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RESUMO 

 

 

MACIEL, Thiago Barreto. A Educação Física e os esportes nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia: debatendo os rumos da formação dos estudantes. 2013. 

179f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Este trabalho deu conta de analisar as políticas públicas de Educação Física e esportes 

na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a implicação das mesmas na 

formação dos estudantes, partindo do entendimento de estarmos imersos em uma conjuntura 

político e econômica novo desenvolvimentista. Para tanto entrevistamos alguns interlocutores 

privilegiados que estão diretamente ligados à formulação de políticas públicas na área ou que 

têm um grande envolvimento com a rede. Além de aplicarmos questionários em professores 

da rede de várias regiões do Brasil na ocasião do II Fórum Nacional de Políticas Públicas em 

Educação Física, esporte e lazer dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 

analisarmos os documentos da SETEC/MEC. Por fim, não identificamos políticas públicas 

consistentes formuladas pela SETEC/MEC, apesar de vermos a entrada de projetos do 

Ministério dos Esportes, como o Programa Segundo Tempo. Também procuramos com este 

trabalho identificar projetos e ações isoladas pelo Brasil sobre o tema que pudessem nos 

ajudar a refletir sobre possibilidades superadoras no plano da formulação de Políticas Públicas 

de Educação Física e esportes na rede para a formação dos alunos. 

 

 

Palavras-chave: Educação Física e esportes.  Políticas Públicas.  Educação profissional e 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

 

MACIEL, Thiago Barreto. Physical Education and Sports in the Federal Network of 

Technological Education: debating the courses of the students formation. 2013. 179f. 

Dissertation (Master in Políticas Públicas e Formação Humana) – Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

This paper realized analyze public policies of Physical Education and Sports in the 

Federal Network of Technological Education and the implication of those in the formation of 

the students, based on the understanding that we are immersed in a economic and political 

conjuncture new developmental. To obtain it we interviewed some interlocutors that are 

directly linked to the formulation of public policies in the area or who have a big involvement 

with the network. Besides applying questionnaires for teachers from various regions of Brazil 

on the occasion of the II National Forum on Public Policy in physical education, sport and 

leisure of the Federal Institutes of Education, Science and Technology and analyzing the 

documents from SETEC / MEC. Finally we did not identify consistent public policies 

formulated by SETEC / MEC, despite seeing the entry of projects of the Ministry of Sports, as 

the Second Time Program. We also seek to work with this project and identify isolated 

actions by Brazil on the subject that might help us think about possible overcome possibilities 

in terms of formulation of Public Policy for Physical Education and sports network for the 

formation of the students. 

 

 

Keywords: Physical Education and Sports. Public Policy. Professional Education and 

Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de pesquisa, que ora resulta em dissertação de mestrado, tem o seu 

gérmen quando do nosso ingresso como professor na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica no ano de 2010. 

Essa experiência reunia uma mistura de fascinação pelo novo o qual nos deparávamos 

e perplexidade comparando-o à realidade enfrentada nos anos de magistério em redes 

municipais de educação, seja na zona urbana, seja na zona rural, de cidades vizinhas a Juiz de 

Fora/MG, marcadas pelo sucateamento do ensino público e pela desvalorização da Educação 

Física enquanto componente curricular obrigatório.  

Aliava-se a este momento o acúmulo de estudos e pesquisas desenvolvidos no Grupo 

de Estudos do Trabalho, Educação Física e Materialismo Histórico (GETEMHI) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, do qual fazíamos parte, coordenado pelos professores 

Hajime Takeuchi Nozaki e Álvaro de Azeredo Quelhas. Esse grupo de estudos se incubia, 

principalmente, de estudar a desvalorização da disciplina Educação Física nas escolas e a 

precarização das condições de trabalho na área nos campos não escolares. Anos de estudos e 

pesquisas nos faziam inferir cada vez com mais clareza a desvalorização da disciplina dentro 

da escola para a formação do homem de novo tipo requerido pelo capital, principalmente pós 

anos 1990. 

No entanto, na nossa primeira impressão dentro da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, tudo indicava essa esfera educacional estar caminhando em 

sentido contrário ao que havíamos visto e vivenciado até então. Havia materiais em 

abundância e estrutura física ampla para o desenvolvimento e apropriação da Cultura 

Corporal nos diversos campi que conhecíamos. Deparávamo-nos também com os Jogos dos 

Institutos Federais e as suas diversas etapas, culminando na nacional a qual recebera naquele 

mesmo ano em Brasília/DF alunos e professores de todos os estados do país mais daquele 

distrito, chegando à quantia de, aproximadamente, dois mil alunos, hospedados em bons 

hotéis e com alimentação em bons restaurantes, tratamento semelhante a atletas de clubes. 

Víamos também a liberação de editais específicos para a rede a partir do Ministério dos 

Esportes, principalmente no que tange à investida do Programa Segundo Tempo e à injeção de 

verbas para a construção de instalações físicas e aquisição de materiais a fim de 

operacionalizar tal programa. 
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Enfim, passava-se em nossa cabeça uma síncrese de ideias imbuídas, no mínimo, de 

muitas contradições. Como podíamos estar imersos no contexto de uma grande 

desvalorização da Educação Física enquanto componente curricular obrigatório nas escolas e, 

ao mesmo tempo, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica ter essa aparente 

valorização da mesma e dos esportes enquanto conteúdo privilegiado. O que se encontrava 

por trás disso? Quais eram os reais interesses na formação dos estudantes com os quais 

lidávamos cotidianamente em nossa práxis educativa? 

Foi à mesma época que nos deparamos, também, com um processo de transformações 

na Rede, a qual sofria o que identificamos neste trabalho como ifetização; ou seja, a 

transformação e a expansão da maioria das antigas instituições que a compunham em 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Transformações conjunturais econômicas e políticas vinham à tona, principalmente 

expressas através das crises econômicas ao longo de duas décadas e as tentativas de superá-las 

por parte de frações burguesas, resultando no que chamaremos ao longo da dissertação de 

novo desenvolvimentismo ou de nova ortodoxia neoliberal. Em suma, por ora, o 

identificaremos aqui como uma tentativa de retomada do parque produtivo para tentar 

minimizar o desgaste econômico causado em todo o globo pela financeirização econômica, 

porém sem romper com a essência dos pressupostos neoliberais.  

Apesar do todo caótico que se apresentava para nós, víamos aí uma problemática de 

estudo digna de atenção, pois não nos parecia serem fatos dispersos na realidade e, quão 

menos, de uma totalidade. Daí surgia a nossa principal motivação de todo o nosso estudo: 

entender a realidade em que começávamos imergir na nossa práxis social; entender como 

esses fatos se entrecruzavam na realidade, qual a concreticidade dos mesmos, o que se 

almejava com a formação dos estudantes e, principalmente, como poderíamos fazer para 

apontar possibilidades superadoras no plano de uma pedagogia histórico-crítica. 

Assim, a hipótese central deste estudo supunha que as semelhanças expressas entre o 

período desenvolvimentista no Brasil e o período novo desenvolvimentista pelo qual 

passamos no momento teriam íntimas relações na reutilização da Educação Física e dos 

esportes como centrais para o projeto de formação humana dos estudantes da rede Profissional 

e Tecnológica, em direção a uma nova sociabilidade do capital.  

 Em suma, a questão que estava colocada para nós era se, no atual período político-

econômico, teríamos o retorno da centralidade da Educação Física e dos esportes na educação 

neotecnicista, tal qual houve no período desenvolvimentista. Esse questionamento se 
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configurou em nossa hipótese central, não descartando que atualmente poderia estar atrelada à 

nova Teoria do Capital Humano. 

Logo, tivemos como objetivo geral deste trabalho analisar o conteúdo e a forma das 

políticas públicas desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Ministério da Educação (MEC), mais 

especificamente por sua Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), para a 

Educação Física na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como 

horizonte os possíveis caminhos políticos para a efetiva construção de políticas públicas que 

contemplem os interesses da classe trabalhadora. 

 No entanto, adiantamos aqui, em parte, as nossas conclusões pelas quais, após a 

análise do material empírico, pudemos constatar que se tratava de uma falsa impressão nossa 

sobre a realidade. Deixamo-nos levar somente pela aparência do fenômeno. Afirmamos com 

este trabalho que, por ainda estarmos sob o jugo do neoliberalismo, mesmo que com a faceta 

novo desenvolvimentista, não houve mudanças consubstanciais no tipo de trabalho exigido 

pelo sistema após a reestruturação produtiva, a partir da qual se difundia a ideologia do 

trabalhador flexível. Ou seja, trata-se apenas de ajustes feitos para tentar corrigir as disfunções 

próprias do receituário advindo do consenso de Washington. 

Para a formação da classe trabalhadora o que se prima, pela ótica da educação 

burguesa, são aquelas disciplinas que poderão desenvolver, de forma mais imediata, as 

competências necessárias para o ingresso pragmático no mercado de trabalho precarizado. 

Competências essas que, atualmente, a Educação Física, sob o prisma pelo qual foi 

desenvolvida historicamente, não serve mais. A Educação Física – dentre outras disciplinas 

que passam a ser relegadas para segundo plano – pode vir a contribuir mediatamente para uma 

formação humana sob a lógica do capital, porém, não mais imediatamente como em outrora.  

Constatamos então, em nosso estudo, a ausência de uma política pública nacional de 

Educação Física e esportes elaborada e estruturada sistematicamente para a rede. Sendo 

assim, apontamos neste trabalho a necessidade de fortalecimento e construção de políticas 

públicas a partir de instrumentos de pressão da base, que sejam organizados coletivamente e 

democraticamente, apontando como horizonte uma sociedade sem classes. 

Para dar conta de nossos objetivos estruturamos o presente trabalho em três capítulos 

de forma que pudéssemos dar uma sequência lógica ao nosso raciocínio.  

 No primeiro capítulo, buscamos organizar os pressupostos teóricos sobre os quais se 

ergueram as demais análises ao longo do trabalho, fazendo primeiramente uma análise da 

atual conjuntura política e econômica na qual estamos imersos na atualidade e a sua conexão 

com as políticas públicas para os esportes dentro dos dois mandatos do governo Luís Inácio 
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“Lula” da Silva/PT e no início do governo Dilma/PT. Pretendeu-se nesse capítulo, também, 

realizar um resgate sobre a relação trabalho e educação e as atuais conexões entre o projeto 

de sociedade posto em pauta hegemonicamente para o Brasil e o ensino técnico e 

profissionalizante. Nele já apontamos as primeiras aproximações com o nosso objeto. 

 No segundo capítulo, pretendemos abordar a especificidade da Educação, Educação 

Física e esportes, procurando voltar a atenção para o eixo da formação humana, travando o 

debate sobre a educação profissional e tecnológica e a educação politécnica. Nele realizamos 

uma leitura crítica sobre, principalmente, o que já há de produção teórica nacional dentro da 

área de Educação Física e esportes e as concepções de mundo e educação que carregam 

consigo. 

 No terceiro e último capítulo, finalmente, valemo-nos dos dois primeiros para analisar 

o nosso material empírico. Nele faremos uma breve exposição sobre o método e a 

metodologia e a justificativa do método escolhido por nós: o materialismo histórico dialético. 
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1  AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ESPORTES NO BRASIL COMO TÁTICA 

DA NOVA ORTODOXIA NEOLIBERAL E AS SUAS MEDIAÇÕES COM O 

TRABALHO E A EDUCAÇÃO 

 

 

Desconfiai do mais trivial,  

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertolt Brecht 

 

 

O presente capítulo pretender organizar os pressupostos teóricos nos quais se assentará 

todo o pensamento relativo aos demais capítulos. A forma escolhida para dar conta dessa 

tarefa foi primeiramente fazer uma análise conjuntural política e econômica sobre as 

mudanças as quais passa o mundo na atualidade, principalmente dentro dos países de 

capitalismo periférico, para daí nos aproximarmos mais à realidade brasileira estabelecendo a 

sua conexão com as políticas públicas para os esportes dentro dos dois mandatos do governo 

Luís Inácio “Lula” da Silva/PT e no início do governo Dilma/PT.  

Num segundo momento pretende-se realizar um resgate sobre a relação trabalho e 

educação para também desembocarmos nas atuais mediações entre o projeto de sociedade 

posto em pauta hegemonicamente para o Brasil e o ensino técnico e profissionalizante. Por 

fim, pretende-se saturar as mediações dos aspectos anteriores (conjuntura política e 

econômica; políticas públicas de esportes; trabalho e educação) com o papel educacional do 

esporte na formação do trabalhador e as suas primeiras aproximações com o caso dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF).  
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1.1  Da especificidade da crise do capital e as suas saídas 

 

 

A crise do modelo desenvolvimentista na América Latina, juntamente com o 

esgotamento do modelo de industrialização por substituição de importações (ISI) levaram os 

países desse conjunto, inclusive o Brasil, a aderir a outras propostas para a continuação da 

reprodução sócio-metabólica do capital. Essa nova proposta se materializou no que se 

convencionou chamar de neoliberalismo. Modelo importado dos ideólogos dos países centrais 

do capitalismo, tendo como primeiro laboratório o Chile, do General Augusto Pinochet, na 

década de 1970 e, logo após, na década de 1980, a implementação plena do mesmo nos 

Estados Unidos da América de Ronald Reagan e na Inglaterra de Margareth Thatcher. Esse 

movimento ocasionou – com algumas nuances devido às especificidades de cada país – a sua 

exportação para o resto do mundo.  

