ocorrências de guerras. Uma dessas 

instituições criadas em 1944, foi o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Este tinha 

como objetivo inicial auxiliar na reconstrução dos países europeus, os quais ficaram destruídos economicamente e 

socialmente. Com o passar do tempo e com o sucesso na recuperação da Europa, o BIRD passou a assumir funções 
mais amplas. A instituição é ligada à Organização das Nações Unidos (ONU) e junto a esta busca promover a 

qualidade de vida no mundo. O BIRD passou a integrar o chamado Banco Mundial, por muitas vezes, inclusive, um 

é confundido com o outro. Entretanto é preciso destacar que, na verdade, o Banco Mundial é formado por duas 

instituições, o BIRD e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID). O objetivo do Banco Mundial é 

reduzir a pobreza no mundo, sendo que o BIRD tem suas atuações específicas enquanto integrante do primeiro. 

Fonte: http://wiki.advfn.com/pt/Banco_Internacional_de_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento. 

Acesso em 04/12/2018. 

 

https://www.infoescola.com/geografia/organizacao-das-nacoes-unidas-onu/
https://www.infoescola.com/geografia/desenvolvimento-economico/
https://www.infoescola.com/economia/banco-mundial/
http://wiki.advfn.com/pt/Banco_Internacional_de_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
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também da finalidade desta, demonstrando a extrema maleabilidade e complexificação 

permanente do modo de produção moderno. Sem falar no desemprego estrutural. 

O capitalismo, para manter sua hegemonia, reorganiza suas formas de produção e consumo 

e elimina fronteiras comerciais para integrar mundialmente a economia. Trata-se de mudanças no 

sentido de fortalecer o capital, o que é dizer: fortalecer as nações ricas e colocar os países mais 

pobres na dependência, como consumidores (LIBÂNEO, 2004).  

Essas alterações nos rumos do capitalismo dão-se, no entanto, no momento em que o 

cenário mundial em todos os aspectos é bastante diversificado. A onda da globalização e da 

Revolução Tecnológica encontra os países (centrais ou periféricos, desenvolvidos ou 

subdesenvolvidos) em diferentes realidades e desafios, dentre os quais o de implementar 

políticas econômicas e sociais que atendam aos interesses hegemônicos, industriais e comerciais 

de conglomerados financeiros e de países ou regiões ricas, tais como a América do Norte, Japão 

e União Européia. (LIBÂNEO e OLIVEIRA, 1998, p. 599-600, grifos dos autores).  

Com o aumento da distância entre os países pobres e os países ricos, aumentou também a 

dependência daqueles em relação a estes. Esta dependência significa não só uma debilidade 

econômica, mas, principalmente, política. Dita as regras quem tem maior poder econômico e este 

significa, cada vez mais, poder político. Nesse quadro, também as políticas educacionais são 

projetadas e implantadas segundo as exigências da produção e do mercado, com o predomínio 

dos interesses dos países ricos, isto é, daqueles que dominam a economia.  

O discurso remete para a “qualidade total” na educação, onde os investimentos e benefícios 

são projetados e calculados da mesma forma como se procede em uma empresa. Neste sentido, o 

mercado exige pessoas polivalentes, flexíveis, ágeis, com visão do todo, conhecimentos técnicos 

e um relativo domínio na área de informática, que falem, leiam e escrevam em vários idiomas, 

que possuam habilidades múltiplas, e assim por diante. Quem não estiver capacitado de acordo 

com as exigências do mercado é excluído do processo. 

Neste sentido, prosseguem Libâneo e Oliveira (1998, p.598-599), as importâncias que 

adquirem, nessa nova realidade mundial, a ciência e a inovação tecnológica têm levado os 

estudiosos a denominarem a sociedade de hoje de sociedade do conhecimento, sociedade técnica 

informacional ou sociedade tecnológica. Isso significa que o conhecimento, o saber e a ciência 

adquirem um papel destacado. 

Educação e conhecimento passam a ser do ponto de vista do capitalismo globalizado, força 

motriz e eixos da transformação produtiva e do desenvolvimento econômico. São, portanto, bens 

econômicos necessários à transformação da produção, ao aumento do potencial científico e 
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tecnológico e ao aumento do lucro e do poder de competição num mercado concorrencial que se 

quer livre e globalizado pelos defensores do neoliberalismo. A educação passa a ser, portanto, 

um problema econômico na visão neoliberal, já que é um dos elementos desse novo padrão de 

desenvolvimento (LIBÂNEO e OLIVEIRA, 1998, p. 602). 

No cenário nacional, as políticas sociais, econômicas e educacionais continuam se 

delineando de acordo com as propostas do mercado mundial. Modernização na educação (assim 

como na indústria), diversificação, produtividade, eficácia e competência, são as palavras de 

ordem. Destacam Libâneo e Oliveira (1998, p. 604): 

 

(...) adoção de mecanismos de flexibilização e diversificação dos sistemas 

de ensino nas escolas; atenção à eficiência, à qualidade, ao desempenho e 

às necessidades básicas de aprendizagem; avaliação constante dos 
resultados/desempenho obtidos pelos alunos que comprovam a atuação 

eficaz e de qualidade do trabalho desenvolvida na escola; o 

estabelecimento de rankings dos sistemas de ensino e das escolas 
públicas ou privadas que são classificadas ou desclassificadas; criação de 

condições para que se possa aumentar a competição entre as escolas e 

encorajar os pais a participarem da vida escolar e fazer escolha entre 

escolas; ênfase na gestão e na organização escolar mediante a adoção de 
programas gerenciais de qualidade total; valorização de algumas 

disciplinas: matemática e ciências naturais, devido à competitividade 

tecnológica mundial que tende a privilegiar tais disciplinas; 
estabelecimento de formas “inovadoras” de treinamento de professores 

como, por exemplo, educação à distância; descentralização administrativa 

e do financiamento, bem como do repasse de recursos em conformidade 

com a avaliação do desempenho; valorização da iniciativa privada e do 
estabelecimento de parcerias com o empresariado; o repasse de funções 

do Estado para a comunidade (país) e para as empresas. 

 

Em termos humanos, sugere-se a subjetividade declaradamente fragmentada (BAUMAN, 

2000). As instâncias da vida quotidiana, de um modo geral, passam a ter lógicas mercadológicas 

que é dada como a solução para os problemas estruturais. Segundo ainda Bauman (id.), tais 

valores e atitudes são propagados e vendidos para dar consistência a tal modelo, que nada mais 

visa do que consolidar o capitalismo. 

O mesmo autor nos explica que tal reflexão para este projeto modernizante pode nos levar 

ao pensar na propriedade fluidez, já que como propriedade dos líquidos, ela permite constantes 

mudanças das formas (quando submetidos à forte tensão). Estabelecendo paralelos, seria esta 

também uma característica da modernidade. A idéia é não se prender a formas: seria então a 

própria natureza da fase moderna (tardia) - o derretimento dos sólidos, como já previa Marx e 

Engels (BERMAN, 1986, p. 76). 
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Pensando tal modelo sob esses referenciais teóricos, nossa reflexão nos levou na direção de 

ver a escola como instituição sólida. E essa adjetivação precisa ser substituída, pela falta de 

mobilidade e esgotamento de seus padrões.  

Compactuando das posições de Bauman, Michel Berman (1986), ratifica tais posições, e 

acrescenta que em toda esta fluidez incerta, o único espectro que amedontra os privilegiados é a 

estabilidade prolongada ou a certeza de algo. Neste sentido, a sobrevivência na sociedade da 

modernidade, dependeria de instituições e movimentos que assumissem a fluidez e a forma 

aberta como objetivos primeiros. Assim, o modelo institucional “engessado” da escola 

tradicional estaria longe de atender a tais anseios.  O mesmo autor exemplifica bem tal reflexão 

ao dizer (BERMAN, 1986, p. 54): 

 

Não obstante, a verdade é que, como Marx o vê, tudo o que a sociedade 
burguesa constrói é construído para ser posto abaixo. “Tudo o que é 

sólido - das roupas sobre nossos corpos aos teares e fábricas que as 

tecem, aos homens e mulheres que operam as máquinas, às casas e aos 

bairros onde vivem os trabalhadores, às firmas e corporações que os 
exploram, às vilas e cidades, regiões inteiras e até mesmo as nações que 

as envolvem – tudo isso é feito para ser desfeito amanhã, despedaçado ou 

esfarrapado, pulverizado ou dissolvido, a fim de que possa seguir adiante, 
sempre adiante, talvez para sempre, sob formas cada vez mais lucrativas. 

 

É necessário desvendar, portanto, a estrutura modernizadora e sua relação com a educação. 

A esta caberá a função de reproduzir as relações materiais e sociais da produção, além de 

simplesmente trabalhar a serviço do mercado transformando-se em fábrica de mão-de-obra, 

atuando em nível ideológico para as outras instâncias da vida.  

Se, como caracterizou Louis Althusser (1987), a escola é um simples "aparelho ideológico 

do Estado", existe todo um trabalho para que o indivíduo se sujeite a regras previamente 

estabelecidas. Através da transmissão do conhecimento, pela palavra, é que a escola executará 

este papel. Em sua concepção, a escola não cria a divisão de classe, mais vai contribuir para sua 

reprodução. Nesta roda viva, o indivíduo indiretamente aceita sua condição de classe, pois a 

própria educação, ideologicamente forjada, prepara-o para o mercado e gera no indivíduo uma 

sensação de eficiência, de potencial, de utilidade.  

Focault (2011) analisa tais concepções abordadas em uma reflexão ainda mais profunda, 

observando tal indivíduo moderno preso a um novo tipo de poder que ele chama de “poder 

disciplinar”, desdobrado ao longo do século XIX, chegando ao seu desenvolvimento máximo no 

início do presente século. Ainda segundo o autor, tais locais de poder são aquelas novas 

instituições que se desenvolveram ao longo do século XIX e que policiam e disciplinam as 
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populações modernas – oficinas, quartéis, escolas, prisões – seus objetivos básicos consistiriam 

em produzir um ser humano que possa ser tratado como “um corpo dócil”. 

Embora as reflexões de tais autores sejam de suma importância para a compreensão do 

quadro apontado, suas análises esbarram na ausência de um diálogo com a contraposição que os 

indivíduos fazem aos modelos que lhe são impostos. 

Contrariamente à visão pessimista de que todas as instituições de nossa sociedade estão 

reproduzindo a lógica do capitalismo e as estratégias de dominação das elites 

unidirecionalmente, Antonio Gramsci (2001) desenvolve a idéia de "contra-hegemonia", dando à 

escola o lugar de início de um movimento contra-hegemônico, assumindo um papel estratégico 

de mudança.  

Segundo Gramsci (id.), o Estado, não sendo autoritário, permite que a sociedade seja um 

campo aberto para circulação de ideologias. Logo, se existe uma ideologia dominante, também 

pode existir uma contra-ideologia que venha combater e servir para a libertação das classes 

subjugadas. Se a escola reproduz uma educação que se identifica e justifica certa relação de 

dominação, ela também pode criar condições de libertação, ou, no mínimo, espaço de 

contradição/luta, livrando o indivíduo dos descaminhos do senso-comum e da fragmentação que 

deformam o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural dos alunos.  

E é desta maneira, dialogando com abordagens que apresentam sistemática e 

substantivamente a escola enquanto manifestação de ações políticas coletivas populares, e não 

somente, como manifestações de conformismo, da aceitação de uma opressão silenciada, é que 

direcionaremos nossa reflexão, entendendo a Educação Física como veículo de intervenção, 

parte de um processo que não condena seus sujeitos como tabulas rasas. 

O diálogo neste trabalho, portanto, faz-se em face da certeza de que no interior dos 

conflitos, fragmentações e reformas da escola em nosso país, vão se delineando “novos”7 

percursos de relações escolares, que como pesquisadores, precisamos compreender e avaliar. 

Certamente, esta é uma concepção de trabalho que se propõe longe dos espetáculos e das 

promessas de entradas da escola e de seus componentes curriculares nas reformas economicistas 

de governos pactuados com interesses privados empresariais. 

 

 

 

 

                                                
7 Inscrevemos o “novo” com aspas para distingui-lo dos desdobramentos consumistas que fazem da novidade uma 

qualidade intransitiva que se basta a si mesma. 
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1.2 – A Educação Física escolar no contexto da afirmação do capital 

 

O discurso da necessária modernização econômica, política, institucional e cultural está na 

ordem do dia em diversas pautas. Assim, qual deveria ser o mecanismo preferencial de 

transformação das mentalidades, de criação e integração ao processo modernizador (MÜLLER, 

1999)? 

Nesta linha de raciocínio, mas referindo-se ao fenômeno esportivo, Adriana Penna (2013), 

alerta-nos para a necessidade de se estar atento aos aspectos da ideologia dominante que 

sustentam a atual fase do capitalismo monopolista, identificando como a mesma vem se 

materializando no Brasil para sustentar os discursos e as políticas que criam as circunstâncias 

propícias à institucionalização no país de uma rota de expansão e aceleração de circulação do 

capital. E mais (PENNA, 2013, P.212): 

 

Marx demonstra ao longo de toda a sua obra que o processo histórico de 

produção da vida material não se dá de forma espontânea. Ao contrário, 

está condicionado pelas relações jurídicas e políticas, ou seja, pelas “suas 

formas ideológicas” engendradas pelas relações dominantes de seu 
tempo, inscrito numa totalidade sócio-histórica. 

 

 

Pensando assim, a escola passaria a ser vista como um espaço privilegiado para a 

realização de tal projeto burguês, na medida em que pode traçar normas de disciplinarização e 

moralização do povo; além de atuar como difusora de hábitos de trabalho e de uma sociabilidade 

mais própria a uma sociedade capitalista ocidental (HALL, 2005).  

Diante deste quadro, não há como pensar a Educação Física isolada do contexto (macro) 

sócio-político e econômico. Esta questão supõe uma face da problemática na qual está envolvida 

a disciplina, e a colocam numa situação no mínimo delicada: como construir uma verdadeira 

autonomia em relação ao contexto?  

Seguindo critérios que perdem de vista a especificidade da escola (GADOTTI, 1992), esta 

parece cada vez mais distante: a criação de sistemas nacionais de educação controlados pelos 

governos e por controles referentes à avaliação dos alunos e professores, salvaguarda o grupo 

social que promove a educação moldada para o capital. Os discursos para planos nacionais de 

reformulação da educação, tanto dos países desenvolvidos quanto os dos países em 

desenvolvimento, direcionam-se visivelmente para a adaptação dos currículos às necessidades 

empresariais e ao aprimoramento do controle sobre os saberes e os fazeres docentes.  
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Seguindo a linha de estudos que vincula tal quadro e as implicações na Educação Física 

escolar, Nozaki (2015) aponta-a como potencial mediadora de um projeto pedagógico para as 

elites brasileiras, importante para a conformação do novo tipo de trabalhador, com valores tais 

como coletividade, cooperação, solidariedade e trabalho em grupo: 

 

Os estudos que pesquisam a articulação da educação física com o projeto 

de formação humana dominante constatam, a partir do chão da escola, 

que desde os anos 1990, ocorre uma inferiorização da educação física na 
escola, fruto da permanência do modelo de formação humana voltada 

para o antigo padrão produtivo, o modelo taylorista/fordista, o que 

justifica a secundarização desta disciplina para o projeto de formação do 

trabalhador de novo tipo. Seriam eles elementos ligados à perspectiva 
pedagógica da década de 1970, da aptidão física, com predominância do 

conteúdo esporte, em sua dimensão técnica, enfatizando-se a repetição 

mecânica, com estafetas, sem a continuidade ou progressão dos 
fundamentos ensinados durante as séries (...). (...) os alunos colocam a 

educação física em segundo plano, tendo em vista a priorização de sua 

formação para a sobrevivência e manutenção por meio do trabalho 
(NOZAKI, 2015, P.192)  

 

 

Pode-se perceber deste modo uma série de implicações que reafirmam a idéia de 

preparação do aluno para o mundo do trabalho, anulando-se completamente a crença na 

possibilidade de propagar o conhecimento independentemente e a possibilidade de promoção da 

mobilidade e a justiça social (NASCIMENTO, 1997).  No caso brasileiro tais nuances ficam 

claras a partir do Estado instaurado em 1964. E, neste de 20198. 

Sabe-se que, não somente o Brasil, mas a América Latina como um todo, foi palco do 

desenvolvimento de tendências contraditórias que desembocaram nas ditaduras militares a partir 

da década de 1960. Segundo Marini (2010), as bases desses regimes estariam em acordo com a 

                                                
8 No momento que escrevemos esta monografia, o Brasil passou a ter um novo ministro da Educação, Abraham 

Bragança de Vasconcellos Weintraub, que corrobora com nossas reflexões até agora: é mestre em Administração na 
área de Finanças pela Faculdade Getulio Vargas, com a defesa da dissertação: “The Performance of Open-end 

Brazilian Fixed Income Mutual Funds for Retail Clients”; MBA Executivo Internacional (Mestrado latu sensu em 

finanças) pelo OneMBA, cursado entre 2002 e 2004, com título reconhecido pelas escolas: FGV/Brasil, 

CUHK/China, RSM/Holanda, UNC/USA e EGADE-ITESM/México; é graduado em Ciências Econômicas pela 

Universidade de São Paulo ; executivo do mercado financeiro, com mais de vinte anos de experiência, tendo atuado 

como Sócio na Quest Investimentos; foi diretor Estatutário do Banco Votorantim; CEO da Votorantim Corretora no 

Brasil e da Votorantim Securities no Estados Unidos e na Inglaterra, além de ter sido economista chefe por mais de 

dez anos; foi membro do comitê de Trading da BM&FBovespa; conselheiro eleito da ANCORD; membro do 

Comitê de Macroeconomia da Andima; representou o Votorantim nos encontros do FMI e do IDB; tem artigos 

publicados ou entrevistas concedidas a vários jornais e revistas, tais como Valor Econômico, Veja, Época, IstoÉ, 

Estadão, etc ; Publicou uma série de papers na Revista Brasileira de Previdência e na Revista Chilena de Derecho y 
de la Seguridad Social de la Universidad de Chile; atualmente também é o Diretor Executivo do CES (Centro de 

Estudos em Seguridade) e em 2016 coordenou a apresentação da proposta alternativa de reforma da Previdência 

Social formulada por professores da UNIFESP. Tais informações fora coletadas do seu Currículo Lattes em 

09/04/2019.  
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doutrina norte-americana da contra-insurgência e havia uma forte imbricação da ditadura com a 

dinâmica do capitalismo. 

No Brasil, a partir de 1964, o governo promove um período de expansão econômica, 

conhecido como “milagre brasileiro”. Para Francisco de Oliveira (2003), a fase era a de imersão 

no subdesenvolvimento que seria a “forma de desenvolvimento capitalista nas ex-colônias 

transformadas em periferias, cuja função histórica era fornecer elementos para a acumulação de 

capital no centro” (idem, p. 126). O subdesenvolvimento viria a ser, portanto, a forma da 

exceção permanente do sistema capitalista na sua periferia e o caráter internacional do 

subdesenvolvimento, reafirmar-se-ia com a coerção estatal, utilizada não apenas nos 

capitalismos tardios, mas de forma reiterada e estruturante no pós-depressão de 1930. 

Em seu trabalho, Virgínia Fontes (2010, p.220) destaca a contribuição deste autor, uma vez 

que evidencia a centralidade da expansão capitalista e da industrialização no Brasil, através de 

“uma simbiose” e uma organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado ‘moderno’ 

cresce e se alimenta da existência do ‘atrasado’, que não necessariamente atuou em sintonia com 

as imposições externas, às quais, aliás, o país prosseguia subordinado, ao tempo em que delas se 

nutriam as classes dominantes. 

Ainda segundo Virgínia (2010), Oliveira detalha a importância do desenvolvimento 

desigual e combinado para os anos 1930-1970, assinalando o pacto não-declarado, porém 

central, que atravessa o período e que assegurou a preservação da grande propriedade 

imbricando-a a industrialização e garantindo a conservação do latifúndio rural e da intensa 

exploração dos trabalhadores rurais, aos quais foi negado inclusive o estatuto social de 

“trabalhadores”. 

Em outras palavras, seria o que Francisco de Oliveira denominou de o “ornitorrinco”9, uma 

das sociedades capitalistas mais desiguais, mesmo tendo em conta as economias mais pobres da 

África que, a rigor, não podem ser tomadas como economias capitalistas. As determinações mais 

evidentes dessa contradição residiriam na combinação do estatuto rebaixado da força de trabalho 

com dependência externa (id, p. 144). 

A expansão do capitalismo no Brasil, segundo Virgínia Fontes (2010), se dá sob a forma 

do capital-imperialismo, caracterizado entre outras coisas, pela forte dependência econômica 

                                                
9 Francisco de Oliveira (2003) explica melhor esta denominação que criou na p. 150 : “O ornitorrinco é isso: não há 

possibilidade de permanecer como subdesenvolvido e aproveitar as brechas que a segunda Revolução Industrial 

propiciava; não há possibilidade de avançar. Restam apenas as “acumulações primitivas” como as privatizações”. 
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frente aos capitais estrangeiros (EUA). Além disso, a autora acentua a concentração de recursos 

sociais de produção, as expropriações sociais e a extração de mais – valor através do trabalho 

livre como processos que levam a uma “certa forma de vida social específica. A incorporação 

desta forma capitalista, o capital-imperialismo, ocorreu, segundo a mesma, no momento em que 

o Brasil passava por um ciclo de industrialização acelerado atrelado a um Estado garantidor da 

acumulação de capitais e autônomo frente a pressões de possíveis reivindicações populares. 

Para Taffarel (2010), este pressuposto aponta para a questão das relações sociais presentes 

em todos os âmbitos da vida humana, especialmente no nível das instituições educacionais, e do 

que lhes compete enquanto instâncias de produção e apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado.  

A autora insiste na necessidade de vincularmos este complexo quadro com as questões 

educacionais, destacando como a sociedade capitalista aprofunda a divisão do trabalho escolar, 

sobretudo por meio do tecnicismo e da introdução do gerenciamento científico na escola: 

 

Essa educação se objetiva no ensino construído em condições objetivas 

contraditórias, dentro de possibilidades históricas em que estão em jogo 

interesses de classes antagônicas que determinam os rumos de tal 

processo. Esses rumos são expressos em projetos político-pedagógicos 
que objetivam a construção contraditória do processo de humanização e 

alienação do indivíduo (TAFFAREL, 2010, P. 27) 

 

Pensando na escola e na reflexão gramsciniana que Marcelo Badaró Mattos (2009) faz, é 

possível entrelaçar questões da Instituição com a configuração do Estado brasileiro se pensarmos 

que as relações de dominação numa sociedade complexa também implicam concessões das 

classes dominantes aos trabalhadores, ainda que isto não signifique que a dominação não seja 

efetivada, ou que através do Estado seja possível atender aos interesses fundamentais da classe 

trabalhadora. Mas pode significar, por outro lado, uma via de acesso para a construção de 

projetos contra-hegemônicos. 

Para Mattos (2009), esse Estado brasileiro foi resultado da modernização conservadora 

promovido pela ditadura militar no qual as classes dominantes investiram em suas associações de 

classe, órgãos da chamada opinião pública e na constituição das bases para o consenso ativo no 

interior do bloco dominante, assim como para o consenso dos subalternos. Ao proletariado, 

caberia então enfrentar não apenas os aparelhos políticos institucionais da burguesia, mas lutar 

também nesse terreno para tomar o poder na dimensão integrado do Estado. 

 Poulantzas (1980), que elaborou uma contribuição maior para a teoria do tipo capitalista 

de Estado, confirma esta tese, já que incentiva que se caminhe bem além das análises marxistas 
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mais convencionais, desenvolvendo uma abordagem mais ampla para o Estado, como uma 

relação social que sustenta o tipo capitalista de Estado. O autor grego denomina essa forma 

estatal de estatismo autoritário: 

O estatismo autoritário remete assim às modificações estruturais que 

especificam essa fase nas relações de produção, nos processos e na 

divisão social do trabalho ao mesmo tempo no plano mundial e no plano 
nacional. Se o papel econômico do Estado, inseparável de seu conteúdo 

político, deve constituir o fio condutor de uma análise do estatismo 

autoritário, está muito longe de ser o bastante: trata-se aí de uma 
realidade institucional, que não pode ser tratada senão em seu lugar 

específico. O estatismo autoritário remete às transformações de classes 

sociais, de lutas políticas, de relações de forças que marcam o conjunto 
desta fase, no plano nacional e mundial simultaneamente 

(POULANTZAS, 1980, p. 235). 

 

 

Poulantzas descreve tal Estado como representante do poder da burguesia, em que esta 

para afirmar-se como classe dominante teria a necessidade de um corpo de intelectuais orgânicos 

que não teriam simplesmente papel instrumental, mas de organização de sua hegemonia. O autor 

afirma então que não seria por acaso que a forma original da revolução burguesa é a revolução 

ideológica, confirmada, por exemplo, pelo papel que a Filosofia das Luzes exerceu na 

organização daquela classe (idem, p. 69). 

Segundo Oliveira (2003), disso decorreria todos os novos ajustamentos no estatuto do 

trabalho e do trabalhador, forma própria do capitalismo globalizado. A crise do golpe militar de 

1964 anunciava que as organizações de trabalhadores já não eram simples correias de 

transmissões da dominação chamada populista, pelas literaturas sociológica-política.  

Para Virgínia Fontes (2010), significa entender que a formação estatal brasileira dependia 

da reunião de dois fatores: a exploração do trabalhador e seu disciplinamento e subalternização, 

disponíveis para o capital. Finalmente, a dominação burguesa ocorreria desde a produção do 

trabalhador até o Estado, “passando pelas formas de estar e de sentir o mundo pelas modalidades 

de participação política” (FONTES, 2010, p. 218).  

Dar ênfase ao papel da organização política e cultural das diferentes frações das classes 

dominantes e sua penetração no Estado capitalista brasileiro significaria mencionar o papel da 

atividade burguesa no adestramento da força de trabalho, através das escolas. 

Tendo em vista a discussão sobre a formação da política estatal brasileira a partir de 1964 

feita nas páginas anteriores, a intenção é oferecer ao leitor a percepção de como este pano de 

fundo pôde, em alguma instância, influenciar a mudança nas políticas educacionais.  
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Em “A nova pedagogia da hegemonia - estratégias do capital para educar o consenso”, 

Lúcia Maria Wanderley Neves (2005) confirma essa impressão já que a autora desenha um 

amplo quadro histórico-social no que diz respeito à relação trabalho/educação. No primeiro deles 

se apresentam as formas utilizadas pelo projeto neoliberal da Terceira Via que fundamenta a 

pedagogia da hegemonia em nível mundial. A autora identifica os mecanismos utilizados pelos 

organismos internacionais para a propagação da nova versão do capitalismo. 

Mostra ainda como toda essa operação ideológica visa à perpetuação e ao fortalecimento 

de uma hegemonia que busca e, não raro, obtém, o consenso das classes subalternas para a 

conservação de políticas que, sob forma mais sofisticada, continuam a servir, eficientemente, aos 

interesses do grande capital. 

Não se quer dizer com isso que a instituição é produto da realidade social pura e 

simplesmente, uma vez que ela representa apenas um ângulo da questão. Segundo H. Lefebvre 

(1977, p. 228): 

 Mostrar que uma instituição ‘reflete’ ou expressa uma realidade mais 
profunda e elevada, quer dizer, o inconsciente ou a história, a sociedade 

ou o Estado burguês, o econômico ou o social, é uma coisa; mostrar como 

ela contribui para a produção e reprodução das relações sociais é outra 
coisa.  

 

Isto supõe no concernente a Educação Física, uma visão crítica da escola e de seu 

currículo, percebendo de maneira mais atenta as ligações entre a disciplina e identidades sociais, 

assim como questões de gênero, raça e etnia, além de (é claro) classe social, assim como as 

relações entre uma cultura corporal “erudita” e outra “popular”; ou, entre uma “pedagogia 

moderna” e outra “pós-moderna” da Educação Física.  

Universalizar o saber relativo à cultura corporal é um direito da classe trabalhadora, logo, 

uma questão de democracia e justiça social. Nesse sentido, é preciso superar falsas dicotomias 

em prol de um diálogo mais efetivo a fim de descolonizar currículos de Educação Física tão 

cheios de tipificações de consumo e alienação dos esportes de alto rendimento. A imposição de 

uma corporeidade-padrão nas escolas reflete o imperialismo cultural e a hegemonia de uma 

vertente conservadora, esta última sustentáculo ideológico do capitalismo globalizado.  

Tomaz Tadeu da Silva (1999) destaca bem tais reflexões ao elencar a necessidade de uma 

compreensão mais profunda sobre o currículo, e, critica por exemplo, as tentativas de simplificar 

currículos e de facilitar a concessão de diplomas, indicativos do papel da escola aos ditames do 

mercado . 
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Abordagens voltadas para analise do currículo em suas vinculações com a economia e a 

produção de características pessoais para o mercado de trabalho capitalista constituem recursos 

importantes de uma teoria crítica do currículo na disciplina Educação Física, com vistas a 

ampliar a compreensão daquilo que se passa no nexo entre transmissão de conhecimento e 

produção de identidades sociais, isto é, na própria aula.  

Gramsci (1995) ressalta a profunda ligação existente entre a vida social e a educação, 

fornecendo funções políticas das relações pedagógicas, seja com o objetivo de desvelar as 

relações de poder que as práticas instituídas numa dada sociedade visam a perpetuar, seja para 

apreender as possibilidades de ação transformadora presentes no âmbito das contradições 

engendradas por essa mesma sociedade. 

Nessa linha de análise, a Educação Física a ser pensada aqui refuta o conteúdo da 

disciplina como uma proposta de integrar a educação ao monopólio econômico para 

operacionalizar a sua reprodução, impondo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, além 

do aperfeiçoamento constante “daqueles que não querem ser deixados para trás pelos novos 

processos que transformam regulamente as condições de trabalho” (GADOTTI, 1984, p. 86). 

Reproduzir velhos esquemas alienantes de aulas (também conhecido como “rola bola”) é 

delegar a Educação Física uma função de adaptação social e política, instruindo os alunos a não 

somente a produzir, mas também a consumir, incentivando a escolha entre diferentes bens e 

serviços e seleção de mercado com relação ao esporte, produto preferido pela rede midiática. 

Entretanto, a convicção de que a escola e seus conteúdos são simples presas de forças 

históricas externas e determinantes, deixa de lado a reflexão de que há um papel ativo e essencial 

na criação da própria história da Educação Física e na definição de sua identidade cultural. 

Assim, pensar em uma resistência às propostas educacionais da disciplina pode ser 

justificada como uma modificação na correlação de forças vigentes na sociedade civil, que 

dentro ou entre aparelhos privados de hegemonia distintos, tem, necessariamente, repercussões 

junto à sociedade política e aos organismos estatais em particular. 

Na visão gramsciniana, a sociedade civil é uma arena privilegiada da luta de classes, uma 

esfera do ser social em que se dá uma intensa luta pela hegemonia. A sociedade civil guardaria 

forte dose de conflitividade, podendo ser arena de resistência, o “momento da formulação e da 

reflexão, da consolidação dos projetos sociais e das vontades coletivas” (FONTES, 2010, P. 

132).  

É importante ressaltar que tal discussão teórica neste trabalho faz-se em torno de entender 

que a batalha contra o capitalismo não está limitada a combater seus fundamentos econômicos, 
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mas suas práticas cotidianas de ordem ideológico-culturais, presentes na escola em seu dia a dia. 

O conceito de sociedade civil relacionado às aulas de Educação Física, desta forma, erige-se em 

uma arma contra o capitalismo e não em instrumento de acomodação a ele. 

 

1.3 O lazer na Educação Física como alternativa a reprodução alienada 

 

Compreender a reflexão anterior é fundamental neste trabalho, a fim de que se possam 

enxergar as propostas educacionais não somente como inseridas no contexto de soluções 

uniderecionais, mas para se pensar que, escolhas pedagógicas nunca podem ser neutras; 

implicam uma tomada de posição quanto à lógica mais adequada à sua compreensão de mundo. 

Mascarenhas (2004) mostra a importância do lazer como reorganização da sociedade, 

partindo da construção de uma nova intervenção do lazer em grupos sociais. Para conseguir a 

emancipação do homem através dessa abordagem do lazer, Mascarenhas (id.) relata em sua obra 

como é possível essa nova prática. 

Segundo o autor, a princípio é necessário compreendermos as reflexões introdutórias 

acerca do lazer, buscando elucidá-lo através do viés social ligado a prática educativa, refletindo a 

estratégia de lazer junto aos grupos sociais e populares. A institucionalização do lazer contribuiu 

para sua disseminação e antes mesmo de haver uma formação específica no campo da graduação 

em Educação Física já havia a abordagem de temas ligados ao lazer.  

A partir da década de 1970 o lazer se desvincula da oportunidade de descanso e 

entretenimento, tornando-se direito social acessível a todos e promotor da formação de moral no 

individuo, como bem fez o serviço social do comércio (SESC)10 que especializou-se em uma 

sociologia do lazer por meio de Joffre Dumazedier, cujo destaque está no “descanso”, na 

                                                
10 A década de 1940 foi um período marcado pelo adensamento do processo de industrialização e pelo acirramento 

dos conflitos entre capital e trabalho. Em 1946, as classes produtoras reunidas na Conferência de Teresópolis 

optaram por práticas educativas que envolviam a criação de instituições nas áreas de educação e trabalho e educação 

social. O SENAI, criado em 1942 e o SRO (Serviço de Recreação Operário), criado em 1943, pareciam confirmar a 

receita para o tempo (livre) da classe trabalhadora. Em uma carta de intenções ao governo – Carta da Paz Social – os 

empresários concluem seus anseios no que diz respeito ao assunto. Esta Conferência reuniu diversas associações 

rurais, comerciais e industriais, que atenderam à convocação da Federação das Associações Comerciais e da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre suas decisões, está a criação da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), o Serviço Nacional do Comércio (SENAC), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço 

Social do Comércio (SESC), fundados no ideário da Carta da Paz Social. Esta continha forte apelo à “harmonia e 

confraternização entre as classes sociais” que seria resultante de uma “obra educativa” intencional, cuja 
responsabilidade caberia necessariamente aos empresários. Diferente da experiência anterior (SRO), o SESC era 

uma assistência patrocinada pelo Estado junto com empresariado, direcionada para o mundo do trabalhoPara mais 

ver CORRÊA, 2010. 
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“diversão” e no “desenvolvimento”, caracterizando o lazer como atividades terciárias 

basicamente diferentes das tarefas de trabalho e dos deveres sociais. 

Nelson Marcellino (1987) ao abordar tais questões chama atenção para a necessidade de 

mudar o senso comum que havia no lazer. Tempo livre ligado à iniciativa individual estaria 

equivocado, uma vez que existem o tempo de trabalho e outras tarefas que não se relacionam 

com obrigações, mas no qual ocorrem no tempo livre, permitindo que o mesmo não aconteça de 

fato.  Assim, é necessário ter em conta que lazer e tempo livre não são a mesma coisa. 

Para Marcellino (1987) citar os aspectos educativos do lazer é considerá-lo como campo 

possível de contra-hegemonia, da mesma forma que Mascarenhas (2004), quando tenta 

aproximá-lo de uma perspectiva de educação popular, partindo das idéias de Paulo Freire para 

esboçar uma pedagogia critica do lazer como uma nova proposta. Compreendendo a dimensão 

histórica do lazer, é possível encará-lo como prática da liberdade, em uma percepção critica e 

consciente, problematizando-o e procurando intervenção do lazer-educação com grupos sociais 

para consolidá-lo por meio de uma visão de homem e uma concepção de mundo.  

Ainda segundo o autor, “ensinar” o lazer estaria na junção entre teoria e prática, na 

tentativa de construção de um método específico para uma abordagem do mesmo materializada 

em uma práxis político-pedagógica que diagnostica para o reconhecimento do grupo, ligando o 

lazer ao seu contexto , promovendo diálogo com a realidade. Tudo isso conduzido por agentes de 

lazer ou educadores, que são capazes de maximizar o educativo da atividade, comprometido com 

a luta pela emancipação popular, ou seja, o homem emancipado, através das relações 

pedagógicas e hegemônicas inseparáveis da teoria do lazer, onde se poderá conferir a 

aplicabilidade de uma “pedagogia crítica do lazer”.  

Novas propostas no campo do lazer com uma visão ampla de sua dimensão podem sim 

proporcionar a transformação de uma dada realidade, a partir de um lazer estruturado. Nesse 

contexto é que os professores de Educação Física ganhariam importância, já que, 

fundamentados, são capazes de promover debates acerca do mesmo. 

O desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial que se estrutura a partir do capital 

financeiro, deflagra uma série de inquietações sociais. Preocupações com o uso do tempo do 

trabalho e do tempo livre, sobretudo com um dos principais usos que se fazia deste, estão na 

órbita do dia do projeto societário modernizante. O aumento da mão-de-obra aumenta a 

produção e também as preocupações do Estado em assistir e “educar” (os trabalhadores 

precisavam encaixar-se nas novas necessidades da produção, desde a escola). 
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Exatamente por isso, Mascarenhas (2004) reforça que a concepção de lazer deve superar a 

visão funcionalista que o coloca submisso às funções de descanso (recuperação para o trabalho) 

e entretenimento, tornando-se uma possibilidade concreta de atingir o status de direito social, já 

que lazer tem dificuldades em relação ao tempo do trabalho e é encarado mais como consumo do 

que como tempo/espaço de liberdade. 