Ao se falar sobre os novos contornos políticos e econômicos que se dão na esfera 

macro-estrutural, é necessário entendermos o que são as crises econômicas e como as mesmas 

se constituem. 

É “lugar-comum” no pensamento de esquerda dizer que as crises são inerentes ao 

sistema capitalista; no entanto, cabe ressaltar que as mesmas também existiram em sociedades 

pré-capitalistas. Porém há uma coisa que difere centralmente as crises de outrora das crises 

geradas pelo modo de produção capitalista. Aquelas aconteciam principalmente como crises 

de subprodução em sociedades essencialmente agrárias e se desencadeavam por desastres 

naturais ou por catástrofes sociais, ou seja, havia uma destruição dos produtores diretos ou 

dos meios de produção. 

As crises que se darão no seio do sistema capitalista, na modernidade, serão de outra 

lide. Ao contrário de antes, as mesmas se darão dominantemente por ordens de 

superprodução.   

Assim, uma característica intrinsecamente ligada ao modo de produção capitalista é a 

queda tendencial da taxa de lucros da burguesia que acontece devido à própria dinâmica 

concorrencial do sistema. Um capitalista que inove tecnologicamente o seu método produtivo 

e produza mais mercadorias em menor tempo conseguirá fazer com que os seus produtos 

tenham um menor valor agregado, pois consequentemente obteve uma quantidade menor de 

trabalho humano empregado para a sua confecção.  

No entanto, esse mesmo capitalista pode aproveitar-se da lei do valor a qual prevê que 

as mercadorias são trocadas de acordo com a quantidade de trabalho socialmente necessário – 
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em determinado tempo histórico e de acordo com o desenvolvimento geral das forças 

produtivas – e mesmo tendo o seu produto específico diminuído o valor para a fabricação, 

colocará o preço à venda de acordo com o dos demais concorrentes. Esses fenômenos 

expressarão a expropriação de um mais-valor adicional. Assim temos uma redução do valor 

da mercadoria com a manutenção do preço da mesma de acordo com o que está posto no 

mercado. Porém, a anarquia do mercado não consegue administrar a ação dos demais sujeitos 

sociais.  

Devido à concorrência que se acirra os demais burgueses também se verão forçados a 

incorporar essa nova tecnologia, para que possam se manter vivos no mercado. Esse fato do 

“... interesse particular de cada capitalista é o que colide com o interesse do conjunto dos 

capitalistas (da classe capitalista)”  (NETTO, BRAZ, 2010, p.152).  Tal paradoxo faz com que 

ao se generalizar o novo método de produção a vantagem que se tinha em outro momento não 

exista mais e assim a taxa de lucro se rebaixe. Assim, de acordo com a fórmula: 

 

                                                                                  MAIS-VALOR (m) 
               TAXA DE LUCRO (p) =         ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                    CAPITAL CONSTANTE (c) + CAPITAL VARIÁVEL (v) 

 

vemos que (c) e (p) são inversamente proporcionais, o que nos faz entender o fato de ao (c) se 

elevar – com a introdução de novos métodos – termos uma redução de (p). Logicamente que, 

como o próprio termo utilizado diz isso é uma tendência, pois se fosse tomado a cabo e a 

termo o sistema já teria entrado em colapso. A própria burguesia desenvolve subterfúgios para 

tentar reverter essa queda da taxa de lucros, tais como: o barateamento do capital constante; a 

elevação da intensidade da exploração; a depressão dos salários abaixo do seu valor; o 

exército industrial de reserva; o comércio exterior.   

 A partir desse primeiro exposto sobre a queda tendencial da taxa de lucros 

começamos a entender a natureza e especificidade das crises do capitalismo.  

 Karl Marx, em suas obras – mais especificamente “O Capital” – nos ajuda a entender 

como se dá o processo de valorização do capital e consequentemente da exploração capitalista 

sobre o trabalhador. À medida que, como foi dito, se acirra a concorrência intercapitalista 

qualquer burguês cria condições de competitividade para não ir à ruína. Tal processo se dá 

basicamente a partir da extração do mais-valor, seja ele de forma absoluta com o aumento da 

produtividade laboral a partir do prolongamento da jornada de trabalho e/ou de forma relativa 

a partir da incorporação de inovações tecnológicas no processo produtivo – o capital constante 

– e a intensificação do trabalho e da produção para uma mesma medida de tempo.   
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 A incorporação de novas tecnologias à produção, então, faz com que se produza uma 

quantidade maior de mercadorias, mas, ao mesmo tempo, provoca a demissão de 

trabalhadores em massa, pois essa é uma das formas que o burguês encontra de continuar 

competindo no mercado e lutar para que a sua taxa de lucros não caia. Paradoxalmente, o que 

deveria ser a solução para os seus problemas acaba por se tornar a desgraça. Um maior 

número de desempregados leva a um abrupto subconsumo da massa trabalhadora, o que então 

não permite que o processo de valorização do dinheiro expresso pela fórmula D – M – D’ se 

complete. Daí decorre dois problemas: a grande quantidade (superprodução) de produtos no 

mercado e o seu não escoamento. Resultado: crise. Surge a necessidade de busca de novos 

mercados como bem expressam Marx e Engels desde o século XIX:  

 

A necessidade de um mercado em expansão constante para seus produtos persegue a 

burguesia por toda a superfície do globo. Precisa instalar-se em todos os lugares, 

acomodar-se em todos os lugares, estabelecer conexões em todos os lugares. A 

burguesia, através de sua exploração do mercado mundial, deu um caráter 

cosmopolita para a produção e o consumo em todos os países (MARX, ENGELS, 

1998, p.14). 

 

Assim, “trata-se, pois, de crises que têm uma mesma gênese estrutural, mas que cada 

vez traz uma materialidade específica” (FRIGOTTO, 2010b, p. 70). 

Uma grande expressão dessa crise estrutural do capitalismo se deu durante os anos de 

1970 e trouxe consigo um grande reordenamento no mundo do trabalho como tentativa de se 

retomar as taxas de lucros. 

A especificidade da crise dos anos de 1970 se deu pelo esgotamento do padrão de 

acumulação taylorista/fordista e a falência do Estado de bem-estar social (welfare state), 

formas organizativas que foram a solução para a crise dos anos de 1930 como resposta à 

anarquia liberal sobre o mercado, mas que, no entanto, vieram a se tornar a causa da próxima. 

Em 1929, temos uma grande expressão da crise que vinha sendo formada principalmente a 

partir das contradições econômicas, sociais e políticas que surgem no pós-primeira Grande 

Guerra. O crash da bolsa de Nova York provocou uma depressão na economia mundial e 

trouxe efeitos catastróficos para a classe trabalhadora de todo o mundo, principalmente aos 

norte-americanos, país no qual ocorreu o epicentro da crise. Dado o processo de 

mundialização capitalista – mesmo que em menor proporção –  que já havia à época, apesar 

de a crise acontecer em uma país central do capitalismo, acabou também por repercutir nas 

demais economias.  
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Para esse liberalismo econômico ideias como: liberdade individual; propriedade 

privada dos meios de produção; e ação livre do capital em relação ao trabalho e ao Estado 

são de ordem primária, ou como atestam alguns ideólogos, tal qual Adam Smith, a “mão 

invisível do mercado” através do jogo entre oferta e procura seria capaz de, por si só, dar 

conta de canalizar os interesses individuais e egoístas para atividades que promoveriam a 

harmonia e o bem-estar da sociedade.  

No entanto, foi justamente o liberalismo econômico que, nesse momento, levou a um 

forte surto especulativo financeiro e trouxe os grandes problemas sociais da crise 

manifestados fenomenicamente na queda da produção, no desemprego em massa e na queda 

brutal das taxas de acumulação.  

É a partir desse ponto que novas ideias começam a ganhar força dentro dos países 

centrais do capitalismo e que levariam, principalmente no pós-segunda Grande Guerra, aos 

“anos dourados” da economia capitalista. Uma delas é a de John Maynard Keynes, o qual 

previa uma regulação da economia posta pela intervenção estatal e também criando assim o 

Estado de bem-estar social (welfare state), traduzido em uma forte intervenção no processo 

econômico e social, com políticas de assistência social que garantiam o pleno emprego e a sua 

estabilidade, o seguro desemprego, a previdência social, o direito à educação, dentre outros. 

Atrelada a essa intervenção e planificação estatal teremos o desenvolvimento do modelo 

fordista/taylorista de organização das fábricas e da produção  

 

cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, através 

da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos 

tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; 

pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções; pela separação 

entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de unidades 

fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-

mas-sa (sic!), do trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. Menos do que 

um modelo de organização societal, que abrangeria igualmente esferas ampliadas da 

sociedade, compreendemos o fordismo como o processo de trabalho, que junto com 
o taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo deste século 

(ANTUNES, 2010, p.24).  

 

 Desta feita, o capital apropriava-se do saber-fazer dando uma conotação de 

desconexão da dimensão intelectual do trabalho operário que seria função das esferas da 

gerência científica. Reduzia-se assim a tarefa do trabalhador a uma ação mecânica e repetitiva 

(ANTUNES, 1999). 

Nunca, na história do capitalismo, se havia visto um crescimento econômico igual ao 

dessa época, principalmente entre a segunda Grande Guerra e a passagem dos anos sessenta 

ao setenta do século XX. Esse fato trouxe a falsa ideia que os problemas do modo de 
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produção haviam sido sanados e que se celebrava a perfeita união entre capital e trabalho. A 

burguesia, apoiada no consumo em massa, via uma incrível ascensão dos seus lucros e os 

trabalhadores agora podiam desfrutar de direitos e da compra de produtos antes restritos 

somente a uma minoria favorecida (HOBSBAWM, 1995).    

No entanto, o modo de regulação taylorista/fordista junto com o welfare state que 

ajudaram a superar a crise do modo de regulação liberal acabaram por se tornar a causa da 

próxima crise, que teria o seu ápice no ano de 1973 com a crise do petróleo. Antunes (1999) 

destaca dois elementos como os principais fatores responsáveis por essa última crise, a saber: 

o esgotamento do modelo de Estado Keynesiano e a insatisfação dos trabalhadores com o 

controle do processo de trabalho pelo capital, culminando em uma série de revoltas operárias.  

Surgem, a partir dos intelectuais orgânicos do capital, novas estratégias para gerir a 

crise do capitalismo, dentre elas o neoliberalismo e a reestruturação produtiva. Pode-se dizer 

que a história intelectual do neoliberalismo está diretamente ligada ao austríaco Friedrich 

Hayek, discípulo da chamada “escola austríaca” de pensamento econômico. Para ele e outros 

expoentes do pensamento conservador da época (Lionel Robbins, Karl Popper, Ludwig Von 

Misses, entre outros) o mercado possuía virtudes insuperáveis que o Estado de bem-estar 

social e o intervencionismo estatal acabavam por destruir junto à liberdade dos cidadãos e a 

vitalidade da concorrência, das quais dependia a prosperidade geral (PAULANI, 2008).  

 

E para atingir o estágio em que o mercado seria o comandante indisputado de todas 

as instâncias do processo de reprodução material da sociedade era preciso: limitar o 

tamanho do Estado ao mínimo necessário para garantir as regras do jogo capitalista 

evitando regulações desnecessárias; segurar com mão de ferro os gastos do Estado, 

aumentando o seu controle e impedindo problemas inflacionários; privatizar todas as 

empresas estatais por ventura existentes, impedindo o Estado de desempenhar o 
papel de produtor, por mais que se considerasse essencial e/ou estratégico 

determinado setor; e abrir completamente a economia, produzindo a concorrência 

necessária para que os produtores internos ganhassem em eficiência e 

competitividade (PAULANI, 2008, p.110).  

 

Essas ideias, apesar de terem surgido em meados dos anos de 1940, só foram encontrar 

terreno fértil para implementação a partir da década de 1970. 

Para a consolidação desse novo modo de acumulação temos uma estratégia fundada 

então em um tripé: financeirização, a ideologia neoliberal e a reestruturação produtiva 

(NETTO, BRAZ, 2010).  

Quanto à financeirização (mundialização financeira) pode-se dizer que a ênfase dada a 

essa não tem precedentes na história do capitalismo, havendo a diminuição das barreiras 

comerciais entre as nações e uma expansão das empresas transnacionais.  
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Em relação à ideologia neoliberal, entendemos, junto com Perry Anderson (1998) que 

essa obteve um sucesso que nem os seus idealizadores poderiam prever: 

 

economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma 

revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 

neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades 

marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. Política 

e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual 

seus fundadores provavelmente jamais sonham, disseminando a simples idéia de que 

não há alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou negando, 
têm de adaptar-se a suas normas (ANDERSON, 1998, p.23). 

 

E, por fim, quanto à reestruturação produtiva, vemos uma nova etapa na forma de se 

organizar as fábricas, principalmente com as inovações tecnológicas trazidas por Taiichi 

Ohno para se gerir a crise, considerado o pai do Toyotismo. Essa nova forma de organização 

fabril pode, em poucas linhas, ser assim caracterizada: a produção é canalizada diretamente 

pela demanda com diversificação da mesma para atender o consumo, pois é este que 

determinará o que será produzido (diferente do fordismo que acontece predominantemente o 

contrário).  