Por isso, entendemos que as possibilidades de experiências coletivas do lazer na escola 

podem possibilitar o exercício da autonomia e da cidadania, inclusive se pensarmos nele como 

direito social, legitimado por nossa Carta Magna, mas também fruto de conquistas por melhores 

condições de trabalho e das reivindicações para o tempo fora dele. 

É necessário destacar que o complexo contexto em que se processou o 

desenvolvimentismo determinou situações que apresentaram os mais variados problemas. A 

inter-relação desses problemas com a desorganização social e a fragilidade de uma infraestrutura 

acabou por demandar programas e ações visando a harmonizar o progresso, a justiça social e, 

consequentemente, o processo educativo, já que os rápidos progressos da ciência e da tecnologia 

passaram a exigir os mais elevados níveis de qualificação educacional e profissional, colocando 

o sistema escolar a serviço da força de trabalho, exercendo então, este um papel social de 

recrutamento e preparação ocupacional. 

Uma Educação Física escolar reprodutivista reduz a formação escolar à aprendizagem 

absolutamente indispensável de uma instrução fundamental e limita a ação da escola como tal. 

Acaba integrando a escola nas instituições que não tem função educativa e a novas instituições 

que são criadas para responder às novas tarefas. 

Portanto, indicar uma proposta crítica e reflexiva para a disciplina significa não responder 

pedagogicamente às mudanças socioeconômicas.  Uma nova perspectiva, que leva os educadores 

a redefinir toda e qualquer educação faria com que a Educação Física deixasse de ser um mero 

apêndice, uma cúpula, para ser, como os outros componentes curriculares, uma das fontes e dos 

fundamentos do sistema escolar. 

É importante a percepção de que ao elencarmos tais debates não estamos propondo o lazer 

como conteúdo em uma “Educação Física salvadora”. O propósito é mostrar que existem 

diversas e distintas contribuições – e o lazer como temática pode ser uma delas -  para que os 

sujeitos tenham possibilidade de ver os temas-problemas em suas múltiplas dimensões.  

A questão da escola como veículo de Educação para/pelo o Lazer constitui-se um 

problema a ser levantado com mais freqüência pelos estudiosos da Educação Física. Os próprios 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Brasileira, referem-se à importância do lazer no 
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espaço pedagógico. Por que, então, sua manifestação na escola ainda é tão obscura e mitificada?  

É preciso que encontremos o lugar do fenômeno lazer no cotidiano das aulas de Educação Física 

na escola, compreendendo-o como uma possibilidade de desenvolvimento social.  

Falaremos mais atentamente dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Educação 

Física no próximo capítulo. Por hora, é importante salientar que eles se constituem num 

referencial teórico que busca a reflexão sobre os conteúdos curriculares a nível Nacional, 

Estadual e Municipal.  

Em sua introdução, o documento intitula-se como orientador e norteador da prática 

pedagógica do docente das diversas áreas, principalmente objetivando mostrar as formas e meios 

de adequação no que se refere à construção do planejamento com vistas no projeto político-

pedagógico da escola, para que este se efetive de maneira dinâmica e concreta (BRASIL, 1998). 

  O próprio documento ressalta a consideração dos aspectos sócio-culturais dos educandos, 

de modo a atender as diferentes realidades encontradas em nosso país, e destaca a Educação 

Física na perspectiva da cultura corporal de movimento, de maneira a considerar as experiências 

e manifestações apresentadas pela clientela escolar local.      

Portanto, esse trabalho não “inventa a roda” ao eleger a proposta do lazer na perspectiva da 

cultura corporal, uma vez que há base legal contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

“dentro desse universo de produções da cultura corporal de movimento, algumas foram 

incorporadas pela Educação Física como objetos de ação e reflexão” (BRASIL, 1998, p.28).  

Aproveitar o usufruto das possibilidades de lazer no potencial extramuro em uma cidade 

como o Rio de Janeiro é tratar o conteúdo  como de relevância social com fins de interação 

sóciocultural, além de simplesmente levar em conta as diferenças entre regiões, cidades e 

localidades brasileiras e as possibilidades de aprendizagem dos educandos na utilização das 

práticas da cultura corporal de movimento de maneira ampla e diferenciada (BRASIL, 1998). 

Se for função dos PCNs assegurar aos alunos a prática da cultura corporal, de modo que 

possam construir atitudes críticas e reflexivas acerca das práticas que compõe, a Educação Física 

pode tratar os conteúdos em termos culturais, enfocando os alunos como seres produtores desta.  

Importante ressaltar que o conceito de cultura corporal que pensamos neste trabalho leva 

em consideração o Coletivo de Autores (1992), onde o mesmo busca a reflexão pedagógica sobre 

as representações que o homem vem produzindo no decorrer de sua história a respeito do mundo. 

Jogos, as danças, as lutas, os esportes e outros, podem ser identificados através de representações 

simbólicas da realidade, uma vez que foram historicamente criadas e culturalmente 

desenvolvidas.  
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Sob esta perspectiva, a prática pedagógica tem como objetivo fundamental contemplar os 

conteúdos nos diferentes aspectos (históricos, sociais, técnicos, éticos, fisiológicos, culturais e 

políticos) de forma abrangente, democrática e contextualizada, fazendo com que os educandos 

possam enxergar as possibilidades de transformações desta prática (COLETIVO DE AUTORES, 

1992, P. 41) 

Somente uma prática educativa que revele as contradições existentes e não busque 

mascará-las poderia realmente contribuir para o estabelecimento de uma nova ordem na 

disciplina; um planejamento de ensino que não vise apenas preparar exatamente de acordo com 

os valores econômicos que coexistem na sociedade contemporânea, mas que busquem formar 

pessoas que, convivendo com tais valores, saibam dimensioná-los nas exatas proporções e 

repercussões. 

Isto, se, de fato desejamos uma educação que não seja aparelho de desintegração da força 

de trabalho da sociedade capitalista avançada (GADOTTI, 1984, p.109) na qual a proposta é 

integrar a educação ao monopólio econômico para operacionalizar a sua reprodução, impondo o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, transformando regulamente as condições de 

trabalho. 

Qualquer que seja o programa de ensino, ele nunca se encerra. Se o tempo constitui a sua 

“pedra-bruta” e o homem, o seu artífice, como ensinarmos Educação Física se não estivermos 

conscientes de seu caráter provisório e sempre inacabado, aberto a múltiplas interpretações? 

Ainda mais. Como enfrentar os efeitos dos formalismos burocráticos, correlatos ao 

predomínio de políticas públicas socialmente excludentes, que há decênios vêm caracterizando a 

realidade educacional brasileira, principalmente, no que tange à escola pública, se não 

estivermos alertas e sensíveis frente às seguintes indagações – como, a quem, por que e o quê 

ensinar11.  

A Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense, tem um 

entendimento do currículo escolar como construção social, portanto, como algo em permanente 

transformação no espaço da escola12.  

Sendo assim, definir alguns princípios norteadores do currículo, que nos permitam ter ética 

em relação ao conhecimento, ao professor, aos colegas e à sociedade, possibilita o aceite das 

                                                
11 Ver GUSDORF, GEORGES. Professores para quê? - para uma pedagogia da pedagogia. 4 ed. Lisboa: 

Moraes, 1978.  
12  Segundo as orientações da última LDB e dos PCN’s, o currículo está sempre em construção e deve ser 

compreendido como um processo contínuo que deve influenciar positivamente as práticas do professor. Tendo como 

referência tais práticas e o processo de aprendizagem dos alunos, os currículos devem ser continuamente revistos e 

sempre aperfeiçoados.  
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diferenças e o respeito pelo outro, além do diálogo entre o ensino, a construção do conhecimento 

científico e as novas tecnologias, tendo em vista a realização de atividades de pesquisa escolar 

que estimulem e desenvolvam o processo de observação, coleta de informações em diferentes 

fontes, produção de textos e de trabalhos individuais e coletivos; o que contribui para o 

desenvolvimento da reflexão, da crítica e da autonomia, aqui encaradas como uma tríade 

imprescindível ao processo ensino-aprendizagem e, particularmente, à formação do aluno 

enquanto sujeito histórico e cidadão.  

A par de tais princípios, a proposta do lazer nas aulas fundamenta-se em uma perspectiva 

teórico-metodológica de uma Educação Física que pode contemplar o ingresso de outros temas 

pouco convencionais no estudo/ensino da disciplina, tais como: o imaginário, os mitos, os 

símbolos, os ritos, as crenças, a vida privada, as utopias, os comportamentos, os valores, as 

representações. Tais objetos podem ampliar o entendimento do processo educacional sob uma 

vertente que articula o sócio-econômico, o político e o cultural; assim como, estimulam práticas 

didático-pedagógicas que enriquecem o ensino-aprendizagem.  

Tais especificidades apontam para o reconhecimento de formas diversas de ler, escrever e 

lidar com o conhecimento; o que implica, a priori, na seleção e organização de conceitos e 

conteúdos a serem mais ou menos enfatizados no seu tratamento didático-pedagógico nos 

percursos a serem utilizados para o alcance de certos valores e noções de comunidade em 

detrimento de outros; situações de poder e/ou formas específicas de autoridade e definições do 

indivíduo/coletivo, ajudando o aluno no exercício de uma cidadania ativa e responsável. Tendo 

como referência que a prática e a ação docente se encontram, intrinsecamente, associada aos 

saberes que perpassam a elaboração e a organização de um programa, o que traz para o espaço 

da aula tantas possibilidades quantas interdições, indaga-se:  

 

(...) é preferível ‘pensar’ sem disto ter consciência crítica, de uma 

maneira desagregada e ocasional, isto é, ‘participar’ de uma concepção de 
mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um 

dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente 

envolvidos desde sua entrada no mundo consciente (...); ou é preferível 
elaborar a própria concepção de mundo de uma maneira crítica e 

consciente e, portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro, 

escolher a própria esfera de atividade, participar ativamente na produção 

da história do mundo, ser o guia de si mesmo e não aceitar do exterior, 

passiva e servilmente, a marca da própria personalidade? (GRAMSCI, 

2006, p. 93-94)    

 

Nesse contexto, assumindo como referências a defesa da ética humana e o respeito à 

diversidade sociocultural dos alunos, cabe pontuar a relevância de outros temas nas aulas em 



38 

 

 

 

função de outros propósitos. O lazer como um dos possíveis temas para as aulas pode 

proporcionar a construção de uma perspectiva crítica como eixo norteador do processo ensino-

aprendizagem, bem como a percepção e a elaboração de distintas formas de utilização do corpo 

nas aulas. 

Entretanto, tudo isso irá depender da maneira como encararemos o tema, uma vez que seu 

uso pode tomar diferentes formatos, inclusive o da reprodução alienada. Veremos como entendê-

lo a partir de uma perspectiva histórica que não renuncia à análise das determinações e dos 

condicionantes do capitalismo em nível planetário, mas leva em conta a reflexão pedagógica 

entrelaçada à compreensão e explicação desta inegável e, por enquanto, inevitável realidade. Celi 

Taffarel13 confirma tal afirmação: 

 

(...) estamos vivendo, a nível planetário, a acentuação da decomposição 
do modo de produção capitalista, que esgotou suas possibilidades 

civilizatórias, é autofágico, e atualmente exacerba os mecanismos de 

destruição das forças produtivas. O que nos cabe é reconhecer o papel 

estratégico na luta de classes que se expressa também no âmbito da 
Educação Física. A identificação, a disposição, a convicção, a firmeza e a 

clareza no projeto superador do capitalismo devem ser alcançadas 

coletivamente. Nada podemos esperar dos que “não têm certeza se 
quererem mudar o capitalismo”. O grande desafio da atualidade é atender 

a demanda das massas por práticas corporais cientificamente orientadas 

aliadas a possibilidades estratégicas de médio e longo alcance de 
superação do modo de produção capitalista que está esgotado em suas 

possibilidades civilizatórias. Este rumo não podemos perder. 

 

 

Elencar temas para Educação Física escolar que constatem, expliquem e transformem a 

realidade, nos leva a proclamar a necessidade vital de refutar àqueles que se limitam à exposição 

do acervo técnico, tático e normativo da disciplina, desconsiderando seus constructos históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Entrevista concedida ao Prof. Nivaldo Antônio Nogueira David, em 31 de março de 1999. 
Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/159/2627, acesso em 26/05/2019. 

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/159/2627
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CAPÍTULO 2  

 

LAZER: UMA RESTROSPECTIVA EM DIREÇÃO A 

ESCOLA 
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2.1  Breve discussão teórica sobre o conceito de lazer 

 

Para abordarmos o tema do lazer, é preciso que antes delimitemos melhor a confusão que 

se faz do seu suposto “sinônimo”: tempo livre. O lazer pode ser uma das possibilidades deste. 

Entretanto, como o tempo livre é encarado de maneira negativa pela escola, faz-se necessário 

delimitarmos melhor a diferença entre os dois, já que são grandes alvos da preocupação familiar 

em função do contexto social voltado ao mundo do trabalho. 

E este tempo livre pode ou não se transformar em lazer. Nos alerta Fiori que, para 

sabermos a extensão real do “tempo de trabalho” e por conseqüência, do “tempo disponível” é 

fundamental que seja considerada as relações sociais que se estabelecem no processo produtivo 

de cada sociedade. Nas palavras da autora (FIORI, 1987, p. 30): 

 

Orientadas por interesses sociais mais amplos – e pelas formas 

econômicas políticas e culturais de que se revestem as suas relações – 
uma série de variáveis (e, entre elas, aqui sim, os índices de 

produtividade) interfere, a cada conjuntura, para a duração real da jornada 

de trabalho e, por decorrência, do “tempo livre”, podendo este crescer ou 

decrescer e não sendo igualmente distribuído, variando por setores 
produtivos, ramos de atividade e categorias profissionais. A definição das 

variáveis que influem diretamente nas oscilações conjunturais e setoriais 

dos limites da jornada de trabalho dependerá da análise concreta de cada 
situação específica. 

 

 Como citamos anteriormente, junto com o processo de industrialização da economia, 

assistimos a um processo de urbanização que fez com que maioria da população passasse a se 

concentrar nas cidades. A urbanização acabou puxando para si, muitas transformações no estilo 

de vida da sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX, sobretudo no que diz 

respeito à duração do trabalho e, conseqüentemente, ao aparecimento do tempo livre. Segundo 

Pereira (1987, p. 41):  

 

(...) a urbanização tende a alterar os modos de vida das populações, 

uniformizando-os sem alterar necessariamente a qualidade de vida, e cria 
condições para a emergência de necessidades e exigências para o 

desenvolvimento do tempo livre para o lazer.... . 
 

 

 O autor salienta ainda fatores sócio-culturais como estimuladores do aparecimento e do 

aumento do tempo livre nas populações urbanas. E, enfatiza a emergência da urbanização – fruto 

de uma industrialização antecedente – como âncora do tempo livre, dado o novo estilo de vida no 

meio urbano. 
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 Isto quer dizer que a urbanização altera o estilo de vida das pessoas na medida em que cria 

não somente necessidades e exigências, mas condições para o surgimento do tempo livre: ela 

acaba por provocar um processo de modernização das relações que atinge todos os segmentos da 

sociedade, independentemente do estágio de desenvolvimento industrial em que se encontrem. 

 De qualquer forma, é importante estarmos atentos para o fato de que a elevação da 

produtividade na sociedade industrial vislumbrou a promessa da redução do tempo de trabalho 

socialmente necessário. Na maioria dos casos, o que houve foi a redução dos níveis de emprego. 

Temos então a tecnologia constituindo-se em fator de desemprego e não de tempo livre. 

 É claro que este processo deve ser de algum modo relativizado, já que não pretendemos 

delegar à urbanização todas as “mazelas”, inclusive àquelas relativas à falta de tempo livre do 

trabalhador.  

É comum a associação entre tempo livre e lazer, já que o primeiro é encarado pela 

população, de um modo geral, como o resultado da diminuição do tempo total de trabalho 

regulamentado por lei e das necessidades de subsistência; (tempo ocupado com tarefas 

domésticas, tempo de deslocamento, tempo gasto com necessidades fisiológicas). O tempo 

liberado surge, então, como àquele resultante desta operação.  

 A questão é termos em conta que se este critério constitui-se em um esquema realmente 

integrado à vida real, já que algumas atividades categorizadas escondem algumas nuances que 

também demandam tempo. Segundo Pereira (1987), no caso da educação das crianças, por 

exemplo, ainda que esteja incluída nos afazeres domésticos, grande parte desta tarefa é realizada 

durante as atividades de lazer da família, isto é durante o suposto “tempo livre”. 

 Assim, além dos cuidados com a prole, precisamos também trabalhar com a idéia de que 

durante o tempo livre deveria haver a reparação do desgaste físico sofrido durante o tempo do 

trabalho. É durante ele que ocorre o repouso necessário não somente à manutenção da 

capacidade produtiva dos trabalhadores no que tange à recuperação psicossomática e capacitação 

profissional, mas também a recuperação para o usufruto dos momentos de lazer. 

 As condições em que estas coisas irão ocorrer são variadas e sofrem influência das 

demandas com relação às exigências de “aptidões profissionais”. Este ponto é importante 

ressaltar, já que considerando uma sociedade capitalista, as formas de ocupação do tempo livre 

dependem de como ocorrerá o consumo deste e conseqüentemente do poder aquisitivo dos 

alunos. 

 Analisando melhor tal colocação, podemos resgatar as idéias de Canclini (1997) já que o 

mesmo coloca reflexões sob o aspecto de conjunto de processos socioculturais em que se 
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realizam a apropriação e a transformação de todos os aspectos da vida em consumo, inclusive o 

tempo.  O autor enxerga o consumo como um processo ritual cuja função primária consiste em 

dar sentido ao fluxo rudimentar dos acontecimentos onde as diversas mercadorias (e, dentre elas, 

o tempo) são úteis para expansão do mercado e reprodução da força de trabalho.  

Essa forma particular de organização das relações sociais constitui-se como fator 

primordial de fenômenos relativos ao chamado tempo livre, no que concerne a sua duração e as 

suas formas de utilização. Isto porque, as exigências do processo produtivo atuam na base da 

determinação das práticas do tempo livre e, também nas práticas de lazer. Coisas, portanto, 

secundárias na escola. 

 Mais do que distinguirmos tempo livre e lazer, nossa análise está voltada para resultantes 

de reflexões que estejam condicionadas por mecanismos da produção que, acreditamos, 

influenciam as opções dos alunos com relação à utilização de seu tempo disponível. Queremos 

dizer com isto, que as determinações das opções de lazer e do tempo livre são processos sociais 

mais amplos, relacionados com padrões culturalmente construídos. 

 Acreditando, portanto, que o lazer constitui-se em uma das práticas do tempo livre, 

investigar as práticas de lazer na escola, leva-nos a compreender melhor as opções desta com 

relação à prática. Contudo, antes de focalizar especificamente a realidade escolar, pensamos ser 

primordial uma breve exposição sobre o conceito de lazer tomando como base os principais 

estudiosos do assunto. E, para iniciar a proposta de compreensão do conceito de lazer, Melo e 

Alves Júnior (2003) nos trazem contextualizações fundamentais que permitem uma intervenção 

com intencionalidade e clareza no que tange ao conceito.  

Partindo de uma definição mais objetiva sobre lazer, os autores assim o definem: “o lazer é 

um fenômeno moderno, surgido com a artificialização do tempo de trabalho, típica do modelo de 

produção fabril desenvolvido a partir da Revolução Industrial” (MELO e ALVES JÚNIOR, 

2003, p. 29). Logo, vinculam a esta definição possíveis questões, tais como: se o lazer seria 

menos importante que o trabalho, do que a educação, se seria um momento de ócio alienado. Há 

algumas posturas possíveis quanto ao uso que se dá ao lazer, mas é preciso reafirmar, sobretudo, 

àquela que abandona a idéia de alienação, presente em muitos que pesam o tema. 

Os autores supracitados defendem que é necessário encarar o lazer de forma 

comprometida. Mas, isto não quer dizer obrigação, apesar de em algumas ocasiões - devido a 

condições socioeconômicas e à atual conjuntura que vivemos – momentos de lazer dedicados a 

hobbies viram mercado. Neste caso, seria o que Joffre Dumazedier (2001) chamou de semilazer.  
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 Assim, para Melo e Alves Júnior (2003), várias seriam as atividades que estão nos 

momentos para o lazer, já que diversos são os interesses, visto a heterogeneidade de um dado 

grupo. Há assim, os interesses físicos, e aí incluídos os esportes - movimento de grande apelação 

nos meios de comunicação de massa -, ou interesses ligados às atividades ligadas às artes, 

colocadas de maneira a sensibilizar as pessoas para novos valores e crítica de valores vigentes. 

Esta última, além de tudo, desmitifica certas profecias como as de que as artes necessariamente 

estariam ligadas à cultura erudita.  

Mas os mesmos autores alertam que as atividades não devem ser postas aleatoriamente e 

sim, contextualizada dentro das possibilidades de prazer que resultarão tais práticas, 

conscientizando sobre seus sentidos e significados, introduzindo nas pessoas a proposta de forma 

crítica.  

Em outra linha de análise, Joffre Dumazedier (2001) propõe uma conceituação sobre lazer 

mais funcional, focando a representação mental feita pelos trabalhadores. Ele considera lazer 

todo o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de bom grado, para repousar, 

divertir-se, desenvolver formação interessada (desinteressada também), depois de ter-se liberado 

de suas obrigações familiares ou sociais. Seguindo a mesma linha, outro autor, Renato Requixa 

(1976), define lazer como uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a 

vive e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento 

pessoal e social. 

Para estes autores, a análise do conceito de lazer passa por encará-lo como ocupação, isto 

é, o lazer é sempre algo em que se ocupa um fazer. A idéia de lazer como um não-fazer estaria 

expresso na confusão que se faz entre lazer e ócio, já que este último seria na verdade alvo das 

condenações da civilização do trabalho, como já abordamos. Como o ocioso era aquele que não 

trabalhava e, portanto, nada produzia, na moral tradicional o lazer passou a ser entendido como 

sinônimo de ociosidade. Deste modo, o lazer seria condenado pela moral puritana: 

 

A ascese se instituiu como padrão dessa nova ética em construção, não só 

no que se refere a combater comportamentos que desvirtuassem o que 

deveria ser o objetivo central da vida (a profissão e os benefícios 

financeiros daí advindos), como também o próprio uso “inadequado” do 
capital acumulado (...). O puritanismo, portanto, não combatia qualquer 

forma de diversão, mas sim aquelas, tanto das classes mais altas quanto 

das camadas populares, de acordo com seu olhar, desviavam os 
indivíduos do trabalho, da devoção, da racionalidade (MELO, 2010, 

p.25). 
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Outra distinção que se faz necessária é entre os conceitos de ócio e lazer. O primeiro, deve 

ser entendido como um não-fazer, já que o lazer é entendido como uma ocupação, um fazer. Os 

gregos, por exemplo, faziam esta clara distinção, na medida em que para designar lazer, o termo 

usado era “schola” (que acabou originando a palavra escola) e para designar não-trabalho o 

termo usado era “argia” (a + ergia, “a” como prefixo de negação e “ergia” como significado de 

trabalho). Porém, segundo Requixa, não basta entendermos lazer como uma ocupação; é preciso 

compreendê-lo como uma ocupação não obrigatória (REQUIXA, 1976, p. 23): 

 

(...) analisando o lazer como uma ocupação, vejamos seu segundo 

elemento. Este qualifica o primeiro, na medida em que restringe a 
caracterização do lazer como uma ocupação não obrigatória. Não é 

simplesmente uma ocupação a que o indivíduo não está obrigado. A não 

obrigatoriedade é elemento essencial do conceito e a ocupação resulta 

exclusivamente do interesse do indivíduo. Portanto, não há no lazer 
nenhum elemento que se possa considerar como de constrangimento. A 

ele, ninguém se obriga. O lazer manifestamente se apresenta com caráter 

de autonomia, de liberdade. 

 

 

Tanto Requixa quanto Dumazedier convergem para o ponto de que é indispensável a não 

obrigatoriedade para a exata caracterização do lazer, eliminando a idéia de rígido dirigismo no 

lazer, ou seja, a obrigatoriedade da prática de certas atividades em desrespeito ao interesse 

particular do indivíduo por outras atividades que mais lhe agradem. De modo que, os autores 

defendem a livre escolha como um dos pilares ao exercício do lazer. 

Dumazedier que nos traz a noção de lazer como uma contingência, uma necessidade de 

diversificação, a fim de que o indivíduo possa liberar ou recuperar energias perdidas. Isso 

ajudaria a suportar a disciplina e as imposições obrigatórias da vida social, através da ocupação 

do tempo livre em atividades supostamente equilibradoras, socialmente aceitas e moralmente 

corretas.  

Ainda que reconheçamos a importância dos autores para os estudos da área, vemos limites 

na recomendação do lazer para desenvolvimento da força e da saúde física já que seria uma 

preocupação com o desenvolvimento econômico e com a noção de veículo para uma maior 

produtividade do trabalho.  

Melo e Alves Júnior (2003) concordam com a perspectiva da não-obrigatoriedade de 

Requixa e Dumazedier, mas avançam na reflexão de que esta possa ser fruto de um leque de 

opções direcionadas por àqueles que de alguma fora estejam preparados para fazê-lo, intervindo 

de maneira crítica. Por que este não poderia ser um dos papéis do professor de Educação Física e 

da escola? 
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O lazer proposto nesta monografia seria pensado como construção para o desenvolvimento 

de uma intervenção educativa em que as práticas não tivessem um caráter básico de ação 

educativa controlada e dirigida, inscrevendo-se na linha de atuação por imposição vertical. Não 

se deseja considerar o lazer na escola como oportunidade de compensação para as imposições do 

mundo moderno, opondo lazer e estudos sem considerar sua relação histórico-social. 

Já para Mascarenhas (2004, p.29), teorizar uma prática pedagógica para o lazer é uma 

necessidade de apontar caminhos no sentido de sua apropriação crítica e de superação daquilo 

que vem sendo produzido. Afirma o autor: 

 

Neste caso, as atividades de lazer podem se constituir numa prática 
educativa importante para sua organização e fortalecimento (...). (...) 

garante-se ao grupo a descoberta das contradições e determinações 

impostas à sua organização, permite-se a apreensão crítica e criativa dos 

conteúdos do lazer. De qualquer forma, chamamos a atenção para que o 
lazer como uma prática pedagógica seja planejado tendo como sua grande 

referência à emancipação do homem. (MASCARENHAS, 2005, p. 29). 

 

Pensar em todas estas questões que envolvem o lazer na escola também leva, de acordo 

com Gramsci (1995), à ligação entre hegemonia e a cultura na sociedade de classes. Tal como a 

cultura, a hegemonia não é apenas conjunto de representações, nem doutrinação e manipulação; 

é um corpo de práticas e de expectativas sobre o todo social existente e sobre o todo da 

existência social; constitui e é constituída pela sociedade sob a forma da subordinação 

interiorizada e imperceptível. 

O conceito de cultura para este autor relaciona-se à compreensão do senso comum que 

ocorre em direção oposta àquilo que se chama de consciência filosófica ou concepção científica 

de mundo. O conceito é inicialmente concebido como um bem universal, com acesso às ordens 

de classe, pois se trata de sua difusão enquanto ação política, com finalidade de promover a 

autonomia intelectual na organização da cultura, nos eixos de produção intelectual e na 

intervenção política. 

Reflete sobre o conceito afirmando que “(...) conhecer-te a ti mesmo significa ser si 

mesmo” (GRAMSCI, 2006, p. 56), ressaltando que tal premissa pressupõe o conhecimento do 

outro e equivale aos esforços conjugados para elaborar e formar uma consciência e, assim, 

retomar a história, reinterpretá-la e libertar-se dos dogmas. Portanto, cultura envolveria a 

organização do próprio eu, apropriação da própria personalidade e conquista da consciência 

superior, pois, somente dessa maneira, o sujeito começa a compreender seu valor histórico, sua 

função na vida, seus direitos e deveres. 
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Este debate teórico acerca do conceito de cultura é necessário devido à sua inserção nos 

diversos campos, entre eles o lazer. Tal como o de “qualidade de vida”, contido em várias 

propostas de políticas públicas associadas ao tema lazer. Nas primeiras décadas do século XX, as 

referências à qualidade de vida eram indiretas, a partir de idéias como democracia, ética e 

economia. 

O interesse em conceitos como “qualidade de vida”, “padrão de vida” ou “condições de 

vida” era restrito a cientistas sociais, economistas ou filósofos dentro do mundo acadêmico e 

universitário. Possivelmente, foi Lyndon Johnson14 como presidente dos EUA o primeiro a 

empregar o termo em um âmbito público e de governo, ao declarar em 1964 que “os objetivos 

(de uma nação) não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser 

medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas” (MIRANDA NETO, 2002, 

p.12).  

Há uma crescente preocupação com questões relacionadas à qualidade de vida e  lazer, 

com o argumento de que tais áreas juntas possam valorizar parâmetros amplos, como o aumento 

da expectativa de vida. Dependendo da área de interesse, os conceitos são adotados como 

sinônimos de saúde, felicidade, satisfação pessoal, condições de vida ou estilo de vida. 

Refutamos aqui tal recorte para a escola. 

Recorrendo-se à etimologia do termo qualidade, ele deriva de “qualis” [latim] que significa 

o modo de ser característico de alguma coisa, tanto considerado em si mesmo, como relacionado 

a outro grupo, podendo, assim, assumir tanto características positivas como negativa. Porém, 

quando se fala em qualidade de vida, acredita-se que, geralmente, refere-se a algo bom, digno e 

positivo. TANI (2002) alerta para o problema dessa mistura, já que deixa de se considerar a 

subjetividade particular de cada ser humano na questão de poder avaliar o quão boa é sua própria 

vida. 

Desta forma parece coerente refletir sobre a necessidade de não se considerar a abordagem 

do lazer nesta monografia através de tais premissas, pois sua associação assim levaria à 

interpretação de significados que dificultam sua operacionalização e utilização em planejamentos 

e programas vinculados à escola. 

 Da mesma forma, optamos por não vincular os conceitos de “Esporte e lazer”, que segundo 

Melo (2009), ainda que não devam ser desprezados, já que são dois temas inseridos em diversos 

setores da sociedade e são indícios da popularidade dessas práticas na atualidade, é preciso 

                                                
14 Para mais informações sobre este dado: MIRANDA NETO, Manoel José de. O poder da cidadania: globalização X 

qualidade de vida. Belém, UFPA, 2002. 
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cautela na maneira como entrelaçamos tais conceitos. Quando incorporados pela escola, eles 

tendem a confundir-se, tanto porque se refere às interações do corpo com o meio, quanto por ser 

parte da vida moderna juntamente com todo seu amplo conjunto de fatores culturais. 

Assim, faz-se uma enorme confusão quanto à compreensão e nomeação dos 

acontecimentos situados no universo da Educação Física, levando as manifestações lúdicas a 

terem seus nomes sempre relacionados aos contextos de suas existências, situando no mesmo 

nível coisas que são de níveis diferentes.  

Mesmo reconhecendo que o esporte é um fenômeno cultural restrito a grupos singulares e 

que se manifesta como única forma de lazer para muitos alunos nas escolas públicas, nosso 

trabalho pretende contribuir para reflexões sobre a implementação de políticas que valorizem 

práticas de lazer na escola para corroborar para uma reinvenção de uma educação para e pelo 

lazer que não passe somente pela prática esportiva. 

Como já argumentamos, o espaço escolar é um local privilegiado para observarmos as 

características de uma sociedade, já que nela também encontramos dinâmicas das relações 

sociais, e, também, de suas desigualdades. Incorporar em seu contexto temas que levem a 

vivências para um bom desenvolvimento social e crítico são de extrema inportância. Segundo 

Patto (1992, p. 108): 

 

À pesquisa educacional tem cabido a tarefa de explicar esse estado de 

coisas tantas vezes chamado de calamitoso ao longo da história da 

educação brasileira. Na análise crítica das idéias que se propõem a 

explicá-lo, no exame de sua filiação histórica, de seus determinantes 
sociais, encontra-se a chave para entender a relação, via de regra má, 

dessa escola com seus usuários mais pobres. 

 

Portanto, é preciso dar a necessária atenção ao espaço escolar e a sua utilização com temas, 

nas aulas, que façam do território pedagógico um equipamento facilitador para a busca do senso 

crítico e da autonomia intelectual e corporal nas aulas de Educação Física.  

Diante de tais considerações, a práxis político-pedagógica nesses inquietantes tempos 

elencam múltiplas possibilidades criadoras e transformadoras da nossa disciplina como um 

contraponto do tecnicismo a proliferar e, ainda, a tantos seduzir.    

Tendo como referência que a prática e a ação docente encontram-se intrinsecamente 

associadas aos saberes que perpassam a elaboração e a organização de um programa, o que traz 

para o espaço de sala de aula tanto possibilidades quanto interdições, analisaremos a partir daqui 

como “a norma”, em que pese a significância desse dispositivo legal, pode atuar nos aspectos 
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formativos do currículo escolar, nas articulações escola, na cultura e sociedade, nos processos de 

modernização e formação das identidades sócio-culturais. 

É necessário que a Educação Física escolar supere as limitações temáticas se, de fato, 

pretende contribuir para uma efetiva legitimação da disciplina. Um passo inicial e importante 

está em repensar o seu papel na escola.  

O exercício, o desporto e a aptidão física apareceram por muito tempo como conteúdos 

essenciais da Educação Física. Enquanto a atenção dos profissionais da área estiver voltada 

unicamente a esses elementos, questões sociais maiores que a perpassam permanecerão 

despercebidas. A Educação Física não pode perder de vista seu caráter multifatorial e, se ela não 

for capaz de promover o exame crítico dos determinantes sociais, econômicos, políticos e 

ambientais diretamente relacionados a seus conteúdos, ficará cada vez mais relegada à recreação 

escolar. O domínio exclusivo de conteúdos nessas áreas não garante aos alunos autonomia 

necessária às suas práticas e nem a compreensão de uma abordagem multidisciplinar para a 

Educação Física. 

 Essa é a grande tarefa da Educação Física escolar: habilitar os alunos a perceber um 

enfoque ampliado dos conteúdos, podendo ir desde a percepção de que, infelizmente, o acesso à 

atividade física não é igualitário em nossa sociedade para todos, até a compreensão de teorias 

corporais sociológicas ( para os alunos das últimas séries do ensino médio). 

 

2.2   O lazer na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) 

 

A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394 foi sancionada há 20 

anos, em 20 de dezembro de 1996, e teve importância crucial nas transformações ocorridas desde 

então. Supostamente, a LDB abriria espaço para consolidar medidas que ampliariam o acesso e 

melhorariam o financiamento do ensino no Brasil (SAVIANI, 2007). 

Tem por objetivo definir e regularizar o sistema de educação brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição Nacional de 1988. É por meio desse documento que 

encontramos os princípios gerais da educação do país, bem como as finalidades, os recursos 

financeiros, a formação e diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. 

Antes do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP) sancionar a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, João Goulart (PTB/RS), então recém-alçado à 

presidência do país sob o arranjo do parlamentarismo, promulgava a primeira LDB brasileira (nº 

4.024). A assinatura de Goulart saiu estampada na edição de 21 de dezembro de 1961 do Diário 
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Oficial da União. Nesse longo intervalo entre a apresentação do anteprojeto enviado à Câmara 

Federal em outubro de 1948 pelo então ministro da Educação, Clemente Mariani (UDN/MG), e 

sua aprovação, nove diferentes cidadãos sentaram-se na cadeira de presidente da República, seis 

deles efetivos e três interinos. 

A história dessa tramitação é longa. Em 1946, com o fim da 2ª Guerra e a queda da 

ditadura Vargas, a eleição de Eurico Gaspar Dutra (PSD) e a elaboração de uma nova 

Constituição Federal, o país tentava reorganizar-se. Para tanto, a Constituição previra a 

elaboração de uma lei que norteasse a educação nacional. Um dos dois ministros da UDN, que 

fora derrotada pela aliança entre PSD e o PTB de Vargas na eleição à presidência, Mariani 

convocou uma comissão de notáveis para a elaboração do anteprojeto de diretrizes e bases da 

educação. 

Segundo Dermeval Saviani (2007), os artífices do Manifesto da Escola Nova15, de 1932, 

predominavam na comissão de elaboração do anteprojeto. Lourenço Filho era o presidente; 

Almeida Júnior, o encarregado da subcomissão do ensino primário; Fernando de Azevedo 

presidia a subcomissão do ensino médio e Anísio Teixeira, que não pôde integrar a Comissão 

mas colaborou com sugestões. Pedro Calmon, então reitor da Universidade do Brasil (hoje 

UFRJ), presidiu a subcomissão do ensino superior. 