As palavras de ordem passam a ser Just in time, ou seja, fator administrativo que prega 

que nada deve ser produzido antes da hora exata, mas sim de acordo com a demanda imediata; 

Kanban, que é copiado inicialmente a partir do que ocorria nas prateleiras de supermercados 

norte-americanos, aonde todos os produtos utilizados possuíam placas que eram tiradas logo 

após o seu consumo, contribuindo para a sua reposição de forma racional; terceirização, 

assim enquanto que no sistema taylorista/fordista se tinha uma verticalização da produção 

com até 75% das tarefas sendo realizadas dentro das empresas agora as mesmas são 

transferidas de forma horizontal para outras empresas (downsize); flexibilização dos contratos 

de trabalho; Círculos de Controle de Qualidade; Controle de qualidade total; gerência 

participativa; sindicalismo de empresa, dentre outros elementos (ANTUNES, 2010).  

A essa nova demanda há também a necessidade de um novo tipo de trabalhador o qual 

possa ser capaz de participar de atividades múltiplas, gerir várias máquinas ao mesmo tempo, 

sendo caracterizada por uma necessidade de polivalência a partir da noção de competências 

funcionais ao capital.  
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1.2  Da especificidade latino-americana e do Brasil
1
 

 

 

Celi Zulke Taffarel e Claudio Lira Santos Jr., em um texto produzido ao final do ano 

de 2006 sobre o balanço do primeiro mandato do Governo Lula e as suas políticas públicas 

para o esporte, após fazerem uma longa explanação sobre como, nesse mandato, o governo 

petista se curvou diante do neoliberalismo, ou, para além disso, como aprofundaram as 

reformas neoliberais, partem para as considerações finais se perguntando “sob que base este 

governo com tal regime pretende governar  no próximo período 2007-2010” [s.p.]. Logo, 

pretendemos neste ponto do capítulo dar continuidade a essa indagação, a fim de tentar 

compreender, a partir da concreticidade, as possíveis continuidades e rupturas com o que foi 

apresentado durante o primeiro mandato do governo Luís Inácio “Lula” da Silva com as 

políticas públicas de esportes e já começar a adentrar, mesmo que de forma ainda pouco 

profícua – devido a ainda estar em andamento e não tendo chegado à metade de seu mandato 

–, nas bases do governo Dilma/PT.  

O modelo neoliberal que tecia forte “ataque ao Estado, visto como a raiz de todos os 

males, e às empresas estatais, vistas como monstros de ineficiência” (PAULANI, 2010, p.119) 

provocou uma movimentação nos investimentos econômicos que acabou por dar muita 

prioridade ao setor especulativo em detrimento do setor produtivo. Os países da América 

Latina seguiram à risca a agenda econômica neoliberal, mais claramente materializada no 

consenso de Washington, realizado na mesma cidade a qual leva o nome, no ano de 1989. No 

entanto, não demorou muito para que esse regime começasse a mostrar a sua inconsistência e 

dar claros sinais de crises, fato que fez, como nos mostra Carcanholo (2010), com que esse 

ideário passasse por algumas revisões ao longo dos últimos vinte anos, vindo a culminar, 

como uma das suas últimas expressões revisionistas, no novo desenvolvimentismo, como 

veremos mais à frente.  

 

O discurso neoliberal no Brasil começou a se afirmar e a fincar raízes nas eleições 

presidenciais de 1989. Ainda atolado num problema inflacionário que parecia 

insolúvel, mas ao mesmo tempo esperançado com as conquistas expressadas na 

nova Constituição que fora elaborada um ano antes, o país ficou dividido entre o 

discurso ‘liberal-social’ de Collor e o discurso popular e democrático de Lula e do 
Partido dos Trabalhadores. Ecoando o arrazoado da desestatização da economia, que 

nascera no governo Figueiredo por conta das pendengas do capital nacional 

relativamente aos arranjos do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), 

advogando a necessidade da transparência e da austeridade nos gastos públicos e 

                                                
1 Para maior aprofundamento neste tema específico sugerimos a leitura das obras de FERNANDES, Florestan, 

em especial Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina.  São Paulo: Global, 2009.  
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embrulhando tudo isso na pregação moralista da ‘caça aos marajás’, Collor vence as 

eleições e dita, para o próximo período, a agenda de transformações que ele pouco 

concretizaria. Passados os tumultuados anos desse primeiro governo civil – 

seqüestro de ativos, aproximação da hiperinflação, impeachment do presidente –, o 

então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, embalado no sucesso do 

Plano Real, vence as eleições de 1994 (mais uma vez contra Lula) e assume o 

governo federal no início de 1995 com o declarado projeto de ‘modernizar’ o país, 

mais particularmente suas instituições. Esse princípio básico de seu projeto tomou a 

forma concreta de um ousado e ambicioso plano de privatizações e de uma abertura 

substancial da economia. Mas, junto com essas realizações, uma série de outras 

providências foi tomada em paralelo para transformar o Brasil numa economia 
financeiramente emergente, a começar da própria estabilização monetária, obtida no 

ano anterior (PAULANI, 2006, p.88). 
 

A citação acima expressa, a nosso ver, uma conjuntura que, de certa forma, atrasou a 

neoliberalização da economia e da política no Brasil em relação a outros pontos do globo. 

Consequentemente fez tardar a mudança de estratégia do governo Lula que deu uma guinada 

mais forte para o novo desenvolvimentismo somente a partir de seu segundo mandato. 

A inconformação por parte dos trabalhadores e de frações burguesas com as promessas não 

concretizadas do modelo neoliberal trouxe para a América Latina novos ventos que não 

aqueles, fazendo, a partir daí, começar a ebulir governos com ideários diferentes da ortodoxia 

inicial. Alguns mais à direita, outros mais à esquerda, sejam eles sociais-liberais, novo-

desenvolvimentistas ou até os que auto clamam conduzir um “socialismo del siglo XXI”. Não 

se pode deixar de destacar também os reacionários movimentos contra revolucionários 

presentes ao longo da última década, como o ocorrido na Venezuela (2002), Bolívia (2008), 

Honduras (2009), Paraguai (2012) entre vários outros exemplos na região. Todas essas 

correntes de pensamento, seja ao negar, afirmar ou reformar o ideário neoliberal, formam o 

que Rodrigo Castelo Branco (2010) veio a denominar de a encruzilhada da América Latina no 

século XXI.                                

Figura 1 – Encruzilhada da América Latina no Século XXI 

    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de acordo com o livro organizado por Branco (2010) 
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Dentro dessa encruzilhada o Brasil, no atual estágio, se encontra posicionado em uma 

linha que vai do extremo inferior ao extremo superior. Entra no rol de países que mantém um 

forte caráter social-liberal - que, diga-se de passagem, consiste num neoliberalismo 

revitalizado “por meio da adoção de uma agenda política de alívio às expressões mais agudas 

da ‘questão social’” (BRANCO, 2010, p.23) – e com características marcantes também do 

novo desenvolvimentismo. Tal fato se dá por ambas as correntes não serem antinômicas, mas 

poderem atuar sinergicamente. Reflexo do governo de frente popular
2
 que se materializou 

desde a subida do PT ao poder. 

Agora, cabe conceituar o que aqui vem sendo chamado de novo desenvolvimentismo. 

A privatização das estatais, a abertura do mercado sem intervenções fortes do Estado 

no direcionamento desse capital, a redução dos gastos sociais, o equilíbrio fiscal, entre outras 

medidas preconizadas pelo consenso de Washington vieram a culminar na crise financeira que 

teve a sua maior expressão no final do ano de 2008 (lembrando aqui que as crises são cíclicas 

e estruturais, inerentes ao modo de produção capitalista). Esse é um marco que representa o 

fato dos organismos multilaterais já virem repensando o modelo econômico vigente há algum 

tempo. Na América Latina o grande expoente desse pensamento é a nova CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe) que formulou possíveis saídas para a ortodoxia 

neoliberal e assim constituiu o que se convencionou chamar de novo desenvolvimentismo, 

porém com mínimas semelhanças com o desenvolvimentismo pregado pela antiga CEPAL 

(constituída a partir do ano de 1948), instrumento ideológico da burguesia industrial regional 

de outrora.  

Na cartilha neoestruturalista
3
 o Estado passa a ter um novo papel. Muitos intelectuais 

orgânicos do capital latino-americanos apontaram o grande vilão residindo no modo de 

acumulação rentista (financeirização), por entender que, o mesmo, ao visar lucros de curto 

prazo, a partir da especulação financeira, acabou por provocar o desmonte das indústrias e 

assim comprometeu a geração de empregos e rendas, o que fez com que a circulação 

monetária ficasse comprometida. Portanto, tal fato teria gerado uma disfunção na 

                                                
2 Conceito político que faz referência aos governos encabeçados por partidos advindos da classe trabalhadora em 

unidade com a burguesia. 

 
3 Terminologia referente ao pensamento da Nova Cepal a partir dos anos de 1990 utilizado, principalmente, para 

designar o pensamento imerso no novo desenvolvimentismo. Segundo Carcanholo (2010) é uma expressão 

empregada pelos próprios Neocepalinos. O mesmo autor afirma que “o neoestruturalismo da Nova Cepal 
defende a abertura da economia como forma de obter uma competitividade não espúria, através de baixos 

salários, mas pela via do mercado, com incentivo à concorrência externa e estímulo ao aumento da produtividade 

interna, aliada a um Estado que possuísse um papel ativo, regulando os mercados e priorizando as decisões 

privadas” (CARCANHOLO, 2010, p.123). 
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organicidade do capital que, como saída, deveria ser corrigido com a intervenção estatal (o 

que fez alguns estudiosos considerarem haver forte influência neokeynesiana), porém sem 

interferir nas ações pró-mercado. 

De forma sucinta, o papel do Estado para os neo-estruturalistas passa a ser o 

direcionamento do capital externo para as atividades produtivas, com enfoque, principalmente 

para as exportações e a busca da “equidade social”. Em momento algum se questiona o 

modelo privatista. 

Concordamos que a velha ortodoxia neoliberal levou a sociedade a resultados 

catastróficos. No entanto, temos certeza que a solução vai para além de apenas corrigir essas 

“pequenas” disfunções ou reformar o capitalismo. Enquanto a atividade produtiva for alienada 

haverá uma consciência alienada. Esta é reflexo daquela (MÉSZÁROS, 2006), logo não 

adianta fazer mudanças fenomênicas na atividade produtiva; esse sistema, em sua essência, é 

incorrigível. 

As novas diretrizes cepalinas então, longe de terem algum caráter revolucionário ou 

constituírem uma heterodoxia, compõem a nova ortodoxia neoliberal, apesar dos membros da 

nova CEPAL se julgarem diferentes dos liberais por defenderem um “Estado forte”.  Para 

explicar melhor, exponho, apoiando-me em Carcanholo (2010) que a estratégia recente da 

CEPAL mais se consubstancia enquanto uma nova fase revisionista do modelo neoliberal, do 

que vai de encontro a ele. 

 

Restaria ao Estado corrigir as falhas do mercado, especificamente implementando 

medidas adicionais para evitar problemas distributivos, já que as reformas 

neoliberais trazem resultados apenas no longo prazo (CARCANHOLO, 2010, 

p.138). 

 

Ao organizar as ideias de forma sucinta (mesmo que possa incorrer no perigo de cair 

em um reducionismo positivista) temos as seguintes fases: 

-  Na antiga razão dual-estruturalista nacional desenvolvimentista tínhamos um 

Estado com fortes restrições à abertura externa da economia planejando e 

direcionando a estratégia de desenvolvimento, com olhos voltados para o 

mercado interno. Porém, redundou em fracasso. Como já exposto por Chico 

de Oliveira (2003) não havia como desenvolver o subdesenvolvido, pois “o 

processo real mostra uma simbiose e uma organicidade [entre o 

desenvolvido e o subdesenvolvido], uma unidade de contrários, em que o 

chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do ‘atrasado’...” 
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(OLIVEIRA, 2003, p.32), se referindo aos países de capitalismo periférico 

em relação aos países de capitalismo central. 

-  Em contrapartida ao modelo acima, como já exposto no início do texto, 

afloram as teorias neoliberais (ortodoxas), com a defesa explícita da 

abertura externa indiscriminada da economia e um Estado mínimo, passivo, 

o que também, por si só, redundou em fracasso, mesmo incorporando 

algumas medidas sociais, visto o social-liberalismo.  

- Por fim, como “solução para os males” surge a saída novo-

desenvolvimentista, para qual a única diferença em relação ao 

neoliberalismo inicial é o papel do Estado.   

 É a partir dessa linha de raciocínio - da necessidade de continuidade do 

“desenvolvimento para fora”, porém com necessidade de impulsionar as atividades produtivas 

como forma de superação da crise - que começo a expor o papel das atuais políticas públicas 

para o esporte no Brasil. 

 

 

1.3  Das conexões com as políticas públicas de esporte 

 

 

 Inúmeras são as mediações que impulsionaram o Brasil a concorrer para sediar os dois 

mega eventos esportivos mais expressivos internacionalmente na atualidade nos próximos 

anos, porém não fortuitas. A forte investida do Brasil para acolher a Copa do Mundo de 

futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 se dá principalmente na última década. Vale 

lembrar, década essa marcada por crises do modo de produção capitalista e, 

consequentemente, de novas orientações para a saída das mesmas, quando vem ganhar maior 

propulsão na América Latina a ideologia novo desenvolvimentista. 

 Em princípio, a mediação que nos parece mais central ao problema é a relação dos 

mega eventos com a guinada neoestruturalista do governo Lula/PT. 

 Não à toa se centrou tantos esforços pelo governo federal, governos estaduais e até 

municipais, como nos últimos tempos para trazer a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos para o Brasil, vide a massiva propaganda da mídia, os esforços de contatos 

internacionais (inclusive protagonizados pelo próprio presidente Lula à época), os dispêndios 
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milionários desde a elaboração do projeto que concorreu aos Jogos Olímpicos
4
 e o 

consentimento de se fazerem as exigências propaladas pelo COI independentemente de 

resistências populares. Para se ter uma idéia, o orçamento atual somente para os Jogos 

Olímpicos já ronda a casa dos R$ 28,9 bilhões, sem contar que tal orçamento pode vir a sofrer 

grandes modificações devido a atrasos e corrupção. Um exemplo claro foram os Jogos Pan-

Americanos da cidade do Rio de Janeiro em 2007 que tiveram um orçamento cotado 

inicialmente em R$ 409 milhões, mas que no final acabou com um custo de R$ 5 bilhões 

(SALLES, 2009). 

 Dentre os estudos que tratam sobre o tema, há, de uma forma geral, bastante 

concordância sobre o fato de os países sede de eventos desse porte acabarem por receber um 

grande legado. No entanto, não há convergências sobre a natureza do mesmo. 

 No Brasil o governo federal parece indicar claros indícios de que a principal herança 

que procura é a retomada de investimentos produtivos no país a fim de procurar resolver o 

problema que a especulação financeira vem causando. Premissa essa que provocou uma 

matéria na Revista Caros Amigos de novembro de 2009 intitulada: “Jogos Olímpicos ou 

Negócios Olímpicos?” (SALLES, 2009, p.26-27)  na qual o autor Marcelo Salles aponta 

dentre as principais intenções o investimento em bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro, 

com orientações marcadamente elitistas e, em contrapartida, um ataque às favelas, 

principalmente da zona oeste, no intuito de despejar moradores para a construção de infra-

estrutura e especulações imobiliárias na área. 

 Proni (2009) alerta que “Investir na cidade – e não apenas no evento – passou a ser 

uma prioridade na hora de formular uma proposta de candidatura para sediar um evento deste 

porte” (PRONI, 2009, p.55). 

 Para sustentar melhor o que explicito aqui cabe uma citação de Poynter (2008), que, 

apesar de longa, vale à pena reproduzi-la para melhor entender o que vem se chamando de 

legado:  

 

Primeiro, o conceito de “legado” decorrente de importantes megaeventos esportivos 

está agora firmemente focado em resultados não-esportivos como importante fonte 

de legitimidade para receber os Jogos. Segundo, as cidades proponentes têm aliado 

suas propostas a estratégias de desenvolvimento econômico e regeneração que 

tendem a refletir a natureza relativamente dinâmica de suas economias regionais e 
nacionais (Seul e Beijing) ou a relativa falta de dinamismo de suas economias 

(Barcelona, Atlanta, Sidney, Atenas e Londres). Este último grupo composto na 

maioria por cidades ‘ocidentais’ que utilizaram a candidatura como uma tentativa de 

‘catalisar’ a regeneração local através da expansão de serviços com base em 

                                                
4 O projeto brasileiro foi o mais caro dentre os quatro finalistas, orçado em mais de R$88.000.000,00 (PRONI, 

2009). 



28 

 

  

 

indústrias voltadas ao consumo (...) Terceiro, (...) têm confiado fortemente em 

diferentes formas de intervenções estatais para se promoverem como cidades 

globais, uma tendência que se reflete particularmente no contexto do Reino Unido: 

uma reabilitação do conceito de estado intervencionista, evidenciando a relativa 

dependência de diversos segmentos do setor empresarial em grandes projetos 

conduzidos pelo Estado. Finalmente, a crescente importância atribuída a legados 

não-esportivos tem gerado muito debate concernente ao impacto social e cultural das 

Olimpíadas, identificando vencedores e perdedores como decorrência do inevitável 

processo de re-engenharia social que acompanha extensivos esquemas de 

regeneração urbana (POYNTER, 2008, apud PRONI, 2009, p.56). 

 

 Essa definição acima está intimamente afinada com a proposta novo 

desenvolvimentista. Há uma tendência no campo da Educação Física em se exaltar tais 

legados, porém nunca se questiona a que propósitos reais vêm servindo. Para nós parece claro 

que ela não serve a outra coisa senão à “nova ortodoxia neoliberal”, ou seja, à re-conformação 

do modo de produção capitalista que há tanto tempo já foi acusado como um sistema 

incongruente com a perpetuação da vida humana. Não precisa ter muito embasamento 

científico para perceber que mesmo após mais de dois séculos de consolidação do sistema 

capitalista nenhuma de suas promessas foram cumpridas, pelo contrário, cada vez mais se 

acirram as contradições na sociedade deteriorando as condições de vida da maioria da 

população.  

 A partir daí entende-se o que se passa na atual conjuntura na cidade do Rio de Janeiro, 

grande exemplo do que vimos falando até então. No dia 19 de dezembro de 2008 é inaugurada 

a primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na favela da Santa Marta, Zona Sul da 

cidade, desde então o projeto vem se espalhando para outras comunidades rapidamente. Uma 

dessas ocupações emblemáticas ocorreu no final de novembro e início de dezembro de 2010 

(após uma onda criminosa de queima de automóveis) com a ocupação das regiões da Vila 

Cruzeiro e do Complexo do Alemão, sendo essa última operação orquestrada pelo governo do 

estado do Rio de Janeiro juntamente com a polícia militar, polícia civil, a marinha, o exército 

e a aeronáutica. 

Tais ações vêm sendo elaboradas com intuitos para além da retórica de uma suposta 

segurança pública, mas sim como estratégia estatal de criminalização da pobreza, de 

“expulsão da população original e sua substituição por uma população de renda muito 

superior” (FERREIRA, 2010, p.188), a “gentrificação” urbana. As invasões militares 

cumprem o papel de “limpar” o Rio de Janeiro para a dinâmica do capital já vislumbrando os 

eventos de 2014 e 2016. A nota do caderno de economia do jornal o Globo do dia 31/12/2010 

deixa claro para o que vêm servindo as UPP: 
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As UPPs impulsionaram a ida de bancos e empresas às comunidades do Rio. O 

Santander abriu no complexo do Alemão sua 1ª agência em favela no mundo. O 

Bradesco abrirá dez. Salgueiro e Turano são alvos. BB e Caixa também vão para o 

Alemão, ocupado pela polícia há um mês. Em 2011 o BB chega a Cidade de Deus e 

Rocinha. Natura, Nestlé e Coca-Cola já têm projetos nas comunidades. A TIM tem 

loja no Alemão. É a força das classes CD (OLIVEIRA, 2010a, p.28). 

 

A ocupação militar às comunidades do Rio de Janeiro serve principalmente à expansão 

do capital e, diga-se de passagem, impulsionando também a expansão do capital produtivo. 

Ainda no mesmo caderno há outra nota dizendo que “em preparação para a Copa de 2014 e os 

Jogos 2016 o Rio virou canteiro de obras” (OLIVEIRA, 2010a), com forte influência de 

empresas tais como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Delta, OAS e Carioca através de contratos 

bilionários. 

Assim, de acordo com a confluência das ideias, pode-se entender que todo esse 

esforço vem sendo realizado no intuito de atrair investimentos do grande capital produtivo 

internacional
5
. No entanto, sem quebrar com a lógica do desenvolvimento para fora.  

A exemplo do que ocorreu nos Jogos Pan-americanos de 2007, a maioria das obras 

destinadas diretamente ao esporte ou se tornarão enormes “elefantes brancos” sendo deixadas 

de lado, mal-utilizadas ou, o que é mais provável, serão entregues em mãos privadas, como já 

vem acontecendo: 

 

Das oito instalações sob o controle do poder público municipal, apenas uma não 

está/será concedida à iniciativa privada. As três estaduais serão terceirizadas. As 

onze construídas com recursos federais terão uso misto ou serão licitadas para 

empresas privadas (SALLES, 2009, p.27) . 

 

Como alguns exemplos trazemos as instalações que foram construídas na ocasião dos 

Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007: o Velódromo da Barra, o Parque Aquático Maria 

Lenk, o Engenhão (sob administração do clube Botafogo de Futebol e Regatas, o qual possui 

a estrutura de atletismo inutilizada) e a Arena Multiuso, hoje administrada pelo HSBC. Ou 

seja, não se trata de futurismo, mas sim de trazer a história como prova dos altos custos a 

partir do fundo público e o usufruto de grupos restritos. 

 

Outro caso emblemático está na construção do estádio denominado “Cidade da 

Copa”, localizado em São Lourenço da Mata, a 40 km de Recife. Este parece ser o 

caso mais evidente no Brasil de construção com data para destruição. Isto porque 

Recife possui três grandes clubes (Sport, Náutico e Santa Cruz), todos com estádio 

de porte médio. Por que o poder público, junto com a iniciativa privada, constrói um 

                                                
5 A separação entre Capital produtivo e Capital rentista está sendo feita aqui por fins didáticos, pois se sabe que 

muitas empresas se beneficiam de ambos os tipos de acumulação, pois possuem um lastro material na produção 

de bens como também possuem muitas ações em bolsas de valores. 
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estádio fora da cidade? (...) Natal e Cuiabá são as outras cidades que terão que 

construir novos estádios para a Copa de 2014 no Brasil. Após o evento, os estádios 

ficarão à míngua de público e sustentabilidade financeira para se manterem, porque 

não há clubes desses estados (RN e MT) nem na segunda divisão do campeonato 

brasileiro (GAWRYSZEWSKI, PENNA, 2009, p.09). 

 

Não menos importante é a mediação dos órgãos multilaterais, que jogam forte em duas 

vias, a da reestruturação produtiva dos países latino-americanos juntamente com forte poder 

ideológico do esporte na construção da hegemonia burguesa da atual fase do capitalismo, 

destaque principalmente para a Organização das Nações Unidas, a ONU. 

A história se repete em forma de farsa. Desde os tempos da Roma antiga a atividade 

física e o “esporte” já serviam como fator ideológico para a construção da hegemonia entre as 

massas - vide o Panis et circences. Essa mesma ferramenta atravessou séculos e nações 

distintas e é utilizada até os dias atuais. No Brasil, um exemplo claro que temos é o do 

período desenvolvimentista que ocorreu durante a ditadura empresarial militar, quando em 

meio aos anos de chumbo o governo explorava bem a subjetividade dos brasileiros em torno 

da torcida pela seleção brasileira na corrente dos “noventa milhões em ação, pra frente Brasil, 

salve a seleção!” ou utilizava-se de políticas públicas para o esporte como o programa 

“Esporte Para Todos (EPT)” o qual tentava “convencer aos segmentos menos favorecidos da 

sociedade brasileira, de que, o desenvolvimento econômico propalado na fase do ‘milagre’, 

tinha seu correspondente, no campo social” (CASTELLANI FILHO, 2007, p.116).  

Melo (2009) nos mostra como neste último século o discurso da ONU vem se valendo 

do esporte como fator de inclusão social e promotor da paz, com um claro projeto de educar o 

consenso das massas e, quiçá, algumas frações da própria burguesia para estruturar práticas 

políticas bloqueadoras da crítica radical ao sistema e às suas mazelas. Não à toa o ano de 2005 

foi eleito como o ano internacional do Esporte e Educação Física por essa Organização. 

Assim, Proni (2002) que, por sua vez, se apoia em Brohm (1982), diz que o esporte 

moderno, por possuir vários símbolos com os quais a coletividade se identifica (bandeiras, 

escudos, jingles, heróis, lemas, etc) estimula o orgulho chauvinista e ajuda a criar uma 

identidade nacional, “identidade nacional [essa que] aproxima as classes sociais, oprimidos e 

opressores, e desempenha um papel importante como fator de coesão nacional” (PRONI, 

2002, p.47). Enfim, ao sabermos que a ideologia novo desenvolvimentista prega um Estado 

acima das classes, para além da luta de classes e que tenta vender a ideia de que a burguesia 

industrial e os trabalhadores dessa vez estão do mesmo lado por uma causa comum - como a 

geração de empregos e renda - nada mais oportuno então do que fomentar a “magia do 
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esporte”. Ou, em outras palavras, uma pseudo-superação da “alienação [...] do homem em 

relação ao homem” (MARX, 2002, p.118). 

Outro ponto, não menos importante, a se considerar é o fato de o novo 

desenvolvimentismo ter a necessidade de desenvolvimento para fora, que nada mais é do que 

continuar a abertura do mercado para a internacionalização do capital. Marco Aurélio Garcia 

(2010) – assessor de política externa durante o mandato do governo Lula – mostra os grandes 

e, em sua concepção, “exitosos” esforços do governo federal para estabelecer boas relações 

internacionais.  