Como frisa Saviani (2007), a maioria dos 16 membros da comissão pendia para o lado dos 

escolanovistas. Mas havia dois representantes dos educadores católicos, Alceu Amoroso Lima e 

                                                
15 No Brasil, as idéias da Escola Nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923). O grande nome do 

movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). Para John Dewey a Educação, é uma 

necessidade social. Por causa dessa necessidade as pessoas devem ser aperfeiçoadas para que se afirme o 

prosseguimento social, assim sendo, possam dar prosseguimento às suas idéias e conhecimentos. No século XX, 

vários educadores se evidenciaram, principalmente após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, de 1932. Na década de 1930, Getúlio Vargas assume o governo provisório e afirma a um grupo de intelectuais 
o imperativo pedagógico do qual a revolução reivindicava; esses intelectuais envolvidos pelas idéias de Dewey e 

Durkheim se aliam e, em 1932 promulgam o “Manifesto dos Pioneiro”s, tendo como principal personagem 

Fernando de Azevedo. Grandes humanistas e figuras respeitáveis de nossa história pedagógica, podem ser citadas, 

como por exemplo Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971). A Escola Nova foi um movimento 

de renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do 

século XX . O escolanovismo desenvolveu-se no Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, 

políticas e sociais. O rápido processo de urbanização e a ampliação da cultura cafeeira trouxeram o progresso 

industrial e econômico para o país, porém, com eles surgiram graves desordens nos aspectos políticos e sociais, 

ocasionando uma mudança significativa no ponto de vista intelectual brasileiro. Na essência da ampliação do 

pensamento liberal no Brasil, propagou-se o ideário escolanovista. O escolanovismo acredita que a educação é o 

exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrática, que leva em 

consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, aptos a refletir sobre a sociedade e capaz de 

inserir-se nessa sociedade Então de acordo com alguns educadores, a educação escolarizada deveria ser sustentada 

no indivíduo integrado à democracia, o cidadão atuante e democrático. Para John Dewey a escola não pode ser uma 

preparação para a vida, mas sim, a própria vida. Assim, a educação tem como eixo norteador a vida-experiência e 
aprendizagem, fazendo com que a função da escola seja a de propiciar uma reconstrução permanente da experiência 

e da aprendizagem dentro de sua vida. Então, para ele, a educação teria uma função democratizadora de igualar as 

oportunidades. De acordo com o ideário da escola nova, quando falamos de direitos iguais perante a lei, devemos 

estar aludindo a direitos de oportunidades iguais perante a lei (SAVIANI, 2007). 
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padre Leonel Franca. Mais tarde, na segunda metade dos anos 1950, seriam os católicos, aliados 

ao deputado Carlos Lacerda (ironicamente, da própria UDN), os grandes opositores das idéias 

preconizadas por Almeida Júnior, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e vários outros 

educadores brasileiros de correntes diversas, entre eles o futuro presidente FHC. 

Em um primeiro momento, o projeto acabou sendo obstruído por Gustavo Capanema, um 

dos mais longevos ministros da Educação da história republicana, que ficou no cargo 8 anos sob 

Getúlio Vargas. Como a proposta relatada por Almeida Júnior defendia a descentralização de 

atribuições, conferindo a oferta da educação pública a estados e municípios e deixando a União 

com função apenas supletiva e regulatória, Capanema, relator do anteprojeto, acabou por 

recomendar e conseguir seu arquivamento. 

O ex-ministro, defensor do legado educacional da era Vargas, momento em que muitas das 

ideais do movimento da Escola Nova haviam sido efetivamente introduzidas no país, lutou para 

que essa imagem histórica não fosse destruída e usada como símbolo por adversários políticos. 

Reapresentado dois anos depois, só foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura da 

Câmera Federal em novembro de 1956. Poucos dias antes, um discurso do padre e deputado 

Fonseca e Silva, de Goiás, desencadearia uma das maiores disputas educacionais do país. Ele 

investe contra o projeto e contra as figuras de Anísio Teixeira e de Almeida Júnior, acusando-os 

de serem contrários à oferta de ensino pelas escolas privadas religiosas. Para tanto, não se priva 

de associar o projeto e a figura do filósofo e educador americano John Dewey16, inspiração 

intelectual de Teixeira, ao comunismo que estaria querendo apoderar-se da educação nacional. 

Três grupos distintos, como identifica Saviani (2007), juntaram-se para defender a oferta 

de educação pública: os “liberais-idealistas”, grupo que tinha como epicentro o jornal O Estado 

de São Paulo, instituição-chave para a fundação da Universidade de São Paulo; os “liberais-

pragmatistas”, os históricos educadores da Escola Nova (decisivos com a apresentação do 

manifesto “Mais uma vez convocados”, documento aglutinador apresentado por Fernando de 

Azevedo em 1959); e a corrente de “tendência socialista”, capitaneada pelo sociólogo Florestan 

Fernandes, também da USP. O texto final da LDB foi, afinal, um condensado possível entre a 

proposta inicial e os filtros interpostos pela representação do Congresso Nacional. 

A lei também introduziu mecanismos de avaliação do ensino, que hoje se materializam em 

iniciativas como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o Censo Escolar, que 

merecem críticas, mas não teremos espaço para fazê-las aqui.  

                                                
16 John Dewey (1859-1952), filósofo norte americano influenciou a elite brasileira com o movimento da Escola 

Nova. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 possui 92 artigos, estando 

organizados em nove títulos, cinco capítulos e cinco seções, os quais definem os marcos legais 

da educação brasileira em todas as etapas e modalidades. 

O Título I nominado “Da Educação” apresenta no artigo 1º o conceito de Educação, sua 

abrangência e os lócus de efetivação. Nesse artigo 1º há dois incisos que esclarecem os objetivos 

da lei, sua proposta para a educação escolar, que deverá se vincular a prática social e ao mundo 

do trabalho. O Título II “Dos princípios e fins da Educação Nacional” referencia em sua 

discussão a defesa do pluralismo de idéias, da liberdade de aprender17, de ensinar, de pesquisar e 

de divulgar o pensamento, da igualdade de condições para acesso à escola, do respeito aos 

profissionais de ensino, da gestão democrática e da consideração com a diversidade étnicoracial, 

dentre outros. Quanto ao Título III “Do Direito à Educação e do Dever de Educar”, discorre 

sobre a obrigatoriedade do poder público em oferecer igualdade de condições de acesso às 

escolas e gratuidade e obrigatoriedade da educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade (BRASIL, 1996).  

O título IV “Da Organização da Educação Nacional” trata de alguns deveres no sentido 

organizativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para com a Educação 

tanto no que se refere à educação básica, quanto ao ensino superior. A união incumbir-se-á em 

regime de colaboração com as demais instâncias citadas anteriormente de organizar o sistema de 

ensino do país em seus aspectos institucionais, estruturais e formativos. O título V “Dos Níveis e 

das Modalidades de Educação e Ensino” mostra-se dividido em cinco capítulos, já o Título VI 

                                                
17 Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, proferiu decisão liminar na 

Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5537, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Ensino (CONTEE), suspendendo os efeitos da Lei nº 7.800, de 05 de maio de 2016, do Estado 
de Alagoas. Embora contemple programa formalmente chamado de “Escola Livre”, a mencionada lei, de autoria do 

deputado estadual Ricardo Nezinho (PDMB), ficou conhecida pela maioria dos educadores como “Lei da Mordaça”. 

Em suma, ela busca coibir o que seus defensores chamam genericamente de “doutrinação política e ideológica” no 

ambiente escolar – medida que, em outras palavras, significa a proibição de os educadores de instigarem convicções 

e reflexões políticas, ideológicas e religiosas em seus alunos. Barroso sustentou que ela viola vários preceitos da 

Carta Magna que asseguram a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa, a sua capacitação para a cidadania e 

qualificação para o trabalho, a liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a 

valorização dos profissionais da educação escolar. O programa “Escola Livre” alagoano está inserido no campo de 

atuação do movimento “Escola sem Partido”, idealizado pelo advogado Miguel Nagib, que nos últimos anos 

disponibiliza anteprojetos de leis municipais e estaduais, com os fins supostamente “libertadores” mencionados 

acima. Em âmbito nacional, também tramitam projetos dessa natureza, tanto na Câmara dos Deputados (PL 
7.180/2014) como no Senado Federal (PL 193/2016). Travestidos de reivindicações pela “neutralidade político-

ideológica” das escolas, eles, na verdade, querem inviabilizar a oportunidade dos alunos de conhecer, compartilhar e 

debater diferentes crenças, valores e visões de mundo.Como se não bastasse, ao defender suposta “neutralidade 

político-ideológica” em sala de aula e a premissa de que a educação moral, política e religiosa deve competir 

unicamente à família, o “Escola sem Partido” desconsidera a individualidade do estudante e sua capacidade de 

formar opiniões próprias, de questionar informações externas e de refletir sobre eventos da atualidade. 
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que é nomeado “Dos Profissionais da Educação”, explicita nos seus sete artigos os fundamentos 

essenciais para o trabalho e atuação dos profissionais da educação.  

O Título VII “Dos Recursos Financeiros”, composto por dez artigos, dispõe sobre os 

recursos financeiros destinados à Educação. Mais especificamente, os artigos desse título 

abordam os seguintes temas: fontes de recursos para a Educação; vinculação de recursos 

destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino; padrão de qualidade do ensino e 

transferência de recursos para as escolas particulares. Os últimos dois títulos, de nº VIII “Das 

Disposições Gerais” e o IX “Das disposições transitórias”, falam de temas pouco discutidos, 

dentre eles, os programas de formação de pessoal especializado, a recuperação da memória e 

história dos índios e o material didático específico e diferenciado para a educação indígena. 

Há apenas três menções atualmente à Educação Física na LDB, que se encontram no artigo 

26 e no 35. O primeiro trata do currículo da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) e da existência de uma base nacional comum.  

No parágrafo 3º do artigo 26 da LDB encontramos a primeira menção à Educação Física, 

descrevendo-a como integrada a proposta pedagógica da escola, sua obrigatoriedade em toda a 

educação básica e sua prática facultativa para determinados alunos (BRASIL, 1996, parágrafo 

3º):  

A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno: 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

II – maior de trinta anos de idade; 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 
similar, estiver obrigado à prática da Educação Física; 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 

1969;(Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003 que trata de basicamente 

de portadores de doenças que precisam que tratamento excepcional) 
V – Vetado 

VI – que tenha prole. 
 

Já o parágrafo 2° do artigo 35 surgiu depois da polêmica proposta do governo brasileiro de 

tornar facultativa a Educação Física no ensino médio. Depois de muita pressão popular que 

rejeitou essa proposta, o congresso nacional ratificou a Educação Física como componente 

curricular obrigatório no segmento (BRASIL, 1996, artigo 35, parágrafo 2º): 

 

Art. 35-A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos 
de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
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§ 2o A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino 

médioincluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação 
física, arte, sociologia e filosofia. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

 

 Este percurso histórico e burocrático da lei fez-se necessário para que possamos perceber 

até que ponto a LDB contempla as necessidades pedagógicas da Educação Física enquanto 

componente curricular obrigatório inserido na educação básica. Apesar do aspecto legal, a 

realidade da presença do professor de Educação Física é quase inexistente, isto porque em 

nenhum momento é citado a especificidade do profissional da disciplina pela LDB. 

Além disso, deixa a critério da escola decidir se deseja oferecer Educação Física em 

horário noturno. Caso venha a ofertar, caberá ao aluno decidir se possui a intenção de freqüentá-

la. Portanto, podemos constatar que o reconhecimento da Educação Física como componente 

curricular obrigatório afirma sua importância enquanto integrante do processo de formação do 

educando. 

Entretanto, a falta de especificidade na formação do professor de Educação Física na 

educação infantil e nos anos iniciais, ou a desobrigatoriedade desta disciplina em períodos 

noturnos, ou ainda as variadas situações que permitem a dispensa das aulas, faz com que a 

mesma não consolide sua identidade e legitimidade escolar. 

Pensando na lei e no cenário que traçamos no capítulo 1, o problema fundamenta-se em 

questões históricas e ligadas ao sistema educacional dentro de um contexto maior: a sociedade 

capitalista com todo seu aparato sistêmico.  

Historicamente, a Educação Física foi baseada numa concepção militarista espartana de 

adestramento de seres imperfeitos. Tal legado influenciou os rumos da educação nessa área até 

os dias de hoje, onde a institucionalização do esporte via influência midiática propõe uma 

Educação Física com práticas repetitivas, acríticas e destituídas de significados. 

A LDB, de certa forma, considera o tempo/espaço de lazer como possibilidade para a 

escola, não especificando a Educação Física como disciplina a trabalhá-lo. Entretanto, afirma 

que a qualificação para o trabalho é uma de suas finalidades: 

 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade e 

nas manifestações culturais (BRASIL, 1996, art. 1º). 

Não foi possível encontrar referência alguma à formação para e pelo lazer na LDB. 

Percebe-se que o foco para o trabalho está, juntamente com a continuidade da formação, entre os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
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objetivos principais da educação nacional. Outro item elencado é “formação para a cidadania”, 

ou seja, sujeitos “participativos” na sociedade. Chavão bem repetitivo e, aliás, pouco cumprido. 

A lei aponta a obrigatoriedade da presença de todas as disciplinas no currículo escolar, no 

entanto, não indica a direção ou os objetivos que as mesmas devem seguir. Garantida a formação 

básica dos educandos, a LDB sugere que as escolas podem optar pela formação técnica para o 

trabalho, não se encontrando referência a atividades que promovam o desenvolvimento pessoal e 

social dos discentes.  

Isto é: as escolas não têm a obrigação de atender a formação dos alunos para fora do tempo 

de aula e para além do currículo tradicional e hermético. As atividades reflexivas estão mais uma 

vez deixadas de lado pelas bases da educação nacional e a abordagem pedagógica baseada no 

desenvolvimento de competências e habilidades claramente limita a formação ampla e 

humanística dos sujeitos, buscando uma capacitação técnica para vida, principalmente para o 

trabalho.  

Não é possível perceber influência do referencial teórico em que acreditamos, a pedagogia 

histórico-crítica, que busca formar sujeitos que se entendam enquanto possíveis modificadores 

da sociedade. Mesmo que a formação para e pelo lazer não esteja contemplada claramente no 

documento, as outras possibilidades também não trazem maiores chances para que os sujeitos 

busquem um posicionamento crítico diante da sociedade que o cerca 

Embora a lei não cite a importância do lazer, o fato dela citar uma “educação para a 

cidadania” pode respaldar-nos para um trabalho voltado para a formação para e pelo lazer, com 

vistas a realizar um trabalho diferenciado com os alunos, baseado na apropriação e reelaboração 

da cultura corporal de movimento. 

Seguindo essa linha de pensamento, a Educação Física, como um componente curricular, 

favoreceria uma educação corporal que não tenha uma função em si própria, mas que articula 

diversas instâncias da vida cotidiana sem uma preocupação conteudista excessiva, mas com o 

pensamento nas práticas corporais dos alunos relacionadas à política, cidadania, cultura e lazer.  

Deste modo, o lazer abrangeria um amplo campo da cultura corporal compreendida como 

formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 

constituindo-se símbolos de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e cultural e 

socialmente desenvolvidas (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

A possibilidade de uma Educação para e pelo lazer de forma mais significativa encontra 

dificuldades em ser materializada no modelo educacional apresentado por este documento. 
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Educar para a dimensão do lazer envolve experiências culturais, políticas e pedagógicas para 

além das quadras esportivas e salas de aula. 

Inegavelmente, a LDB trouxe avanços para a estrutura e o funcionamento do ensino no 

Brasil. De certa forma, isto fundamenta nossas práticas: igualdade de condições, liberdade para 

aprender, ensinar, pesquisar, pluralismo, tolerância, valorização dos profissionais da educação, 

gestão democrática. Aliás, no cenário atual do governo brasileiro, talvez seja de grande valia 

considerarmos a legalidade destes itens. 

Desde sua versão original, a LDB permite a coexistência dos sistemas públicos e 

particulares de ensino, de um lado garantindo a gratuidade do ensino para todos os estudantes, de 

outro, permitindo a operação de escolas privadas, para aqueles que tiverem condições, mas 

determinando que estas devam se “autofinanciar”. Entretanto, cabe destacar aqui que, ao Estado 

pende o dever de garantir a escola de qualidade a todos que não têm condições de ver na 

educação uma mercadoria. 

Em tempos de cortes na educação nacional, poucos sabem que a redação trata dos padrões 

mínimos de qualidade, “definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. (BRASIL, 

1996).   

A LDB trouxe, mais recentemente, algo que os professores de Educação Física quase 

sempre ignoram: a preocupação com a educação dos povos indígenas (2008) e estudo da história 

e cultura afro-brasileira (em 2003). A história, como um todo, e não somente a disciplina, deixa 

de ser contada segundo o padrão europeu, branco, hegemônico. O texto reconhece que o 

português não é a língua materna para alguns grupos e garante uma educação bilíngue.  

Outro ponto da lei que trouxe a Educação Física para a pauta foi a emenda de 2006 que 

aumentou em um ano a duração do ensino fundamental, fazendo com que as crianças 

ingressarem na etapa aos 6 anos de idade. Os professores da disciplina começariam a atuar nessa 

faixa de maneira “legitimada”. 

Embora a motivação da mudança não tenha se dado por preocupações pedagógicas, mas 

por questões de financiamento, na avaliação de Saviani (2007, p. 47):  

 

A emenda veio por pressão dos municípios, para que os alunos de 6 anos 

pudessem entrar na faixa dos recursos do Fundef (Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério). Mas, um ano depois, o Fundef foi alterado para Fundeb 

(Fundo da Educação Básica), então os recursos podiam ser usados na 

educação infantil. Mexeu-se em algo que não precisava, fez-se uma 

confusão desnecessária. A crítica, no entanto, é questionável. Vários 
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outros sistemas, como o argentino, por exemplo, tinham já mais 

anos de escolaridade obrigatória, o que ajuda a aumentar a média 

de anos estudados pela população e, por consequência, na redução 

das desigualdades sociais. 

 

A última grande mudança, de 2013, que também levou os professores de Educação Física 

à cena, foi a ampliação das etapas em que o ensino é obrigatório, que passou a incluir, além do 

fundamental e do ensino médio, a pré-escola, para crianças com 4 e 5 anos. A mudança decorre 

da Emenda Constitucional nº 59, de 2009, e garante a educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 aos 17 anos de idade. Isto significa que na pré-escola a Educação Física passa a ser solicitada. 

Não podemos deixar de citar a visão tradicionalista da Lei, presente em termos ligados à 

educação tais como: ensino/aprendizagem, fazendo uma distinção entre quem ensina e quem 

aprende, além da recorrente fala em “programas de aperfeiçoamento profissional” que a lei 

despeja para o professor. Em busca de complementação salarial, um grande contingente de 

professores assume uma extensa carga horária de trabalho, o que dificulta a busca pelos 

programas de educação continuada, apesar das oportunidades oferecidas nas esferas públicas e 

privadas. 