No entanto, entendemos que esse êxito hora alguma passou por discussões de classe, 

ou projetos societários, consubstanciando-se como uma pequena política, de adaptação, ou 

melhor, de ampliação de mercados para o “desenvolvimento para fora”, não importando se 

ora tivesse que jogar do lado dos trabalhadores, ora tivesse que apertar a mão dos 

representantes da burguesia internacional. Assim, entendemos os próximos eventos esportivos 

internacionais que acontecerão no Brasil também como uma investida oportunista do bloco no 

poder como uma forma de projetar o Brasil no cenário internacional, para a ampliação das 

relações mercantis, visto o aprofundamento da nova ortodoxia neoliberal. 

Ainda, ao ir ao encontro da tese acima, retorno mais uma vez ao resumo que Proni 

(2002) faz das ideias de Brohm (1982) sobre o papel que a instituição esportiva cumpre: 

 

a) dissimular e encobrir as relações de produção, gerando uma falsa consciência 

das relações sociais; 

b) justificar e fazer uma apologia da situação social existente; 

c) ajudar a manter a ordem, por meio de um conjunto coerente de 

representações, valores e crenças, atuando no plano imaginário; 

d) potencializar as forças produtivas e a reprodução do sistema de produção; 

e) e estruturar e alimentar a visão de mundo cotidiano das massas. 
(PRONI, 2002, p.54) 

 

Apesar de essas ideias terem sido escritas em 1982 me parecem atuais. No entanto, 

entendemos que são incompletas, pois passam para o esporte um caráter meramente 

reprodutivista sem alçar as contradições e as possibilidades de superação no plano da cultura 

corporal. Assim, a única certeza que vemos dentro desse imbróglio que vem se formando é a 

necessidade da luta contra-hegemônica crescer dentro do campo da Educação Física e 

esportes.  

Temos, como sujeitos sociais coletivos, que lutar para que a história não continue 

sendo escrita pela classe dominante. Enquanto milhões de brasileiros vivem em condições de 

vida espúrias, alienados de serviços básicos que pudessem lhe proporcionar o mínimo de 
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dignidade, tais quais a própria cultural corporal, o transporte, a moradia, o lazer, o saneamento 

básico, a saúde, a educação entre outros, o governo, juntamente com a grande burguesia e o 

bloco no poder, se lança em projetos bilionários para a promoção do esporte espetáculo tão 

duramente atacado há anos pela área crítica da Educação Física e afins. A maioria da 

população, como já dito, alienada, de fato, ao acesso à cultura terá que se limitar mais uma 

vez ao consumo passivo dos grandes eventos esportivos, participando, no máximo enquanto 

consumidora potencial de subprodutos da indústria cultural esportiva.  

 

É evidente, o trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz a escassez para 

o trabalhador. Produz palácios, mas choupanas para o trabalhador. Produz beleza, 

mas deformidade para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas 

encaminha uma parte dos trabalhadores para um trabalho cruel e transforma os 

outros em máquina. “Produz inteligência, mas também produz estupidez e a 

cretinice para os trabalhadores” (MARX, 2002, p.113). 

 

 Completando essa passagem, podemos dizer que o trabalho também produz estádios 

esportivos monumentais para os ricos, mas produz o despejo de milhares de famílias pobres. 

Produz enormes parques esportivos aquáticos para aqueles, mas priva muitos de terem acesso 

ao saneamento básico. Produz saúde para poucos, para muitos sobram hospitais públicos 

sucateados. Produz o acesso ao esporte e à cultura corporal para uma pequena elite, em 

contrapartida produz uma enorme massa de espectadores/consumidores passivos. Sedimenta 

ainda mais a alienação do trabalhador que, após ter o seu trabalho objetivado nas obras 

bilionárias que já começam a acontecer, vê-se estranhado ao seu próprio objeto de construção, 

pois nem sequer terá condições de usufruir daquilo, já transformado em propriedade privada, 

como dito anteriormente.  

Cabe perguntar: a mão que constrói o pódio é a mão que levanta a taça? E logo se verá 

que mais uma vez a alienação do trabalho se faz presente. Com certeza não será diferente nos 

investimentos em atividades produtivas que virão agregados aos projetos desse mega eventos. 

A alienação entre Homem, Atividade Produtiva e Natureza será a mesma engendrada pelo 

sistema capitalista em que se assenta. 

Assim, após tudo o que foi exposto, percebe-se um partido que nasce a partir da luta 

pela emancipação dos trabalhadores, que em outros momentos levantava a bandeira socialista 

frente à luta de classes e, no entanto, ao subir ao poder parlamentar continua a permitir que a 

burguesia dirija econômica e materialmente a sociedade. Esse é o preço da frente popular. 

Para o atual governo apenas restou a direção moral. Esbarramos com o que Chico de Oliveira 

(2010b) veio chamar de “hegemonia às avessas”. 
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Apesar de estarmos adentrando na segunda metade do governo Dilma, ao que tudo 

indica, a tendência da mesma é dar continuidade à linha do governo anterior durante o resto 

de seu mandato. 

Concordamos com Coutinho (2010) que devemos, como desafio da esquerda, voltar a 

“recolocar a grande política na ordem do dia, único modo de quebrar a hegemonia da pequena 

política” (COUTINHO, 2010, p.43). Enquanto continuarmos achando que o atual governo 

está evoluindo, direcionando para o progresso e a sociedade seguindo bem a sua marcha; 

enquanto acharmos que os mega eventos vão alavancar a nossa economia e que isso trará um 

grande legado para o Brasil como bombardeia todos os dias a grande mídia e os apologetas do 

sistema; ou, enquanto acharmos que os problemas advindos dos mesmos são apenas 

problemas que podem ser resolvidos administrativamente, em nada estaremos contribuindo 

para a construção de uma nova sociedade.  

Como diria Brecht na epígrafe deste capítulo: “Desconfiai do mais trivial...” ou, ainda 

com Marx: “Omni Dubitum”. A grande política, o rompimento com o capitalismo e o 

comunismo como fator teleológico devem ser colocados novamente em pauta. Cabe a nós, 

que temos um corte de classe junto aos trabalhadores e que conseguimos nos consagrar nos 

estudos, fazer o esforço de entender, denunciar e contribuir para a luta por outra sociedade 

realmente justa.  

 

 

1.4  Da gênese e constituição da educação dual no mundo e no Brasil e do papel da 

educação 

 

 

 Uma evolução de milhares de anos acabou por resultar, no planeta Terra, por volta de 

quarenta mil anos atrás, nos primeiros grupos propriamente humanos. A relação social que se 

dava em tais grupos era a de um comunismo primitivo, no qual prevalecia “a igualdade 

resultante da carência generalizada e a distribuição praticamente equitativa do pouco que se 

produzia, a diferenciação social era mínima: não mais que uma repartição de atividades entre 

homens [...] e mulheres” (NETTO, BRAZ, 2010, p.56).  O que fez com que esses passassem a 

ser considerados humanos e não mais animais?  

Uma tentativa de responder a essa questão se dá dentro dos estudos de origem 

marxiana, nos quais vemos que dentre tantas diferenças entre o homem e o animal aquela que 

realmente é central para distingui-los é o fato de o primeiro trabalhar transformando a 
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natureza (e dialeticamente se transformando também) enquanto o segundo no seu ato de 

trabalhar apenas se adapta à natureza (MARX, 2002).  Assim vemos que não se trata de 

qualquer trabalho: 

 

a influência duradoura dos animais sobre a natureza que os rodeia é inteiramente 

involuntária e constitui, no que se refere aos animais, um fato acidental. Mas, quanto 

mais os homens se afastam dos animais, mais sua influência sobre a natureza 

adquire um caráter de uma ação intencional e planejada, cujo fim é alcançar 

objetivos projetados de antemão (ENGELS, 2004, p.22). 

 

 A dimensão teleológica expressa na passagem acima acaba por ser reflexo do acúmulo 

de experiências tidas ao longo do processo de trabalho (de vida) e se torna parte do processo 

educativo que se dava imediatamente ao processo produtivo. “Diríamos, pois, que no ponto de 

partida a relação entre trabalho e educação é uma relação de identidade. Os homens 

aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar 

trabalhando” (SAVIANI, 2007, p.154).  O ato de trabalhar coincidia imediatamente com o ato 

de educar. No modo de produção comunal primitivo o ato de educar era dado dentro do 

próprio trabalho, momento o qual, a partir de uma dinâmica de tentativa e erro se abstraía as 

experiências mal sucedidas e se apropriava daquelas bem sucedidas as quais seriam passadas 

às gerações posteriores a fim de dar continuidade à espécie, fato o qual fazia cada vez mais o 

homem se distanciar dos animais. 

Esse pensamento nos leva a entender que o homem não possui uma essência dada, 

natural, mas, pelo contrário, essa essência é construída ontológica e historicamente através do 

trabalho. A sua produção e reprodução objetiva e subjetiva da vida são feitas a partir dele e 

das relações de produção dadas através do mesmo.
6
    

 Após mais de trinta mil anos de comunidade primitiva começava a sinalizar uma nova 

etapa de se produzir a vida. Isso não se deu repentinamente, mas foi gestado durante esse 

longo tempo. Dois, dentre vários elementos, são passíveis de maior destaque, pois puderam 

contribuir fortemente nos novos contornos da sociedade, a saber: a domesticação de animais e 

o surgimento da agricultura. Esses dois elementos propiciaram às comunidades que o haviam 

tomado para si características diferenciadoras de outras, expondo novas formas de relação das 

mesmas com a natureza. A principal dessas transformações foi a produção de excedentes, ou 

                                                
6 Mészáros (2006) ao tratar da diferença existente na concepção de natureza humana entre aquele pregada pela 

economia política e a defendida por Marx salienta que este último “nega que o homem seja um ser 
essencialmente egoísta, porque não aceita algo como uma natureza fixa (e, na realidade, não aceita nada fixo). 

Na visão de Marx, o homem não é, por natureza, nem egoísta nem altruísta. Ele se torna, por sua própria 

atividade, aquilo que é num determinado momento. E assim, se essa atividade for transformada, a natureza 

humana hoje egoísta se modificará, de maneira correspondente” (MÉSZÁROS, 2006, p.137). 
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seja, a produção de materiais para além da necessidade imediata para a sobrevivência dos seus 

membros, o que passava a significar indicativo de produtividade e riqueza. É esse excedente 

econômico que passa a permitir a troca (comércio) por outros produtos de outras 

comunidades: nesse momento nasce a mercadoria. No entanto, surge também, junto a esse 

fato, a possibilidade de um grupo de indivíduos começar a explorar outrem, pois tem-se a 

oportunidade agora de se apropriar de um excedente. É o fato de se ter um homem capaz de 

produzir mais do que consome que torna vantajoso o ato de escravizá-lo. A partir daí a 

sociedade começa a cindir, fundamentalmente, em duas classes: a que se apropria e a que é 

desapropriada. “Quando essa possibilidade (de acumulação) e alternativa (de exploração) se 

tornam efetivas, a comunidade primitiva – com a propriedade e a apropriação coletivas que 

lhe eram inerentes – entra em dissolução, sendo substituída pelo escravismo” (NETTO, 

BRAZ, 2010, p.57). 

 Essa nova forma de se organizar a sociedade levará, em consequência, a uma nova 

forma de educação. Nesse momento se dá o primeiro esboço do que viria a se consolidar mais 

tarde: a educação dual propriamente dita. Para a classe proprietária e para os homens livres se 

tinha uma educação voltada para atividades de cunho intelectual, para a arte da palavra e para 

os exercícios físicos de caráter lúdico ou militar, para os escravos e serviçais se tinha uma 

educação identificada diretamente ao próprio processo de trabalho (SAVIANI, 2007). 

Evidencia-se nesse momento a dissociação entre trabalho e educação inerente à divisão social 

do trabalho. Ou melhor dizendo, à divisão social do trabalho corresponde uma divisão social 

da educação.     

  No escravismo surge a separação entre trabalho (fazer/obrigação) e educação 

(pensar/fruição). No entanto, essa divisão se consuma durante o feudalismo (que se dá por 

volta do século V d.C. e perdura até o último terço do último milênio), modo de produção 

esse que, após longo período de gestação, surge graças ao fato de a dinâmica das forças 

produtivas (meios de produção mais força de trabalho) no modo de produção escravista entrar 

em contradição com as relações de produção dadas no momento, o que acaba por retrair o 

desenvolvimento das forças produtivas, implodindo o modo de produção anterior. 

 A relação entre trabalho e educação só tomará novos contornos a partir da queda do 

modo de produção feudal e o advento e consolidação do modo de produção capitalista, por 

volta do século XVIII. Em linhas gerais, pode-se dizer que enquanto antes se tinha uma 

economia voltada para a subsistência e eventualmente quando tinha excedentes se estabelecia 

a relação de troca, agora, dentro dos marcos da sociedade burguesa, devido ao avanço da 

forças produtivas, inverte-se a relação, pois a troca passa a ser o eixo central da economia e é 
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ela que determina o consumo. “Nela, o eixo do processo produtivo desloca-se do campo para 

a cidade e da agricultura para a indústria, que converte o saber de potência intelectual em 

potência material” (SAVIANI, 2007, p.158). 