Após décadas de retrocessos em relação à educação, a LDB promoveu a universalização 

do acesso ao ensino fundamental, e houve uma expansão expressiva do ensino médio, embora a 

qualidade da educação seja, ainda, muito baixa. Lidamos no Brasil atualmente com uma agenda 

educacional que nos faz voltar os olhos, quase sempre, para o urgente e não para o importante. O 

exercício será o de pensar nos desdobramentos da educação nas próximas décadas. 

Nesta perspectiva, a Educação Física somente integrará de fato o sistema educacional 

quendo se debruçar na complexidade, no multipluralismo, na diversidade, nas questões sociais, 

econômicas e culturais, de forma efetiva.  

Não se pode negar que a lei tornou-se um marco simbólico e histórico da educação no 

Brasil nos anos de 1990, mas apesar de seu caráter inovador, é ainda insuficiente para atender as 

necessidades de melhorias do sistema educacional, no sentido da qualidade do ensino brasileiro 

frente às tendências econômicas do país. Apenas mostram-se eficaz no que tange a 

regulamentação da educação nacional enquanto documento oficial. 

Ao retomarmos as questões anteriormente elencadas é possível traçar um sólido paralelo 

entre as já faladas relações de poder e as práticas pedagógicas produzidas por elas. Vislumbrar 

conteúdos programáticos na Educação Física que sejam instrumentos de transformação e não de 

manutenção do status quo que perpetuam o conjunto de fatores educacionais é o desafio que 

propomos na educação para e pelo lazer dentro dos marcos legais. 
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2.3  O lazer nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propostos pelo Ministério da Educação (MEC) são 

documentos elaborados com a função de estabelecer normativas para a área da educação. Estes 

parâmetros influenciam na construção dos documentos Estaduais (Diretrizes Estaduais de 

Educação), Municipais (Diretrizes Municipais de Educação) e as Propostas Pedagógicas das 

escolas (projetos políticos pedagógicos- PPP). Seu processo de elaboração remonta ao ano de 

1995, antecedendo a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96, e 

suplantou às atribuições do Conselho Nacional da Educação – CNE18. 

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) trouxe novos objetivos, 

conteúdos, métodos avaliativos e orientações didáticas que possibilitaram elementos 

constituidores de uma didática das diversas disciplinas, inclusive da Educação Física. Diferentes 

concepções sobre o aprender e o ensinar, bem como diversas orientações para a prática do 

professor apontam para diversas transformações de cunho teórico e especialmente metodológico 

(BRASIL, 1998).  

Embora tais concepções sejam preciosas para a área, Taffarel, (1997) destaca o surgimento 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais coadunados com acordos e convênios internacionais 

assinados pelo Brasil, como a Conferência Mundial de Educação Para Todos em 1990 na 

Tailândia e a Declaração de Nova Delhi de 1993 na China.  

Estas podem ser colocadas na perspectiva de referências ideológicas idealistas que valendo 

de mecanismos de inversão, silenciamento e manipulação do imaginário popular asseguram os 

interesses do grande capital internacional que se articulam através de seus agentes, orientando 

políticas educacionais.  

Assim, antes de falar diretamente do documento e da Educação Física dentro dele, vamos 

fazer neste item o mesmo do anterior: averiguar as determinações diversas que levaram a 

formulação do mesmo para as escolas de todo território nacional. Faz-se assim, necessária, uma 

leitura histórica, a fim de que possamos compreender os fatores determinantes e as relações 

sociais existentes que tecem alguns posicionamentos.  

 Já discutimos no capítulo 1 sobre as mudanças que aconteceram no sistema produtivo que 

exigiram novas formas de organização social da escola. Organismos governamentais focam, a 

partir do sonho de crescimento econômico, um novo padrão de acumulação, direcionando a 

                                                
18 Cabe ao Conselho Nacional de Educação – CNE, órgão normativo do sistema de ensino, nos termos da legislação 

que lhe deu origem Lei 9.131/95, a atribuição exclusiva de deliberar sobre Diretrizes Curriculares para todos os 

níveis e modalidades de ensino. 
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educação para outras finalidades e comportamentos. A busca pela hegemonia da ideologia 

neoliberal toma forma na regulação e acumulação do capital e na defesa de um mercado que 

conduza todas as formas de interação social. No cenário atual brasileiro, nada é mais gritante19.  

 Segundo Gentili (1995), a “Conferência Nacional de Educação para Todos”, realizada na 

Tailândia, foi convocada pelo Banco Mundial e outros órgãos internacionais que passaram a 

elaborar novas diretrizes políticas e educacionais, comprometendo-se, inclusive, em eliminar o 

analfabetismo até o final do século. 

Nela, a educação passou a ser bradada como meio para a promoção de um suposto 

equilíbrio social na redistribuição de renda e redução da pobreza para obtenção de metas dos 

organismos envolvidos na Conferência. A partir dela, segundo o mesmo autor, há uma redução 

dos espaços públicos e ampliação dos espaços privados, evidenciando uma falsa 

democratização do ensino (feita pela via privada). 

Com o impeachment presidente Fernando Collor de Mello e a ascensão de seu vice Itamar 

Franco, o Ministro da Educação Murilo Hingel propõe um projeto em favor da elaboração do 

Plano Nacional de “Educação para Todos”, tentando estabelecer um modelo de currículo para a 

escola brasileira.  

Assim, elaboram-se o PCN e o do Plano Decenal de Educação – PDE (1993-2003), 

justificados na necessidade de cumprir compromissos internacionais assumidos pelo governo 

brasileiro na Conferência já citada e na própria Constituição de 1988, que ressalta a obrigação 

do Estado em elaborar parâmetros que, no campo curricular, sejam capazes de orientar a ação 

educativa no ensino obrigatório, ou seja, a educação básica. 

Não podemos esquecer que a elaboração dos Parâmetros é fruto de uma concepção de 

currículo. Segundo Moreira (1990), imprimi-se um caráter oficial que fornece legitimidade a 

um determinado tipo de conhecimento, evidenciando o processo de construção das concepções 

de ensino e aprendizagem institucionais.  

Publicado em meio à discussão política de redemocratização da educação, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, começaram a chegar às escolas a partir do final de l997, com 

publicação, através do MEC, do primeiro conjunto de documentos preliminares destinados às 

quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. Em 1998, foram publicados os volumes com a 

                                                
19 No dia 30 de Abril de 2019, momento em que escrevo esta pesquisa, o Ministério da Educação anunciou o 
bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino federais. O anúncio foi feito depois das reações críticas ao corte 

de verba de três universidades que tinham sido palco de manifestações públicas: a Universidade de Brasília (UnB), a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba). Segundo o governo, as 

Universidades ficam fazendo “balbúrdia”. Eis aqui minha nota de repúdio. 

https://g1.globo.com/educacao/universidade/unb/
https://g1.globo.com/educacao/universidade/uff/
https://g1.globo.com/educacao/universidade/ufba/
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versão final destinada às quatros séries finais do Ensino Fundamental; os volumes destinados ao 

Ensino Médio foram publicados em 1999.  

De maneira geral, os Parâmetros têm como fundamento subsidiar a elaboração ou a 

versão curricular dos Estados e Municípios, tecendo redes com as propostas e experiências já 

existentes, acumulando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos 

educativos, mas também servir de material de reflexão para a prática de professores (DARIDO, 

2001). 

Com relação à Educação Física, o documento impressiona em seu discurso. Destaca 

a valorização do ensino das atividades físicas sem restringi-lo ao universo das habilidades 

motoras e dos fundamentos dos esportes. Incluir-se-ia os conteúdos conceituais de regras, táticas 

e alguns dados históricos factuais das modalidades, somados a reflexões sobre os conceitos de 

ética, estética, desempenho, satisfação, eficiência, entre outros. Tudo isso com base na vivência 

concreta dos alunos, o que viabilizaria a construção de uma postura de responsabilidade perante 

o coletivo. Nas palavras do próprio documento: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física trazem uma 

proposta que procura democratizar, humanizar e diversificar a prática 

pedagógica da área, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, 
para um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e 

socioculturais dos alunos. Incorpora, de forma organizada, as principais 

questões que o professor deve considerar no desenvolvimento de seu 

trabalho, subsidiando as discussões, os planejamentos e as avaliações da 
prática de Educação Física (BRASIL, 1998, p. 15) 

 

Recomenda que o educador reflita e considere a qualidade e a quantidade de experiências 

de aprendizagem oferecidas pela escola, inclusive com relação ao lazer. Alerta, ainda, para a 

necessidade de se identificar valores, preconceitos, e estereótipos presentes na sociedade, que são 

o pano de fundo determinante para a geração de interesses e motivações dos alunos. O educador 

deve promover a função social da escola como espaço de experiências em que ampla parcela da 

população pode ter acesso à prática e à reflexão da cultura corporal de movimento, buscando-se 

reverter o quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas 

corporais, resultante da valorização exacerbada do desempenho e da eficiência. E mais: 

 

Os conteúdos são apresentados segundo sua categoria conceitual (fatos, 

conceitos e princípios), procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal 

(normas, valores e atitudes). Os conteúdos conceituais e procedimentais 

mantêm uma grande proximidade, na medida em que o objeto central da 
cultura corporal de movimento gira em torno do fazer, do compreender e 

do sentir com o corpo. Incluem-se nessas categorias os próprios processos 
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de aprendizagem, organização e avaliação. Os conteúdos atitudinais 

apresentam-se como objetos de ensino e aprendizagem, e apontam para a 
necessidade de o aluno vivênciá-los de modo concreto no cotidiano 

escolar, buscando minimizar a construção de valores e atitudes por meio 

do currículo oculto (BRASIL, 1998, p. 19). 

 

É necessário estarmos atentos, entretanto, que tais recomendações não são inovadoras na 

Educação Física. O Coletivo de Autores (1992) já alertava para a necessidade de levarem-se em 

conta tais questões; o livro já adotava a linha teórica da Educação Física como tratante da cultura 

corporal quando os PCNs foram concebidos colocando as opções jogo, esporte, ginástica e dança 

dentro dos conteúdos a serem trabalhados a partir daquela perspectiva. 

A reflexão que a obra ressalta é que todos estes conteúdos devem estar envoltos por 

significações, onde o aluno atribuiria um sentido próprio às atividades propostas, cabendo a 

escola a promoção da apreensão da prática social dos conteúdos buscados dentro dela, 

selecionando-os sob o ponto de vista da classe trabalhadora, com vistas à mudança social 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 41).  

Isso significa provocar os alunos com os conteúdos da sua realidade social, aprofundando-

a através da problematização, fazendo-os coerentes com o objetivo de promover a leitura da 

social sem esquecer a existência material da escola. Neste sentido, conteúdos seriam 

conhecimentos necessários à apreensão do desenvolvimento sócio-histórico e não apenas meios 

para o fim da quantificação a ser vista em boletins. 

Para selecionar conteúdos é preciso considerar critérios, dar ênfase nos propósitos e nos 

objetivos. É desta forma que o lazer pode ser pensado como um conteúdo: entendido como fator 

de desenvolvimento por estimular a criança no exercício do pensamento, tal como os jogos20, tão 

bradados como conteúdos. 

Qualquer que seja o conteúdo, o professor deve buscar meios para garantir que o aluno 

esteja na elaboração das propostas de ensino e aprendizagem, com base em sua realidade social e 

pessoal, sua percepção de si e do outro, suas dúvidas e necessidades de compreensão. Constituir-

se-ia, assim, um ambiente de aprendizagem significativa, fazendo sentido para o aluno, que teria 

a possibilidade de fazer escolhas, trocar informações, estabelecer questões e construir hipóteses 

na tentativa de respondê-las. Nas palavras de Kunz (1991, p. 189): 

                                                
20 Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 42) quando a criança joga, opera com o significado das suas ações, 
realizando mudanças das necessidades e da consciência. Existem jogos de regras ocultas (situações imaginárias) até 

aqueles de regras claras e precisas. Assim, é conveniente promover, junto aos alunos discussões sobre as situações 

do jogo e as regras adotadas. 
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(...) o ensino da Educação Física deverá permitir uma “temática aberta” 

em relação aos seus conteúdos, porque não só as experiências extra-
escolares das crianças, no tocante a movimentos e jogos, encontrem 

espaço em aula, mas o próprio esporte normatizados como uma práxis 

social de conteúdo modificado possa ser tematizado. 

 

Os PCNs põem-se claramente em oposição à vertente tecnicista, esportivista e biologicista, 

elencando as novas abordagens na Educação Física escolar surgidas a partir do final da década 

de 1970: a abordagem psicomotora, construtivista e desenvolvimentista, por exemplo. Porque, 

então, em grande parte das Instituições ainda pratica-se a “velha” Educação Física, pautada pelos 

mesmos conteúdos?  

 

(...) é necessário superar a ênfase na aptidão física para o rendimento 

padronizado, decorrente deste referencial conceitual, e caracterizar a 

Educação Física de forma mais abrangente, incluindo todas as dimensões 

do ser humano envolvidas em cada prática corporal. Atualmente, a 
análise crítica e a busca de superação dessa concepção apontam a 

necessidade de que se considerem também as dimensões cultural, social, 

política e afetiva, presentes no corpo vivo, isto é, no corpo das pessoas, 
que interagem e se movimentam como sujeitos sociais e como cidadãos 

(BRASIL, 1998, P.29). 

 

Entendemos a Educação Física escolar como uma disciplina que introduz e integra o aluno 

na cultura corporal de movimento, que pode produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir não somente dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e 

das ginásticas, mas em qualquer outro conteúdo que atue em benefício do exercício crítico da 

cidadania e melhoria do mundo que o cerca.  

Trata-se, portanto, de localizar no que foi selecionado seus benefícios humanos e suas 

possibilidades de utilização, fazendo com que haja oportunidades a todos os alunos para que 

conheçam suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento 

como seres humanos.  

Assim, apontando para uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca 

o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de valores e 

princípios democráticos, o lazer poderia ser disposto como conteúdo dentro das práticas da 

cultura corporal de movimento. 

 Os discentes devem ser levados a refletir que tal atividade não deve ser privilégio apenas 

das pessoas em condições econômicas melhores. Dar valor a essa atividade e reivindicar o acesso 

a centros de lazer, e a programas de práticas corporais dirigidos à população em geral, é um 
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posicionamento que pode ser adotado a partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas de 

Educação Física. 

A atuação dos meios de comunicação e da indústria em produzir, transmitir e impor 

valores, ao adotar o lazer como produto de consumo, torna imprescindível a atuação da 

Educação Física escolar. Esta deve fornecer informações políticas, históricas e sociais que 

possibilitem a análise crítica da violência, dos interesses políticos e econômicos, entre outros 

aspectos na órbita do tema.  

O vínculo direto que a indústria cultural e do lazer estabelece entre o acesso aos 

conhecimentos da cultura corporal de movimento e o consumo de produtos deve ser alvo de 

esclarecimento e reflexão, levando os educandos a pensar sobre as questões urbanas e de 

organização dos espaços para o lazer. 

Há oito referências diretas no documento sobre o lazer. Na introdução, a referência é de 

uma “Educação para o Lazer”. A seguir, apontam-no como objetivo da área de Educação Física 

no ensino fundamental, onde ao final do ciclo os alunos seriam capazes de conhecer, organizar e 

interferir no espaço “de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover 

atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser humano e 

um direito do cidadão” (BRASIL, 1998, p. 33).   

No documento existe uma relação entre os conteúdos propostos e o lazer através da 

transversalidade, apontando que deve ser apreendido no contexto escolar como meio de 

ampliação das capacidades de interação sociocultural dos sujeitos para seu tempo livre.   

Entretanto, o lazer é citado e relacionado no bloco “conhecimentos sobre o corpo”, e não 

como parte dos conteúdos, estando vinculado às práticas corporais que aparecem nos blocos 

(BRASIL, 1998).  Dentro destes, o tema não é apresentado objetivamente como um conteúdo 

independente. 

  De uma forma geral, as referencias ao lazer estão claras nos PCNs, mas sempre 

compreendidas como direito social e necessidade dos sujeitos que poderão a partir dele ampliar e 

interagir culturalmente nos vários espaços sociais; ou seja, os alunos estariam atentos às 

possibilidades de vivências para além dos muros da escola. 

Os PCNs citam a possibilidade do lazer sem levar em consideração as múltiplas inserções e 

expectativas que o mesmo pode trazer, já que como que projeto de intervenção o mesmo pode 

tomar diferentes formatos. Dar uma roupagem mais crítica ao lazer na escola, não o vendo 

somente como elemento de ocupação do tempo livre e função reprodutiva, mas como construção 

de uma prática inspirada na e voltada para a cultura nacional, preservando-se seus traços 
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fundamentais, é construir uma proposta emancipadora e compreender sua dimensão histórica, 

percebendo suas implicações de ordem política e ideológica, com desdobramentos sobre a sua 

realidade. 

Assim, é possível entender que há maneiras de ressignificação de documentos oficiais, 

problematizando e questionando a “lei” segundo os “costumes”: em contrapartida às propostas 

de um lazer coadjuvante e escamoteado, os professores podem elaborar as suas propostas de 

lazer crítico/cultura popular, propondo um projeto segundo suas diretrizes e não as do PCNs. É 

um movimento de disputa por hegemonia dos projetos.  

Nos PCNs, o lazer é claramente reconhecido como de relevante importância educativa. 

Entretanto, sem uma efetiva contextualização e reflexão do tema como conteúdo, vamos ao 

ponto inicial de nosso quadro teórico, que é o de ver a atividade enquanto recuperação e o 

aprimoramento biopsíquico dos indivíduos, através dos esportes e da recreação. Para a 

comunidade escolar, leva ao pensamento de um “tempo livre” nas aulas de Educação Física. Ou 

seja, o resultado prático é que o lazer não se apresenta como um ferramental útil à criticidade dos 

alunos. 

Não percebemos no documento o lazer como elemento de prática crítica, elemento de 

desenvolvimento de novas capacidades de observação qualitativa de mundo, de modo que a 

sociedade e o lazer sejam vistos como processos em contínuo movimento de modificação de suas 

formas, conteúdos, discursos e propósitos (MELLO e ALVES JUNIOR, 2003). 

Certamente é inegável a contribuição do documento para a Educação Física escolar, já que 

seus princípios destacam a valorização do aluno tornando-o peça principal no alcance dos 

objetivos e colocando-o no centro das atividades na escola. Entretanto, em termos de práxis, os 

conteúdos anunciam, mas não aproximam a compreensão do processo da cultura corporal de 

movimento para o fazer da Educação Física. Valores bem distantes do que usualmente vê-se21 

nas escolas.  