Passa-se assim de uma sociedade a qual se tinha por verdade o direito natural e/ou o 

direito consuetudinário, dentro dos quais as leis não necessariamente precisavam constar em 

escrito e se davam prioritariamente através dos costumes e da oralidade, para uma sociedade 

baseada no direito contratual. Essa mudança acaba por ser uma das mediações que irá 

interferir na necessidade de expansão da educação (leia-se aqui alfabetização) para toda a 

sociedade, mesmo que com certa limitação da transmissão dos conhecimentos para a classe 

operária que começava a surgir. Tem-se aí a escola como o principal disseminador dessa 

cultura letrada que se expande após a revolução industrial.  

 

Com o impacto da Revolução Industrial, os principais países assumiram a 

tarefa de organizar sistemas nacionais de ensino, buscando generalizar a 

escola básica. Portanto, à Revolução Industrial correspondeu uma Revolução 
Educacional: aquela colocou a máquina no centro do processo produtivo; 

esta erigiu a escola em forma principal e dominante de educação (SAVIANI, 

2007, p.159).  

 

 A necessidade de lidar com a nova organização das forças produtivas, ditadas agora 

pela maquinaria e a consequente divisão do trabalho que se aprofunda, acaba por exigir 

qualificações específicas diferenciadas e assim vê-se o início de ofertas de cursos 

profissionais ditados diretamente pelas necessidades do processo produtivo. É nesse ponto 

que se consolida a educação dual. Para alguns (minoria dirigente) se firmava uma educação 

escolar de cunho formativo intelectual, científico e propedêutico; para os demais se 

estabelecia as escolas profissionalizantes, de cunho meramente instrumentalista, direcionadas 

diretamente para o trabalho produtivo nos marcos da sociedade capitalista, no entanto de 

forma adestradora, de adequação psicofísica, em que os mesmos tivessem uma formação para 

o entendimento das habilidades ensinadas com o conjunto do processo produtivo.  

 

a educação da classe trabalhadora, desde o final do século XVIII, é 

considerada fator de racionalização da vida econômica, da produção, do 

tempo e do ritmo do corpo. Em outras palavras, a educação do trabalhador, 

no capitalismo, é subsumida à necessidade da reprodução da força de 
trabalho como mercadoria. A educação de caráter geral, clássico e científico, 

destinava-se à formação das elites dirigentes e dos que exerceriam o trabalho 

intelectual (RAMOS, 2010, p.107). 
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Ao adentrarmos na realidade latino-americana – onde “o retrospecto histórico de 

vários países nos indica, aqui também guardadas as especificidades, sistemas educacionais 

frágeis e políticas de formação profissional, emergenciais ou centradas na idéia de 

treinamento” (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2010b, p.4) – e, mais especificamente, na 

realidade brasileira, temos também, não muito diferente do que aconteceu nos países de 

capitalismo central (com nuances, por se tratar de um país de capitalismo dependente), o 

ensino profissionalizante com as suas raízes ligadas à submissão da ordem sociometabólica do 

capital. Este nasce no início do século XX com claras intenções assistencialistas, reforçando a 

educação dual.  

É importante ressaltar a contradição de tais cursos serem quase sempre desenvolvidos 

e organizados pelo patronato; ou seja, o trabalhador era educado por aquele que o explora. 

“Do ponto de vista da gestão, o Brasil é um caso singular de controle quase unidimensional da 

educação profissional, pelo patronato do Sistema ‘S’” (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 

2010b, p.4). Esse fato se dá principalmente a partir dos idos dos anos de 1940, com a reforma 

Capanema, no âmbito da qual se criaram os serviços nacionais de aprendizagem (vulgarmente 

chamado hoje de sistema S), ligado ao empresariado, mas com subsídios públicos. No mesmo 

contexto incentivou-se a criação de cursos profissionalizantes (de cunho industrial, agrícola e 

comercial), imerso em uma conjuntura política na qual o Brasil começava a dar os seus 

primeiros passos de transição de uma estrutura agrária exportadora para a urbano-industrial.  

É necessário observar o alavancamento que se dá no ensino técnico e profissional a 

partir desse período, principalmente após a criação da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) em 1948, instrumento da burguesia industrial daquela época que 

tinha como principal bandeira o ideário desenvolvimentista calcado no modelo de 

industrialização por substituição de importações. Se, desde a sua criação como 

responsabilidade do Estado no Brasil – em 1909
7
 - esse modelo de ensino tinha como função 

primeira, como política pública, a finalidade moralizadora de formação do caráter pelo 

trabalho de órfãos, pobres e desvalidos da sorte, dentro de um contexto em que pouco existia 

um cenário industrial; é a partir de meados do século XX que os cursos e as escolas de ensino 

técnico e profissional começam a se multiplicar para atender ao desenvolvimento crescente 

dos setores secundário e terciário (KUENZER, 2007).     

                                                
7 Para maiores detalhes consultar o Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo então presidente, 

Nilo Peçanha. Decreto esse considerado o marco inicial do ensino profissional, científico e tecnológico no 

âmbito federal. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf>. Acesso 

em 21 set 2012.  

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf
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Entende-se nesse momento uma concepção linear e positivista entre educação e 

desenvolvimento, calcada na Teoria do Capital Humano (TCH). Desenvolvimento que, no 

entanto, jamais se concretizaria plenamente, justamente pelo fato de o subdesenvolvimento 

dos países de capitalismo dependente ser resultado e necessidade para o desenvolvimento dos 

países de capitalismo central. George Novack (2008) e Chico de Oliveira (2003) – este 

tratando mais especificamente do caso latino americano e brasileiro – desenvolvem muito 

bem a tese do desenvolvimento desigual e combinado em que estão inseridos os países do 

globo.  A TCH, apesar de já se dar de forma turva em concepções anteriores, começa a tomar 

um corpo teórico mais sólido somente durante os anos de 1950 nos Estados Unidos da 

América por um grupo coordenado por Theodoro Schultz.  

De acordo com Frigotto (2010a) essa teoria possui como ideia-chave a noção de que 

um investimento quantitativo em instrução e qualificação funcionam como potencializadores 

da capacidade de trabalho e produção, sinalizando ainda que “o investimento em capital 

humano é um dos mais rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento das nações, quanto 

no plano da mobilidade individual” (FRIGOTTO, 2010a, p.44). A sua disseminação nos 

países de capitalismo dependente foi rápida, principalmente em função dos órgãos 

multilaterais, representantes e apologetas dos interesses do grande capital.  

No Brasil, especificamente, essa corrente “é alçada ao plano das teorias do 

desenvolvimento e da equalização social no contexto do milagre econômico” (FRIGOTTO, 

2010a, p.44).  Isso é verdade principalmente durante a fase mais dura do golpe empresarial-

militar de 1964. Cabe reafirmar que o período desenvolvimentista no Brasil teve que vir 

acompanhado, necessariamente, com a multiplicação de escolas e cursos para atender os 

vários ramos emergentes, principalmente nos setores secundário e terciário. É digno de nota, 

como abordaremos mais à frente, que com a guinada novo desenvolvimentista na atualidade 

se faz necessário novamente a intensificação de tais escolas profissionalizantes. 

Alguns destaques são necessários dentro do que foi exposto até o momento em relação 

à educação escolar no Brasil e a sua relação com o projeto hegemônico de desenvolvimento 

desenhado até então. Em linhas gerais, se na escola tradicional, típica do período aristocrático, 

o professor estava no centro do processo educativo como o detentor do conhecimento e único 

ser capaz de transmiti-lo aos alunos; no escolanovismo, proposta da burguesia liberal nos anos 

de 1930, se invertia essa relação: o aluno passava a ter centralidade no processo educativo, 

servindo o professor apenas “como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja 

iniciativa principal caberia aos próprios alunos” (SAVIANI, 2006, p.9).  No entanto, no 
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escopo do modelo tecnicista – que começava a ganhar força justamente ao fim da primeira 

metade do século XX e início da segunda metade do mesmo – temos um “pressuposto de 

neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade” 

(SAVIANI, 2006, p.12) o qual torna o processo educativo objetivo e operacional. Esse é 

conformado à semelhança do que ocorreu no reordenamento do trabalho fabril. Busca-se a 

objetivação do trabalho pedagógico. 

 

Com efeito, se no artesanato o trabalho era subjetivo, isto é, os instrumentos de 

trabalho eram dispostos em função do trabalhador e este dispunha deles segundo 

seus desígnios, na produção fabril essa relação é invertida. Aqui, é o trabalhador que 

deve se adaptar ao processo de trabalho, já que este foi objetivado e organizado na 

forma parcelada (SAVIANI, 2006, p.12). 

 

 Tem-se aqui, a nosso ver, tal qual acontece no processo produtivo, uma passagem da 

subsunção formal do trabalho ao capital para a subsunção real do trabalho ao capital. Ou 

seja, o processo educativo que antes poderia seguir ritmos e organizações de trabalho com um 

mínimo de dependência agora se curva inteiramente à intensificação e ditames totalmente 

alienados do seu conhecimento, seguindo apenas a lógica acordada externamente. 

Nessa concepção tecnicista se tem uma prerrogativa de neutralidade sobre a 

elaboração de materiais e métodos, os quais ficam a cargo de especialistas supostamente 

neutros, objetivos e imparciais, os quais, na verdade, têm claras intenções de formação do 

trabalhador para os interesses hegemônicos. Suas propostas são frutos de acordos com órgãos 

multilaterais que servem aos interesses do capital. 

Saviani (2006) ainda reforça o caráter instrumentalista da pedagogia tecnicista, que, a 

nosso ver, era extremamente oportuna para o momento desenvolvimentista da época em que 

estava inserida, buscando mão de obra qualificada dentro dos moldes capitalistas e acrítica. 

  

Na década de 1970, esta instituição [Banco Mundial] considerava o financiamento 

às escolas primárias e secundárias de formação geral um contra-senso, defendendo o 

ensino técnico e profissional, modalidades tidas como mais adequadas às 

necessidades (presumidas) dos países em desenvolvimento (LEHER, 1999, p.26). 

 

“Do ponto de vista pedagógico, conclui-se que, se para a pedagogia tradicional a 

questão central é aprender e para a pedagogia nova, aprender a aprender, para a pedagogia 

tecnicista o que importa é aprender a fazer” (LEHER, 1999, p.14),  ou,  em outras palavras, 

em concordância com Ramos (2010), essa corrente se baseia na concepção produtivista de 

educação, estreitando os laços entre educação e desenvolvimento capitalista. Há, portanto, 

uma relação estreita entre o ensino técnico e profissionalizante e a pedagogia tecnicista.  De 
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acordo com a mesma autora, vemos que outra mediação a qual impulsionou o viés tecnicista 

foi a entrada de muitas empresas multinacionais no país durante o período 

desenvolvimentista, necessitando assim de uma mão-de-obra que não existia no momento,  

 

Como tentativas de resposta a essa situação e como forma de controle político-

ideológico, as reformas universitárias e do ensino secundário que ocorreram durante 

a ditadura civil-militar consubstanciaram os elementos que vieram a dar forma à 

pedagogia tecnicista (LEHER, 1999, p.192). 

 

 À época, duas concepções de ensino travavam um embate pelo espaço educacional, a 

saber: uma de cunho mais liberal (humanista) e outra de cunho funcional (tecnicista) com uma 

concepção de empresa-educação. Cabe ressaltar que ambas não confrontavam o projeto 

capitalista de sociedade e representavam frações de interesse desse.  A TCH (gestada nos 

moldes tecnicistas) estava relacionada com o modelo de desenvolvimento econômico que se 

pretendia no Brasil. Tal modelo de educação foi forjado a partir de convênios MEC-USAID 

(Ministério da Educação e Cultura – United States Agency for International Development), 

acordo que foi criado com o objetivo de promover a reforma do sistema educacional 

brasileiro. Alinhava-se, assim, aos órgãos multilaterais e ratificava-se a posição do Brasil na 

divisão internacional do trabalho, com uma promessa desenvolvimentista que não chegaria a 

ocorrer. 

 É importante apontar que apesar de nos referirmos ao desenvolvimentismo, 

principalmente durante o período da ditadura civil-militar, esse projeto de sociedade tem 

início no cenário brasileiro desde Getúlio Vargas nos anos de 1930, se consolidando cada vez 

mais até chegar ao período autocrático. Tomando essa nota como premissa, vale dizer que à 

ocasião da reforma Capanema de 1942 a Educação Física (não necessariamente com o esporte 

como conteúdo central) tomava uma centralidade contemplada nos documentos oficiais 

daquela época como “matéria obrigatória a ser oferecida e cumprida por todos os alunos até 

os 21 anos de idade” (CASTELLANI FILHO, 2007, p.94).  

Ressaltamos a idade proposta, pois é justamente quando, de forma geral, se completa a 

idade de formação dos filhos da classe trabalhadora e há a integração desses no mercado de 

trabalho. Coincidência ou não, hoje a principal política pública de esportes para os IF (senão a 

única) são os Jogos brasileiros das instituições federais de educação profissional e tecnológica 

(JIF) os quais tem como limite de idade para participação também 21 anos. Apesar de carecer 

de mais materialidade sobre a coincidência do foco de idade das políticas públicas de EF e 

esportes para a formação profissional-tecnológica na época do desenvolvimentismo e agora 

no período novo desenvolvimentista, não é uma dado a se desprezar. 