Segundo os PCNs, a Educação Física escolar passou por várias mudanças estruturais ao 

longo de sua existência. Desde a antiguidade o homem valoriza o movimento corporal e seu 

corpo é força motriz que permite ações variadas em todas as dimensões. Darido confirma esta 

impressão (2001a, p. 19): 

Além disso, a Educação está a serviço de um determinado tipo de 

cidadania que não pode ser “ganha” ou outorgada, mas sim conquistada. 

No primeiro caso, trata-se de uma cidadania relativa, ao passo que no 

segundo caso trata-se de uma cidadania plena (...). (...) e, nesse sentido, 

                                                
21 Essa afirmação está ligada aos vários momentos em que vamos às escolas, notadamente àquelas da esfera 

estadual, seja para simples observação ou para realização da disciplina “Pesquisa e Prática de Ensino”. 
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os PCNs devem atender à pluralidade de manifestações em 

Educação Física, compreendendo as diversas abordagens para o 

componente curricular (...). O modelo de Educação Física contido 

nos PCNs propõe como princípio básico a necessidade das aulas 

serem dirigidas a todos os alunos. 

 

 

Mesmo com tal respaldo, a questão é que muitas vezes, aplicam-se velhos modelos sócio-

esportivos em diversos segmentos da população e de diferentes faixas etárias, quando o bom 

movimento seria a resignificação do espaço escolar para o uso coletivo dos alunos e da 

comunidade. 

Ainda que os documentos respaldem reflexões que possam levar outras possibilidades de 

ações nas aulas, tudo isto será nulo sem uma efetiva inflexão na leitura mais atenta e menos 

conformada com aspectos aparentes. 

 

2.4   O lazer no currículo do Estado do Rio de Janeiro  

 

 Nos períodos finais da Licenciatura em Educação Física nesta Universidade, cursamos 

duas disciplinas que nos levam às escolas estaduais do Rio de Janeiro: Pesquisa e Prática de 

Ensino III e Pesquisa e Prática de Ensino IV. Elas fazem parte do que poderia se chamar de um 

estágio supervisionado, onde professores do curso nos acompanham para nossa aplicabilidade 

das reflexões acumuladas durante a graduação.  

 Por isso, neste item vamos analisar o documento “Currículo Mínimo”, documento proposto 

pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) para elaboração do 

planejamento de conteúdos das disciplinas nas escolas estaduais. A partir de 2011 a rede estadual 

de educação do Rio de Janeiro, adotou como uma de suas principais políticas de planejamento a 

elaboração o Currículo Mínimo (RIO DE JANEIRO, 2011).  

A concepção, redação, revisão e consolidação do documento foram conduzidas por equipes 

disciplinares de professores da rede estadual, coordenadas por professores doutores de 

diversas universidades do Rio de Janeiro. É um documento organizado por segmentos e dividido 

por bimestres, incluindo conteúdos que devem ser trabalhados ao longo da trajetória escolar do 

aluno na rede e foi desenvolvido apenas para os anos finais do ensino fundamental22 e para o 

                                                
22 A partir do ano de 2010 a rede estadual passou a gradualmente eliminar as séries do segundo segmento do ensino 
fundamental nas escolas que ainda o ofertavam. Entre 2010 e 2017 – período que abrange as gestões de Sérgio 

Cabral e Luiz Fernando Pezão, ambos do PMDB – foram fechadas pelo estado 231 escolas públicas. Isso significa, 

segundo denúncia feita por parlamentares da oposição e pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação 

(Sepe-RJ), uma impressionante redução de 95 mil matrículas ofertadas em todo o estado. 
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ensino médio regular. Prioriza, inicialmente, seis disciplinas: Língua Portuguesa/Literatura; 

Matemática; História; Geografia; Sociologia e Filosofia. Para 2012 foi feita a revisão do 

Currículo Mínimo das seis disciplinas mencionadas, e elaborado o Currículo Mínimo de outras 

seis disciplinas: Ciências/Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira, Educação Física e 

Artes. Assim, em 2012, a expectativa era a de que as escolas estaduais utilizassem o Currículo 

Mínimo para as doze disciplinas da Base Nacional Comum dos anos finais do ensino 

fundamental e médio regular:  

O trabalho fundamentou-se na compreensão de que a Educação Básica 

pública tem algumas finalidades distintas que devem ser atendidas pelas 

escolas da rede estadual, muitas vezes através da elaboração do currículo. 
Isto é, o Currículo Mínimo apresentado busca fornecer ao educando 

os meios para a progressão no trabalho, bem como em estudos posteriores 

e, fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum 
indispensável ao exercício da cidadania. Entendemos que o 

estabelecimento de um Currículo Mínimo é uma ação norteadora que não 

soluciona todas as dificuldades da Educação Básica hoje, mas que cria 
um solo firme para o desenvolvimento de um conjunto de boas práticas 

educacionais, tais quais: o ensino interdisciplinar e contextualizado; 

oferta de recursos didáticos adequados; a inclusão de alunos 

com necessidades especiais; o respeito à diversidade em suas 
manifestações; a utilização das novas mídias no ensino; a incorporação de 

projetos e temáticas transversais nos projetos pedagógicos das escolas; a 

oferta de formação continuada aos professores e demais profissionais da 
educação nas escolas; entre outras — formando um conjunto de ações 

importantes para a construção de uma escola e de um ensino de qualidade 

(RIO DE JANEIRO, 2011, p. 02) 

Serve como referência a todas as escolas estaduais, apresentando as competências, 

habilidades e conteúdos básicos que devem estar nos planos de curso e nas aulas. Tem por 

finalidade orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de 

ensino aprendizagem em cada disciplina, garantindo assim “uma essência básica comum a todos 

e que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas 

legislações vigentes, mas também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e 

estaduais”. (idem). 

Os alunos da rede são avaliados nos exames de referência nacionais e estaduais, como a 

Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que faz com que o documento 

caminhe para um direcionamento do ensino para determinados conteúdos com um fim específico 

(id., p. 01). Sem sermos simplistas, mas pensando no quadro teórico construído no capítulo 1, é 

possível ver o currículo como instrumento de interesses políticos.  
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Concernente a Educação Física, os princípios da matriz curricular estão fundamentados no 

desenvolvimento de competências e habilidades, buscando ultrapassar lógicas tecnicistas, 

ressaltando o incentivo à capacidade de trabalhar coletivamente e construir reflexões críticas: 

 

A Educação Física escolar é um campo de conhecimento que lida com a 

cultura corporal como forma de linguagem e expressão, tendo como 
orientação teórico-prática reconhecer e compreender os jogos, os 

esportes, as ginásticas, as lutas, as danças e as atividades rítmicas e 

expressivas como manifestações das dinâmicas de 

contextos socioculturais diversos.  
Numa interlocução com o campo da Saúde, a Educação Física deve ter 

como princípio ampliar a compreensão da condição humana, 

articulando as dimensões biológica, antropológica, sociológica, política e 
econômica, com vistas a potencializar o exercício ativo da 

cidadania, enfatizando e contextualizando as questões éticas e estéticas 

(RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3) 

 

É importante compreendermos claramente o que os documentos que analisamos trazem 

como temas para o currículo da Educação Física, já que eles atuam como práticas de poder, de 

significação (SILVA, 1999). Podem construir determinada realidade pedagógica, dirigindo 

comportamentos e projetando a identidade da disciplina. Trata-se, portanto, de refletirmos o 

discurso produzido na interseção do legal e das construções sociais e culturais que permeiam a 

escola.  

Em tese, este trecho do Currículo Mínimo da SEEDUC traz uma Educação Física sob a 

perspectiva da cultura corporal de movimento como algo dinâmico, em deslocamento contínuo, 

onde há interação de elementos sociais, econômicos, políticos que levam a um espaço de 

produção de cultura. 

Entretanto, precisamos pensar com Bracht (2003) quando o autor alerta-nos que a pergunta 

fundamental nos currículos não é saber “o que é Educação Física”, mas refletir sobre “o que vem 

sendo a Educação Física”, para podermos direcionar nossa ação pedagógica e termos absoluta 

convicção no tipo de currículo se quer: reprodutor das desigualdades sociais ou provedor da 

formação de cidadãos incluídos e atuantes na sociedade em que vivem.  

O Currículo Mínimo é fruto de uma construção social, implicado de valores e interesses 

daqueles que no fim do ano de 2010 apressadamente elaboraram-no. Até o final deste ano, havia 

apenas Orientações Curriculares no Estado do Rio de Janeiro. Em poucos meses a SEEDUC 

divulga o processo de elaboração do currículo mínimo, já implantado no início das aulas de 
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2011. Portanto, é necessário cautela entre o que lemos a priori e sua real dimensão no chão da 

escola23. 

O documento deixa claro sua proposta em atender aos princípios básicos da matriz 

curricular, e propõe competências gerais e eixos temáticos e habilidades que deverão ser 

adquiridas ao longo do processo de formação (SEEDUC-RJ, 2012, p. 3). Cinco eixos temáticos 

são listados (esportes, jogos, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e lutas), e mais uma 

vez temas fulcrais são tratados como “transversalizados”: saúde e lazer.  

        O Currículo Mínimo repete alguns “chavões” dos outros documentos ao citar que reconhece 

e valoriza as diferentes manifestações culturais, especialmente aquelas que se expressam pela 

linguagem corporal, entendendo-as como representações e simbolizações do espaço geográfico e 

do patrimônio sociocultural brasileiro e de outros povos e nações. 

Entretanto, em nenhumas das séries do ensino fundamental e médio conseguimos verificar 

o anunciado no documento. Se, de fato, há exaltação das variadas manifestações culturais, 

porque não há nenhuma referência, por exemplo, ao ensino da cultura afro-brasileira a partir da 

Lei nº 10.639/0324? E mais: se a fala é com relação a vivência dos espaços geográficos e dos 

patrimônios, porque ainda vemos o conteúdo lazer tratado como tema transversal? 

Segundo Sacristán (2000), mais do que nos ancoramos no que os documentos pontuam, 

precisamos observar que objetivo pretende-se atingir. O que ensinar, por que ensinar, para 

quem são os objetivos, quem possui o melhor acesso às formas legítimas de conhecimento, que 

processos incidem e modificam as decisões até que se chegue à prática, como se transmite a 

                                                
23 As afirmações aqui apresentadas por mim são também fruto de minha experiência como docente da rede, por 

conta de minha primeira formação em História. Atuei como professora na rede dos anos 2007 a 2012 e vivenciei a 

implantação do currículo mínimo a partir das impressões que aqui exponho. 
24 A Lei 10639/03 vem alterar a Lei nº 9394/96 estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, tornando 

obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino. A referida Lei traz os 

seguintes apontamentos: Art. 26-A - nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afrobrasileira. § 1o O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil. § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-

Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras.[...] Art. 79-B - o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 

Nacional da Consciência Negra’.  

Em 2008, a Lei 10.639 foi modificada pela Lei 11.645 que também incluiu no currículo escolar o ensino da História 

e Cultura Indígena. Tais leis pretendem tirar os afrodescendentes e os indígenas da escuridão a que eram renegados 

e mostrar sua importância para a formação de nossa sociedade. E são fruto das lutas travadas pelo Movimento Negro 

Brasileiro, em prol da igualdade e reconhecimento do valor desses povos.  

Assim como em outras disciplinas, a obrigatoriedade do ensino destas leis também passou a ser obrigatório também 
nas aulas de Educação Física, porém, ainda há dificuldade em se estabelecer uma relação com os conteúdos 

trabalhados nas aulas com estas leis. A importância da implementação destas leis, é muito grande, pois a Educação 

Física é uma área do conhecimento que estuda: o corpo inserido na sociedade, ou seja na cultura e diversidade 

corporal. 
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cultura escolar, como os conteúdos podem ser inter-relacionados, com quais recursos/materiais 

metodológicos e de que maneira é possível modificar a prática escolar relacionada aos temas são 

as reflexões que devem estar na órbita. Isto por que: 

 

Desde suas origens, o currículo tem se mostrado uma invenção 

reguladora do conteúdo e das práticas envolvidas nos processos de ensino 
e aprendizagem; ou seja, ele se comporta como um instrumento que tem a 

capacidade de estruturar a escolarização, a vida nos centros educacionais 

e as práticas pedagógicas, pois dispõe, transmite e impõe regras, normas e 

uma ordem que são determinantes. Esse instrumento e sua potencialidade 
se mostram por meio de seus usos e hábitos, do funcionamento da 

instituição escolar, na divisão do tempo, na especialização dos 

professores e, fundamentalmente, na ordem da aprendizagem. Esse poder 
regulador ocorre – é exercido – sobre uma série de aspectos estruturantes, 

os quais, juntos com os efeitos que são provocados por outros elementos 

e agentes, impõem suas determinações sobre os elementos estrutura dos: 
elementos ou aspectos que são afetados. Por exemplo, sobre quando se 

aprende, que conhecimentos são adquiridos, que atividades são possíveis, 

que processos são desencadeados e que valor eles têm, o ritmo e a 

sequência da progressão do ensino e da aprendizagem, o modelo de 
indivíduo normal, etc. Os denominados conteúdos estão sujeitos a essa 

rede de determinações e nela incluídos; é nela que adquirem sua real 

importância na prática, algo que não podemos entender sem analisar suas 
relações com os demais aspectos que incluímos na seção sobre “o 

estruturado” (SACRISTAN, 2013, p. 20). 

 

Entendemos nesta monografia as expectativas de resignificações variadas que podemos 

propor no contraponto dos currículos formais, já que as negociações e articulações entre os 

espaços locais e os discursos “oficiais” abrem uma infinidade de possibilidades e produções 

curriculares especificas, adequadas às possibilidades cognoscentes dos alunos e da relevância 

social, refutando a idéia de um conhecimento dominante e incentivado escolhas submetidas a 

constantes questionamentos para a participação do aluno no processo educativo. 

Os conteúdos do Currículo Mínimo de Educação Física (Esporte, Jogo, Atividades 

Rítmicas e Expressivas e Ginástica) alternam-se durante os bimestres desde o 6º ano do ensino 

fundamental até o 3º ano do ensino médio. Neste, a proposta é basicamente contextualizar e 

problematizar as atividades. Ou seja: há um revezamento na ordem dos conteúdos durante a 

escolaridade e nenhum conteúdo diferente destes já citados é incluído ao longo das séries. 

Darido (2001) alerta para o fato de que tomando por base uma abordagem integrada dos 

temas transversais, o professor pode romper os limites dos conteúdos apresentados e, com 

sensibilidade, pode criar condições favoráveis à sua prática educativa. 

As menções no documento sobre a importância do tempo destinado ao lazer aparecem 

apenas a partir do 8º ano do ensino fundamental, como habilidades e competências dentro do 
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conteúdo jogos. As práticas de lazer não são apresentadas em função dos benefícios que 

poderiam trazer na melhoria do processo de ensino-aprendizagem ou como ferramentas difusoras 

e propagadoras de vivência dos diversos espaços, mas como um apêndice dentro de outros 

conteúdos (SEEDUC-RJ, 2012, p. 4 a 13): 

 

Eixo Jogo (8º ano Ensino fundamental): Compreender a necessidade e a 

relevância da regra para a convivência social enfatizando a justiça, a 

dignidade e a solidariedade; Adaptar as regras dos jogos de acordo com 
as necessidades do grupo, do material e do espaço; Adotar atitudes de 

respeito e de solidariedade nas práticas coletivas; Conceituar trabalho e 

lazer, identificando suas características; Identificar aspectos históricos 

da industrialização que interferem nas práticas do lazer 
na contemporaneidade. 

Eixo Jogo (9º ano Ensino fundamental): compreender a necessidade e a 

relevância da regra para a convivência social; Adotar uma postura 
democrática na reelaboração das regras dos jogos, enfatizando a justiça, a 

dignidade e a solidariedade; Conhecer e vivenciar as características dos 

jogos pré-desportivos; Conceituar ócio, lazer e tempo livre; Identificar 
as contradições entre o trabalho e o lazer, situando a importância de cada 

um para a vida em sociedade. 

Eixo Jogo (1º ano Ensino Médio): identificar as principais formas de 

manifestação da cultura de lazer em sua região; Valorizar a possibilidade 
de construção coletiva das regras e os acordos firmados entre os 

participantes; Formular e reformular regras em situações de jogo; Adotar 

atitudes de solidariedade nos diversos contextos sociais; Reconhecer os 
jogos como meios de educação para o lazer; Compreender o lazer como 

elemento essencial para o desenvolvimento da personalidade, em 

contraposição a idéia de lazer como atividade de recuperação para o 
trabalho. 

Eixo Jogo (2º ano Ensino Médio): Adaptar e (re)construir jogos, espaços 

e materiais; Problematizar suas prioridades a partir da análise da 

utilização do tempo livre; Reconhecer as diferentes possibilidades de 
usufruto do lazer; Compreender e vivenciar os jogos eletrônicos e 

computadorizados; Problematizar as influências dos jogos eletrônicos na 

vida dos sujeitos. 

Eixo Jogo (3º ano Ensino Médio): Compreender as implicações da 

urbanização na vivência dos jogos e brincadeiras; Adaptar e 

(re)construir jogos, espaços e materiais; Analisar e relacionar os 

princípios de cooperação e competição nas vivências cotidianas; 

Analisar e discutir a participação coletiva e compartilhada nos 

jogos; Perceber o lazer como espaço privilegiado para a vivência 

lúdica, identificando-o como experiências que propiciem 

práticas de liberdade; Compreender o lazer como processo 

de formação individual e coletiva e direito de todos  

 

A inclusão do lazer pelo Currículo Mínimo é tratada como categoria dentro do eixo Jogos, 

não produzindo uma real familiarização e estimulação da prática do mesmo. Além disso, sabidos 

da realidade do número de tempos semanais em Educação Física nas escolas estaduais, (com 
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sorte, dois tempos semanais) como tantos conceitos seriam trabalhados dentro de um único eixo? 

Sejamos realistas. 

A pedagogia moderna vê no lazer uma forma de revitalização do papel educacional da 

escola. Ao mesmo tempo, a mesma tem uma função importante na formação de atitudes para a 

vida, entre as quais se situaria a educação para o lazer. Ele seria inserido na perspectiva de 

objetivação da criação de uma atitude crítica que possa colocá-lo mais ativamente diante das 

opções que encontram, quer através de práticas individuais ou em grupos públicos. 

Como citamos no início do item, o Currículo Mínimo objetiva tornar-se referência para o 

ensino da rede estadual do Rio e Janeiro. Com uma reflexão atenta, é possível perceber que o que 

de fato há é uma padronização. E porque podemos pensar assim? 