41 

 

  

 

 De acordo com Castellani Filho (2007) ainda, vemos que a formação de mão-de-obra 

fisicamente adestrada e capacitada por mediação da Educação Física dentro do sistema de 

ensino – vide a extensiva obrigatoriedade primeiro para o ensino industrial, depois para o 

comercial e por fim para o agrícola, respectivamente em 1942, 1943 e 1946 – também se 

expandia para os campos não escolares, orientada para a manutenção e recuperação da força 

de trabalho do proletariado.   

 Uma interessante análise que dá materialidade para a afirmação da Educação Física ter 

forte centralidade nas escolas técnicas durante o período desenvolvimentista está expressa nos 

estudos de Gariglio (2001) ao analisar o caso do CEFET/MG desde a década de 1970, 

disciplina a qual, àquela época, chegou a atingir o status de departamento na referida escola 

gozando de alto prestígio na comunidade acadêmica canalizando grandes gastos com estrutura 

e materiais, além de possuir uma relação professor/aluno abaixo da média das demais 

disciplinas. Esse estudo, apesar de dar conta de um recorte temporal e espacial, traz elementos 

que podem ser estendidos ao conjunto do ensino profissional no Brasil, fazendo intimas 

ligações de uma centralidade da Educação Física à educação instrumental necessária e 

predominante num projeto urbano-industrial de sociedade. Para esse modelo educacional 

tecnicista, não são poucas as relações com uma Educação Física de cunho prático-

instrumental e consonante com a instrução de caserna.  

 

Entrecruzando estes fatores internos e externos, contribuíram também para trajetória 

de sucesso da Educação Física a ação da política educacional iniciada na década de 

70, materializada pela Lei 5692/71.  Esta Lei, movida pelo ímpeto 

desenvolvimentista da época, buscava entre outros objetivos, ampliar a formação 

profissional a fim de garantir mão de obra necessária ao surto de desenvolvimento 

industrial no Brasil. Sendo assim, colocou em destaque a formação universitária e os 
cursos de profissionalização profissional de nível médio, através da sua 

vocacionalização obrigatória. Neste contexto, as escolas técnicas, principalmente as 

federais, foram ampliadas e melhor aparelhadas. No bojo desta política educacional, 

a Educação Física também ganhou destaque. Tornava-se, com o Decreto 69.450/71, 

a única disciplina escolar obrigatória nos três níveis de ensino. Além disso, era a 

única disciplina a possuir um Decreto particular, com orientações pedagógicas e 

organizacionais claras (GARIGLIO, 2001, p.9). 

 

 Findado o frenesi da época do milagre econômico e vindo à tona a real “desgraça 

econômica” em que se transformara o período desenvolvimentista, os intelectuais orgânicos 

do capital chegam   

 

à conclusão de que não basta ‘educar para o desemprego’, isto é, não basta atribuir à 

escola a função de atender as demandas do capital, qualificando e modernizando as 

forças produtivas para aumentar a capacidade competitiva; não basta atribuir à 

escola a função de atender a demanda do trabalhador de inserção no mercado de 
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trabalho – é preciso ‘educar para sobreviver’, é necessário atribuir outras funções à 

escola. E opera-se uma outra etapa de ‘rejuvenescimento’ da ‘teoria do capital 

humano’ introduzindo elementos da ‘teoria do capital social’ de Robert Putnam 

(MOTTA, 2009, p.555). 

 

 Essa guinada educacional se dá em função da crise estrutural do capital durante as 

décadas de 1970/80 e a nova conjuntura econômica adotada pelos países de capitalismo 

dependente para tentar superar a crise, gestada a partir dos moldes neoliberais os quais foram 

sistematizados, principalmente, a partir do consenso de Washington. 

 Enquanto se tinha em outros momentos a promessa do pleno emprego, nos moldes 

neoliberais se assume de fato que não há emprego para todos, pois há um desemprego 

estrutural. O discurso dominante passa a ser o da promessa da empregabilidade (GENTILI, 

1998), cada um por si fazendo a sua capacitação para encontrar o seu lugar no mercado 

competitivo, rompendo assim com a dimensão coletiva e social que é inerente ao problema do 

desemprego estrutural. Para aqueles que não conseguem se “salvar”, teremos o discurso de 

que não se qualificaram o suficiente, ou seja, há uma inversão dos valores e passa-se a ter uma 

culpabilização da vítima.  Para esse tipo de educação (que estaria imersa na “teoria do capital 

social”) percebemos então uma  

 

dupla função de aprimorar o capital humano para aumentar a competitividade e a 

produtividade do indivíduo e de construir uma ‘cultura cívica’ como mecanismo de 

construção de uma sociedade solidária, harmônica, confiável, ‘da paz’, necessário 

para aliviar a pobreza. Alarga-se o papel da educação e restringe sua função 

política (MOTTA, 2009, p.561). 

 

 Juntamente à nova conjuntura supracitada, começa-se a perceber nos países de 

capitalismo dependente reformas dos ditames da cartilha neoliberal como saída para as 

constantes crises conjunturais (essas enquanto reflexo da crise estrutural do capital) que 

vinham acontecendo desde a sua implementação como modelo hegemônico. Esse fato fez 

com que, na América Latina e no Brasil, neste em especial a partir do segundo mandato do 

governo Luís Inácio “Lula” da Silva (2007-2010), começasse a ser adotadas novas reformas – 

com forte influência neocepalina – para tentar reverter as crises advindas do modo de 

acumulação rentista (financeirização) a qual teve seu ápice em fins de 2008 e, mais 

recentemente, nas primeiras semanas de agosto de 2011, volta a dar novos indícios de 

desgaste. 

Em suma, como já exposto no segundo subitem deste capítulo, muitos teóricos do 

capital apontaram como o grande vilão da última crise o modo de acumulação rentista e o seu 

consequente desmanche do parque produtivo, apontando como solução para o problema a 
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necessidade de se retomar o lastro real da produção, ou seja, voltar a incentivar a 

industrialização dos países, porém sem romper com a lógica de abertura de mercado para a 

internacionalização do capital, em resumo essas novas medidas vieram consistir no que se 

convencionou denominar de novo desenvolvimentismo. 

 Cabe aqui a pergunta: para a elite dirigente, identificada com a burguesia, que tipo de 

“formação humana”, que tipo de trabalhador, se espera desse novo contexto? 

 Ao fazer um resgate com o desenvolvimentismo de outrora (apesar de este guardar 

algumas diferenças em relação ao novo desenvolvimentismo) lembramos que em linhas gerais 

tivemos: 1) ingerência direta do imperialismo norte-americano na conformação da nossa 

educação (como exemplo tem-se o acordo MEC-USAID); 2) uma supervalorização da 

corrente pedagógica tecnicista a qual pressupõe, assim como acontece no chão da fábrica, 

métodos racionais que são mais producentes, independentemente da realidade a qual estão 

inseridos os alunos, o que proporciona uma formação de alunos acríticos para um mercado 

alienado determinado e carente de certo tipo de profissional; carência essa que será suprida 

pela massificação dos métodos e instrumentos ditados, principalmente por órgãos 

multilaterais de forma que “otimizasse” a qualificação profissional; 3) a necessidade de mão 

de obra qualificada e barata (dentro do marco de simplificação do trabalho, trazido junto à 

divisão social e técnica cada vez maiores do trabalho, em detrimento do trabalho complexo) 

para suprir uma demanda necessária ao setor produtivo crescente, o que acarretou no 

incentivo à expansão de escolas técnicas e profissionalizantes e 4) uma forte política de 

Educação Física e esportes que desse conta de contribuir na preparação dessa mão-de-obra 

(sob o lema de segurança e desenvolvimento), que pudesse carregar a ideologia de 

atrelamento entre desenvolvimento cultural/esportivo ao desenvolvimento econômico e que 

desviasse a atenção da população dos problemas advindos da ditadura civil-militar. 

 Agora, ao se fazer uma conexão com o atual momento histórico novo 

desenvolvimentista, se vê que, apesar de descontinuidades, há muitas continuidades com o 

projeto de sociedade supracitado, a saber: 

 

1) Volta-se a ter uma ingerência imperialista estadunidense forte no nosso 

modelo de educação, por aquele mesmo órgão de outrora – USAID – como 

expõe Roberto Leher
8
 (2011): 

                                                
8 Texto extraído do site < http://barricadas.org/2011/07/05/entrevista-com-roberto-leher-sobre-o-pronatec-o-

prouni-do-ensino-tecnico/> Acesso em 10 de agosto de 2011 por ocasião de entrevista do referido professor a 

esse portal virtual. 

http://barricadas.org/2011/07/05/entrevista-com-roberto-leher-sobre-o-pronatec-o-prouni-do-ensino-tecnico/
http://barricadas.org/2011/07/05/entrevista-com-roberto-leher-sobre-o-pronatec-o-prouni-do-ensino-tecnico/
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Tanto o sistema S quanto o projeto desejado para os Ifets resultam atualmente de 

acordos feitos pelo governo brasileiro com a Usaid [United States Agency for 

International Development] — e essa não é uma suposição porque há documentos 

que comprovam. Isso não quer dizer que seja o projeto praticado pelos Ifets, porque 

há muitas contradições e lutas dentro dessas instituições sobre a natureza da 

formação. Mas, já desde 2006, o governo brasileiro procurou a Usaid para assessorar 

na expansão dos Ifets. E o que a Usaid está propondo para o Ifets é um modelo 

estadunidense dos chamados community colleges, que são aquelas instituições pós-

secundárias estadunidenses que ofertam cursos de curta duração e bastante 

pragmáticos, orientados para as demandas específicas do mercado de trabalho. Isso 

resulta de uma política que vem sendo construída em comum acordo com a Usaid e 
que, portanto, agora se estrutura como uma política geral para a educação 

tecnológica brasileira (LEHER, 2011). 

 

2) uma nova expansão do ensino técnico e tecnológico, que, creio poder 

afirmar, está muito imbuído de valores tal quais o tecnicismo de outrora, 

passando por um neotecnicismo, de pretensa neutralidade e que roga 

adequabilidade dos futuros trabalhadores às demandas do setor produtivo que 

se pretende voltar a fortalecer como uma das medidas de superação da crise 

econômica de 2008.  

 

Concretamente vemos projetos do governo de incentivo ao ensino técnico e 

profissionalizante (diga-se de passagem, inclusive com repasse de verbas públicas para a 

esfera privada) como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o 

PRONATEC (projeto amplo que dentre uma de suas ramificações se assemelha ao Prouni, no 

entanto dentro do ensino técnico), projeto lançado durante o governo Dilma/PT no ano de 

2011; vemos também a expansão desenfreada da rede federal de ensino desde 2008, passando 

muitas instituições a compor os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF)
9
, 

que,  

 

3) mais do que nunca, vem permitindo o ditame do capital privado em seus 

campi chegando inclusive a forjar cursos específicos para a capacitação de 

trabalhadores nos moldes de empresas específicas (ABRUNHOSA, 2006). 

 

A partir disso deduzimos que “do ponto de vista dos empresários, a formação 

profissional [...] [acaba por ter] um endereço claro, aumentar a produtividade do trabalho, a 

                                                
9 Um dos últimos anúncios sobre a expansão da rede se deu no dia 16/08/2011, quando a presidente Dilma 
Rousseff anunciou a criação de mais quatro universidades federais, a abertura de 47 campi universitários e 208 

unidades dos institutos federais de educação ciência e tecnologia espalhados em todo o país. Dados extraídos do 

Portal eletrônico do MEC a partir do seguinte endereço 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16972 Acesso em 17 ago 2011. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16972
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qualidade e a competitividade dos produtos, gerar riquezas” (FRANCO, 1998, p.102), não 

almejando, portanto, como sugere Mészáros (2005) uma Educação para além do Capital, mas 

sim uma lógica de adequação ao mercado, sendo o mesmo visto de forma a-histórica e 

reificada. 

 

4) Por fim, temos um quarto ponto: uma supervalorização das políticas 

públicas de esporte (vide os mega-eventos) que tem dentre vários outros 

objetivos o alavancamento das relações internacionais pertinentes à abertura do 

mercado nacional; a alienação do povo com o esporte para o público, e a 

suposta promoção da “paz” (inserido dentro da lógica do capital social).  

  

É pertinente dizer que se na ocasião do advento do Brasil-República tínhamos como 

lema o binômio positivista ordem e progresso, se durante o período desenvolvimentista o 

binômio se clivava para a ideia de segurança e desenvolvimento, a nosso ver, hoje o binômio 

passa pela ideia de paz e novo desenvolvimento.  

 Comparando o desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo, mesmo 

entendendo que aquele tinha como pressuposto um desenvolvimento interno e este um 

desenvolvimento “para fora”, aberto, podemos perceber que muitos aspectos confluem.  

 Toda a linha de raciocínio desencadeada acima incentivou a principal hipótese 

motivadora do presente trabalho. Vemos uma Educação Física (tendo neste momento o 

esporte como o conteúdo hegemônico a ser trabalhado) durante um período 

desenvolvimentista e tecnicista com alta centralidade no projeto de formação humana do 

capital e, ao mesmo tempo, nos deparamos, ao ingressar na rede federal de educação 

profissional e tecnológica no início do ano de 2010, com uma conjuntura de desvalorização da 

Educação Física enquanto disciplina escolar em outras esferas administrativas (NOZAKI, 

2004).  