A SEEDUC-RJ utiliza os sistemas de avaliação recomendados pelo Ministério da 

Educação25 para as escolas básicas. Apesar da falta de informações sobre os objetivos e os 

critérios da avaliação por parte da secretaria para adotar tais avaliações, entendemos que 

qualquer tipo de avaliação diagnóstica tem que ser organizada pela comunidade escolar, 

respeitando suas especificidades. As avaliações externas podem produzir dados que não refletem 

as particularidades das escolas.  

Segundo o próprio site do MEC, as avaliações da aprendizagem são coordenadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep. O Inep é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, cuja missão é promover estudos, 

pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a 

formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros 

de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, 

pesquisadores, educadores e público em geral. 

                                                
25 Uma delas é o  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Foi criado INEP em 2007, em uma 

escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e 

média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a 

Prova Brasil. A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde foram estabelecidas metas 

bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas também por escolas, municípios e unidades da 

Federação. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o 

patamar educacional da média dos países da OCDE. Em termos numéricos, isso significa progredir da média 

nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do ensino fundamental, para um Ideb igual a 6,0 em 2022. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB  é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da 

Educação Básica – Aneb e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc. A Aneb é realizada por 

amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. 

A Anresc é mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, 

recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. A Prova Brasil é aplicada censitariamente aos alunos de 5º e 9º 
anos do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas 

que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. As avaliações são realizadas a cada dois anos, além 

de questionários socioeconômicos aos alunos participantes e à comunidade escolar. 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb
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No entanto, o que se vê é a busca por melhores “resultados” como critério, 

desconsiderando que o processo de ensino e aprendizagem vai além da simples memorização e 

reprodução de um conteúdo fixado por um documento hermeticamente estruturado: além de 

vincular o Currículo Mínimo a tais sistemas de avaliação, a SEEDUC implementou o programa 

de Gestão Integrada da Escola (GIDE).  

Segundo a secretaria, o GIDE foi desenvolvido para integrar aspectos estratégicos, 

políticos e gerenciais dentro da escola com o objetivo de ajudar os gestores na busca por 

melhores resultados no processo ensino-aprendizagem com vistas a elevar os resultados no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  O Estado lançou, ainda, um 

Planejamento Estratégico da Educação no Estado, mais conhecido como Plano de Metas, 

ancorado em critérios de eficiência que para serem atingidos levam o professor a seguir o 

Currículo Mínimo. 

Há ainda neste sistema mecanismos de bonificação e premiação pelo cumprimento às 

metas estipuladas pelo governo. No “Programa de Bonificação por Resultados”, os servidores 

precisam cumprir 100% do Currículo Mínimo, participar de todas as avaliações internas e 

externas e efetuar o lançamento online das notas dos alunos na forma e prazo estabelecidos.  

Gramsci (1995) ressalta a profunda ligação existente entre a vida social e a educação, 

destacando as funções políticas das relações pedagógicas, seja com o objetivo de desvelar as 

relações de poder que as práticas instituídas numa dada sociedade visam a perpetuar, seja para 

apreender as possibilidades de ação transformadora presentes no âmbito das contradições 

engendradas por essa mesma sociedade. 

Considerando, portanto, que a proposta do Currículo Mínimo através de uma suposta 

relação pedagógica, acaba por viabilizar a consolidação das políticas econômicas hegemônicas, a 

proposta de reformular os currículos da Educação Física introduzindo conteúdos como o lazer, 

pode possibilitar a problematização de programas e ações visando a “harmonizar” o progresso, a 

justiça social e, conseqüentemente, o processo educativo, questionando o sistema escolar a 

serviço  da força de trabalho e  papel social de recrutamento profissional. 

Ter o lazer diretamente nos Currículos na forma de conteúdo traz para a escola questões 

como: o lazer seria menos importante que o trabalho? Do que a educação? O lazer é um 

momento de ócio alienado dentro da escola? Tais inquietações precisam estar no espaço da 

escola. 

A compreensão deste cenário como espaço diário de estudos, discussões, debates, reflexões 

e convívios sociais é de grande importância para o corpo discente e sua comunidade, 
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representando relações de intimidade e afetividade em “(...) lugares que abrigam a liturgia 

acadêmica dotados de significados que transmitem uma importante quantidade de estímulos, 

conteúdos e valores (...) (ESCOLANO, 2001, p. 27).  

Vemos as atividades relacionadas ao tema serem postas aleatoriamente e não 

contextualizada dentro das possibilidades da comunidade local. Se o mesmo pode ser veículo de 

uma crítica potencializadora para uma real intervenção nas reivindicações de reorganização dos 

espaços públicos, inclusive o escolar, porque não insistir na sua inserção regular nos currículos? 

Sabemos que não é simples, mas um começo é necessário. Descreve Antunes (2004, p. 10):  

 

Assiste-se hoje à dupla transformação do trabalho, tanto quanto ao 

conteúdo da atividade, tanto quanto às formas de emprego, transformação 

aparentemente paradoxal, pois esse duplo processo ocorre em sentidos 

opostos. De um lado, há a exigência de estabilização, de implicação do 

sujeito no processo de trabalho, por intermédio de atividades que 

requerem autonomia, iniciativa, responsabilidade, comunicação ou 

intercompreensão. Por outro lado, verifica-se um processo de 

instabilização, precarização dos laços empregatícios, aumento do 

desemprego prolongado e flexibilidade no uso da força de trabalho. Em 

duas palavras: perenidade e superfluidade. E esse movimento é global e 

mundializado.  

 

Os alunos, ao serem alijados deste conteúdo, continuam reproduzindo-o sob a ótica do 

binômio Esporte e Lazer, presente no interior da escola por meio das manifestações esportivas ou 

de jogos, como visto no Currículo Mínimo, e, assim, praticada tal qual o modelo que nos é 

hegemonicamente transmitido pela cultura dominante. 

Não é utópico pensar em uma reação através de um trabalho consciente com os alunos, 

para que possam ser agentes transformadores da sociedade, se não de forma mais ampla, pelo 

menos no meio que os circunda.   

É importante que se perceba que não estamos propondo o lazer como grande salvador da 

escola; o propósito é mostrar que existem diversas e distintas contribuições para que os sujeitos 

tenham possibilidade de ver os temas-problemas em suas múltiplas dimensões.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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3.1 A Educação Física à contrapelo 

 

Walter Benjamin, filósofo, em sua obra "Sobre o Conceito de História", propôs escovar a 

história a “contrapelo”, concebendo-a do ponto de vista dos vencidos, em oposição à história 

oficial do progresso, cuja identificação com as classes dominantes oculta o excedente utópico 

inscrito nas lutas dos oprimidos do passado e do presente.  

A universalização do acesso a escola permitiu a entrada das camadas populares ao 

convívio escola. Entretanto, o corpo de alunos de origens diversas não trouxe consigo uma 

resistência ao “biopoder”26. A entrada dessas crianças põe em risco o valor do diploma na lógica 

do mercado: quanto maior o número de indivíduos diplomados e menor as ofertas de emprego, 

menor serão os salários oferecidos.  

 Estes são os que mais sobram com a desvalorização dos diplomas, pois são colocados de 

fora da disputa por empregos, inclusive daqueles que no passado não exigiam certificados ou 

graduações. Estas derrotas serão transmitidas de geração para geração, majoritariamente por vias 

indiretas, como uma herança cultural que será responsável pela diferença inicial das crianças 

diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito. (Bourdieu, 2007). Um 

eterno retorno. 
Os documentos que regem a educação assim deveriam ser interpretados. Foram, em tese, 

criados para garantir o direito a toda população de ter acesso a educação gratuita e de qualidade, 

para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o dever da União, do Estado e dos 

Municípios com a educação pública.  

O problema, portanto, não é falta de leis que garantam os direitos dos alunos e dos 

professores a uma educação de qualidade, pois os documentos que analisamos têm nos seus 

artigos o suficiente para isto. A questão é alertar a todos que atuam na área da educação não 

somente o conhecimento e cumprimento das leis, mas a percepção de que elas entram em choque 

com as adversas condições sociais de funcionamento da sociedade em face dos estatutos de 

igualdade política por ela reconhecidos.  

                                                
26 Foucault (1960 - 1980) filosofo dedicado a compreensão dos mecanismos de controle da sociedade sobre o sujeito, 

cunhará o conceito de biopoder. Um poder - não oriundo de um soberano, mas de um conjunto fluido da sociedade - 
anátomo-político exercido no interior das instituições, como a escola, capaz de moldar o comportamento das funções 

biológicas dos sujeitos através do controle do tempo e espaço. Este processo resultará em um 'corpo dócil'. Aqueles 

que oferecem maiores resistências são excluídos ou eliminados para "deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e 

mais pura" 
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Assim, a importância é de reconhecer as leis não como instrumentos lineares ou 

mecânicos de realização de direitos sociais, mas como de caráter contraditório onde sempre 

reside uma dimensão de luta. 

O Departamento de Educação Física da Universidade Federal Fluminense vem 

realizando, há alguns anos, constantes discussões em suas disciplinas sobre o programa da 

Educação Física para os ensinos infantil, fundamental e médio, o que incide, diretamente, em um 

entendimento do currículo como construção social, como algo em permanente transformação no 

espaço da escola.  

Ao longo desse processo, merece ênfase o compromisso da docência nesta Universidade - 

enquanto uma atividade vital ao homem - com a leitura crítica sobre a realidade sócio-humana, 

hoje, marcadamente capitalista e a ela correlata, o compromisso com as múltiplas possibilidades 

de intervenção e transformação sobre essa mesma realidade, através da constante 

desnaturalização do presente, posto que histórico e social.  

Este curso de licenciatura da UFF instrumentalizou-nos para pensarmos na necessária 

reatualização dos programas de ensino da Educação Física escolar, direcionando-nos para a 

construção de uma perspectiva crítica como eixo norteador do processo ensino-aprendizagem, 

para uma concepção de tempo plural que formata e se encontra intimamente relacionado a todas 

as dimensões da vida humana e para a elaboração da necessária apropriação/utilização do 

conhecimento da cultura corporal de movimento, tratando-se de compreendê-la reconhecendo 

semelhanças e diferenças entre as sociedades humanas no âmbito de espaços-tempos 

historicamente construídos27. 

A proposta levantada nesta monografia de considerar-se o lazer como uma possibilidade 

de conteúdo deve ser entendida dentro de uma perspectiva histórica que grifa as particularidades 

da formação social brasileira; sem, contudo, renunciar à análise das determinações e dos 

condicionantes do capitalismo em nível planetário, principalmente, quando vivenciamos, na 

contemporaneidade, os desdobramentos do projeto político neoliberal que multiplica as 

desigualdades sociais, acentua as nossas carências seculares e gera outras formas de 

sociabilidade que redimensionam a violência como seu novo código, como moeda de troca nas 

relações sociais28.   

                                                
27 Como por exemplo, entender as relações com a África, particularmente no que tange à herança cultural e ao aceite 

das africanidades.  
28  Ver Francisco de Oliveira. A vanguarda do atraso e o atraso da vanguarda – globalização e neoliberalismo na 

América Latina. In: ________.  Os direitos do antivalor: a economia política da hegemonia imperfeita. Petrópolis: 

Vozes, 1998, p. 205-31.  
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Nesse contexto, assumindo como referência o respeito à diversidade sociocultural dos 

alunos, cabe pontuar a relevância do nosso estudo em função dos seguintes propósitos, quais 

sejam: questionar junto aos discentes a concepção esportivista que moldou o imaginário da 

atividade física no Ocidente; apresentar um outro entendimento acerca da Educação Física 

escolar e ressignificar o seu lugar na construção da identidade dentro da escola29.  

A proposta de reelaboração dos conteúdos programáticos e os conceitos, aqui expostos, 

foram pensados e atualizados em conformidade com o trabalho didático-pedagógico que os 

alunos do curso de Licenciatura em Educação Física da UFF vêm, cotidianamente, realizando 

nos estágios das unidades da rede Estadual de ensino. Deste modo, a proposta de rever, organizar 

e apresentar uma outra possibilidade de conteúdo de forma coerente e sem estar distanciado do 

cotidiano da sala de aula, reside em tornar o planejamento da Educação Física escolar 

verdadeiramente exeqüível e adequado às  práticas e vivências dos alunos, considerando a 

legislação educacional vigente.  

Nossa reflexão neste trabalho em torno do lazer fundamentou-se em determinadas 

premissas que, juntas, representam um farol a guiar a prática docente – tal qual o fio de 

Ariadne30 – a fim de evitar que os alunos se percam no labirinto das aulas via “quadrado 

mágico”, minimizando dificuldades e dinamizando a aprendizagem.  

A construção do pensamento crítico através do lazer no ensino da Educação Física 

implica na criação de situações didático-pedagógicas capazes de permitir a elaboração pelo aluno 

do conceito de movimento pari passu ao entendimento das sociedades humanas na perspectiva 

do corpo plural e multifacetado, que abriga texturas e densidades variadas e heterogêneas, 

permitindo ressignificar a matéria-prima que lhe é essencial.  

A LDB assinala que o fim último da educação é a formação da cidadania, que deve estar 

incorporada nas finalidades da Educação Básica, com princípios e valores fundamentais que dão 

um tratamento novo e transversal ao currículo escolar. Os Parâmetros curriculares 

Nacionais constituem-se em referências nacionais para o Ensino Básico, a primeira etapa para a 

                                                
29  Isso vai ao encontro da Lei Federal 10.639, de 2003, que, resultante da mobilização de setores sociais combativos 

e proposta e sancionada pelo governo, determinou a obrigatoriedade do estudo da história da África, dos afro-

descendentes e da cultura negra no Brasil nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.  
30 Segundo a mitologia grega, Teseu, um jovem herói ateniense, soube que a sua cidade deveria pagar a Creta um 

tributo anual, qual seja, sete rapazes e sete moças deveriam ser entregues a um Minotauro, que se alimentava de carne 

humana, e solicitou ser incluído entre eles. Em Creta, encontrando-se com Ariadne, a filha do rei Minos, recebeu dela 

um novelo que deveria desenrolar ao entrar no labirinto, onde o Minotauro vivia encerrado, para encontrar a saída e 
não se perder. Teseu adentrou o labirinto, matou o Minotauro e, com a ajuda do fio que desenrolara, encontrou o 

caminho de volta. Retornando a Atenas, ele levou consigo a princesa.  

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12657%3Aparametros-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12657%3Aparametros-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series&option=com_content&view=article
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concretização curricular do Brasil, definindo as metas para a educação estabelecidas pelas 

políticas públicas do Ministério da Educação. O Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ explicita 

itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem em cada disciplina, ano de 

escolaridade e bimestre, pretendendo garantir uma essência básica comum a todos, e, que esteja 

alinhada com as atuais necessidades de ensino. 

Esses documentos podem ser usados como recursos para a construção, elaboração, 

reelaboração ou adaptações curriculares pelos professores, possibilitando, a cada um, construir 

seus currículos de acordo com sua realidade local, trazendo-o para uma discussão 

contextualizada de seu projeto político pedagógico. Entretanto, eles envolvem muitos interesses 

orçamentários e interferem em instituições públicas e privadas, servindo para consolidar a ordem 

do capital, predominando os interesses privados sobre os coletivos.  Trata-se de prescrições 

legais a serem colocadas em prática por meio de políticas centralizadas e que são detalhadas e 

especificadas em documentos oficias.  

Poucos se atentam para o fato que eles indicam precariamente as concepções, valores e 

objetivos de uma educação brasileira repetidamente excludente. Percebe-se nos três que 

analisamos aqui a função da escola como formadora do cidadão-trabalhador-estudante, na 

perspectiva do papel da educação brasileira para o mundo do trabalho hoje.  

Tudo isso pode ser reavaliado através da criticização do planejamento de ensino, que 

como um ato decisório pode ajudar aos docentes a refletir sua ideologia política e, 

consequentemente, a construir um ato consistente de encaminhamento a uma ação docente que 

dialogue com os alunos. Deste modo, será possível vislumbrar conteúdos que sejam 

instrumentos de transformação e não de manutenção do status quo que perpetua o conjunto de 

fatores educacionais que precisam ser mudados. 

A possibilidade, necessidade ou conflito do tema lazer na escola constitui-se como fonte de 

inquietude, de contradição, de legitimação de direitos e deveres civis, de obtenção de cidadania e 

de sua perda. O mundo escolar moldado pelo pensamento capitalista busca controlar 

racionalmente as complexas variáveis que se inter-relacionam na formação do ser humano, não 

somente nos seus aspectos cognitivos, mas também, e talvez principalmente, nos aspectos 

sociais. Ou seja: há a possibilidade e a necessidade, mas quem vive é o conflito. 

Esboçar algumas influências do pensamento capitalista para a constituição de outros 

conteúdos escolares e por conseqüência das políticas educacionais instituintes, coloca-nos na 

rota de colisão com o papel social da escola numa acepção pluralista, subordinada o menos 

possível aos interesses dos governantes (e por que não dizer dos dirigentes de 
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empresas/organizações) que rejeitam a idéia de uma educação popular. Neste sentido, o conteúdo 

lazer torna-se um conflito para a escola. 

Não estamos com isso trazendo a “cura” e a solução para os problemas dos programas da 

Educação Física escolar. Inclusive porque, é pertinente ressaltar, é flagrante a degradação das 

condições materiais concretas da escola brasileira, e estas influenciam o trabalho docente e de 

alguma maneira refletem na maneira como o professor pensa suas aulas. O que se põe em pauta 

é a urgência em se reavaliar metodologias a partir de uma pedagogia que seja construtiva (e não 

construtivista, como alguns podem pensar). 

Um labirinto não possui saída fácil. Muitas portas. Muitas salas. Muitas passagens. Mas, 

se, com “imaginação poética para alcançar a verdade da realidade” [rememorando Goethe em 

uma conversa com o seu amigo Eckermann31] desvelamos os seus segredos, aprendemos a 

aceitar as suas múltiplas encruzilhadas e temos o(s) fio(s) que nos conduzem por seus trajetos, 

nem sempre claros e tantas vezes interditos, deixamos e tocamos rastros – os nossos e aqueles 

que aparentemente não nos pertencem mais.  

Ensinar-aprender é, também, percorrer trajetos, possibilidades e necessidades por vezes 

difíceis; demarcar encruzilhadas, (re)conhecer indícios, sinais, pistas, rastros32, (re)elaborar 

experiências individuais e/ou coletivas, tendo como fios condutores um conflito constante e uma 

reflexão individual e coletiva permanente sobre as nossas práticas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 A conversa de Goethe com o seu amigo Eckermann, em 1825, foi retomada por Ernst Cassirer quando elabora uma 
rica discussão sobre a história. Ver Ernst Cassirer. Ensaio sobre o homem; introdução a uma filosofia da cultura 

humana. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 331-2.  
32  Sobre essa questão, ver Carlo Ginzburg. Mitos, emblemas, sinais – morfologia e história. tradução Frederico 

Carotti. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  
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