No entanto percebemos uma aparente investida, por parte do governo, no ensino 

técnico com forte ideário da empregabilidade. Foi justamente nesse cenário que nós 

identificamos empírica e sincreticamente um gasto expressivo por parte do governo federal 

em projetos ligados à Educação Física e ao Esporte
10

 como conteúdo privilegiado (lembrando 

                                                
10 Empiricamente, ao nos depararmos com os primeiros acontecimentos dentro da rede no nosso ingresso, 
constatamos a ampliação dos espaços físicos de Educação Física e esportes do nosso campus e, também, um 

grande investimento nos JIF tanto em níveis regionais como em nível nacional desde 2008 (com a última etapa, 

ocorrida de 23 a 29 de maio de 2010 em Brasília, recebendo mais de 2000 alunos do Brasil com tratamento 

digno de clubes de alto rendimento – mais dados em http://jif2010.mec.gov.br/ ), além da entrada de programas 

http://jif2010.mec.gov.br/
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que a cultura corporal
11

 engloba muitos outros conteúdos além deste, tais como a ginástica, 

dança, lutas, artes circenses, etc.). 

 Daí vem o nosso questionamento se, em período novo desenvolvimentista, o qual, 

como vimos, resguarda algumas íntimas relações com o desenvolvimentismo de outrora, 

apesar de ser classificado como uma nova ortodoxia neoliberal, teríamos também o retorno de 

uma nova centralidade à Educação Física e os esportes na educação neotecnicista. De 

questionamento passou a se configurar enquanto a nossa hipótese central, entendendo que 

poderia haver uma resposta afirmativa para o mesmo, talvez utilizando-se dessa vez de um 

fator educacional atrelado à nova Teoria do Capital Humano, reforçando valores como a 

resiliência
12

, a lógica meritocrata/competitivista, o ideário do esforço individual, entre outros 

ideários agregados. 

Assim, pretendemos ao longo deste estudo analisar o conteúdo, a forma e a perspectiva 

teleológica das políticas públicas de Educação Física e esporte na formação dos estudantes 

dos estabelecimentos de ensino técnico e tecnológico federais, mais especificamente nos IF.  

Pretendemos conseguir dar uma resposta a essa questão com o desenvolvimento desta 

pesquisa e ao longo dos demais capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
do ministério dos esportes, tal qual o projeto segundo tempo, nos IF muito combatidos pelo campo crítico da 

Educação Física, mas que, no caso desse, abriu edital, também em 2010, para a contemplação de 50 campi da 

rede, podendo contribuir com até R$ 300.000,00 para a construção de espaços físicos na área para cada 

contemplado.  

 
11 Categoria cunhada por Coletivo de Autores (1992) enquanto objeto de estudo da Educação Física em 

contraposição à Aptidão Física. 

 
12 Giovanni Alves (2009) nos diz que o “termo ‘resiliência’, utilizado hoje pelos pedagogos do capital, surgiu na 

física e significa a capacidade humana de superar tudo, tirando proveito dos sofrimentos, inerentes às 

dificuldades. Tem sido trabalhado em todas as áreas como saúde, finanças, indústria, sociologia, e psicologia” 

(ALVES, 2008, p.24). 
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2  ADENTRANDO NOS MEANDROS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES: UM 

DIÁLOGO PARA COMPREENDERMOS A FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o poder 

material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria converte-se em força 

material quando penetra nas massas  (MARX, 2005, p. 151). 

 

Ao longo desta parte do presente trabalho iremos abordar a especificidade da 

Educação, Educação Física e esportes.  

Logicamente que as análises do capítulo anterior serão alicerces para o 

desencadeamento do pensamento dado aqui, no entanto enquanto naquele procuramos elencar 

o eixo de análise a partir das políticas públicas imersas na atual conjuntura internacional e 

nacional, valendo-nos da categoria projeto societário e assim realizando o embate acerca do 

desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo e socialismo; neste procuraremos voltar a 

atenção ao eixo da formação humana, a partir da categoria projeto educacional, travando o 

debate sobre a educação profissional e tecnológica e a educação politécnica. 

O objeto específico da nossa dissertação perpassa por ambos os capítulos. Permitindo 

com que tenhamos, assim, um terreno fértil para a póstuma análise do material empírico, que 

se dará no terceiro capítulo.  

 Para este segundo capítulo nos propomos a realizar uma leitura crítica sobre, 

principalmente, o que já há de produção teórica nacional dentro da área de Educação Física e 

esportes e as concepções de mundo e educação que carregam consigo. 

 O ponto central deste capítulo é o entendimento de que a Educação Física e a 

instituição esporte não se constituem como sinônimos e possuem caminhos históricos 

distintos, apesar de em alguns momentos se entrecruzarem e, em outros, até acabarem por se 

confundir. 

 

 

2.1  Da gênese e constituição do esporte e a sua relação com a educação – primeiras 

aproximações com o caso dos IF 
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 Após o breve detóur feito no primeiro capítulo sobre a relação onto-histórica entre 

trabalho e educação nos cabe, nesse momento, fazer um resgate histórico do conceito esporte 

e estabelecer as devidas mediações entre esse fenômeno e a educação. 

 A despeito do senso comum e da possível polissemia do termo, o esporte possui uma 

definição bem delineada. Esse fenômeno não é trans-histórico como atestam alguns. É datado 

e possui características próprias que o diferem das demais manifestações da cultura corporal, 

apesar de também carregar consigo alguns elementos de manifestações corporais de outrora. 

Bracht (2005) orienta a sua análise sobre o fenômeno esportivo a partir do par dialético 

continuidade/ruptura, a qual faz o movimento de pensar o esporte moderno, nascido na 

sociedade capitalista inglesa do século XVIII, como um fenômeno novo e concernente a esse 

tipo de organização emergente, mas que, no entanto, resguarda algumas características de 

manifestações corporais até então existentes. Não há, dessa forma, uma ausência absoluta de 

continuidades e, por outro lado, há a incorporação de novos elementos. 

 Um primeiro ponto a se destacar é a diferenciação entre Educação Física e esporte, 

pois esses termos não são sinônimos. Aquela é entendida de forma sintética como “uma 

prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas como: 

jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 

podemos chamar de cultura corporal” (METODOLOGIA, 1992, p. 50) enquanto o último é 

apenas um dentre a vasta gama de conteúdos inseridos no âmbito da cultura corporal.  

 No entanto, principalmente durante o período desenvolvimentista do pós Segunda 

Grande Guerra, temos uma associação direta entre Educação Física e esporte. Houve, nesse 

período, um forte movimento desportivizador da disciplina Educação Física, no intuito de que 

a escola se tornasse a base dos esportes olímpicos (celeiro de atletas) para que, numa lógica 

piramidal, acima estivessem os clubes e as seleções de alto-rendimento. Pretendia-se, assim, 

descobrir talentos, com claras intenções de transformar o Brasil em uma potência esportiva e 

assim propalar aos segmentos mais pobres do país a ideia de que o desenvolvimento do 

“milagre econômico” tinha correspondência no campo social e cultural (CASTELLANI 

FILHO, 2007).  
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 Desde o referido período até a atualidade, esse “colonialismo conteudista” pouco 

mudou. Caso semelhante aconteceu, por exemplo, à época do Brasil-império, se estendendo 

até o início da república, quando se tinha uma educação física na qual a ginástica (com fins 

higiênicos e eugênicos) era o conteúdo privilegiado, ambas se identificando, no senso comum, 

como sinônimas. 

 Assim, creio estar justificada a importância de se destacar o esporte dentro do 

processo educacional, tomada a sua centralidade nas últimas décadas.  

 

Não é de todo equivocada a afirmação de que o esporte é um dos fenômenos mais 

expressivos da atualidade. Sem dúvida, o esporte faz parte hoje, de uma ou de outra 

forma, da vida da maioria das pessoas em todo o mundo. Tão rápido e tão 

“ferozmente” quanto o capitalismo o esporte expandiu-se pelo mundo todo e tornou-
se a expressão hegemônica no âmbito da cultura corporal de movimento. 

(BRACHT, 2005, p. 9) 

 

 O que difere o esporte das demais manifestações? Só faz sentido pensar numa teoria 

geral para o esporte se entendermos esse fenômeno de forma dialética, posto que ao mesmo 

tempo em que é criado a partir da sociedade capitalista industrial, também ajuda a construí-la. 

 O esporte, tal qual a sociedade burguesa, nasce dentro da Europa por volta do século 

XVIII e expande-se aos quatro cantos do mundo durante os séculos seguintes. É uma 

atividade de caráter competitivo que institucionaliza, cria regras e formas rígidas para 

manifestações da cultura popular, tais quais os jogos populares. Há um processo de 
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esportivização “da cultura corporal de movimento das classes populares inglesas, como os 

jogos populares, cujos exemplos mais citados são os inúmeros jogos com bola, e também, de 

elementos da cultura corporal de movimento da nobreza inglesa” (BRACHT, 2005, p.14). 

 Os avanços das forças produtivas levam a transformações paulatinas dos elementos da 

cultura corporal. Primeiro por que os jogos, em princípio, eram ligados a festas (religiosas, de 

colheita, etc.) e depois passaram a conformar uma instituição própria, com fins em si. 

Segundo, que muitas vezes traziam a preocupação da classe dominante por ameaçar a 

propriedade privada e à ordem pública (vide a “terça-feira gorda” no terreno britânico ou a 

capoeira no Brasil) sendo reprimidos, enquanto que no meio da elite – principalmente dentro 

das public schools inglesas – isso não era ameaça, o que permitiu a sua sobrevivência e 

consolidação, inclusive com a criação de regras fixas para as manifestações populares. 

 Bracht (2005) ainda nos traz as características que vêm arraigadas no fenômeno 

esportivo:  

 

No seu desenvolvimento consequente no interior desta cultura, o esporte assumiu 

suas características básicas, que podem ser sumariamente resumidas em: 

competição, rendimento físico-técnico, Record, racionalização e cientificização do 

treinamento. Guttmann (1979)13 identificou sete características básicas: 1. 
secularização (Weltlichkeit); 2. igualdade de chances; 3. especialização dos papeis; 

4. racionalização; 5. burocratização; 6. quantificação; 7. busca do Record. 

(BRACHT, 2005, p.15).    

 

 Sem ir muito a fundo na análise teórica, pode-se perceber as estreitas relações que o 

fenômeno esportivo acima descrito tem com a sociedade emergente pós dupla revolução 

(francesa e industrial). Destacamos: 1) a sociedade capitalista tem como um de seus pilares a 

competição, que é justificada pela busca de lucros desenfreada e a disputa de mercados; 2) 

toda essa competitividade é mensurada a partir da produtividade que está diretamente 

relacionada com o rendimento e aprimoramento físico-técnico dos trabalhadores; 3) a busca 

pelo Record como expressão máxima da produtividade; 4) a racionalização dos métodos, tal 

qual nas fábricas, principalmente com o advento do modelo de produção taylorista/fordista, 

como expressão mais clara desse fato; 5) a cientifização do treinamento, reflexo da sociedade 

calcada no modelo positivista de pensamento que influenciou fortemente no advento da 

sociedade industrial, com pretensa neutralidade e a retórica da busca pelo progresso; 6) a 

igualdade de chances jurídica, a qual todos são semelhantes perante às regras, perante as leis, 

mas que no entanto não questiona as desigualdades anteriores, que passam obrigatoriamente 

pela propriedade privada e não permitem, de fato, a consumação dessa igualdade para além da 

                                                
13 GUTMANN, A. Vom Ritual zum Rekord. Schorndorf: Karl Hofmann, 1979. 
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moral burguesa; 7) a especialização dos papeis no mundo do trabalho como reflexo e refletor 

da divisão social do trabalho cada vez maior e 8) a cisão entre quantidade e qualidade, dando 

um peso maior para a primeira, a sociedade do lucro, da mercadoria, da superprodução.  

 Assim, ainda dentro da questão do avanço das forças produtivas, vemos que o esporte 

acaba por sofrer uma mercantilização (seja na geração de seus subprodutos de consumo, seja 

no seu espaço de jogo para a promoção de propagandas e patrocínios ou seja, inclusive, os 

próprios atletas) e vê-se então que  

 

A idéia de esporte é inconcebível em uma sociedade feudal agrária, pois exige a 

fluidez do mercado, o livre intercâmbio de ideias, a liberdade jurídica dos 

indivíduos. Portanto, o esporte nasce não só com o modo de produção capitalista, 

mas sobretudo com o estado nacional-democrático (PRONI, 2002, p. 38). 

 

 Sob a ótica da mimese mercantil necessita de circulação, o que só passa a ser possível 

mediante os avanços dos transportes e dos meios de comunicação de massa que evoluem após 

a revolução industrial. “A necessidade de um mercado em expansão constante para seus 

produtos persegue a burguesia por toda a superfície do globo. Precisa instalar-se em todos os 

lugares, acomodar-se em todos os lugares, estabelecer conexões em todos os lugares” 

(MARX, ENGELS, 1998, p. 14). 

 Isso não é diferente com o esporte, pois esse deve ser institucionalizado, delimitado, 

regulado, regulamentado e codificado de forma a poder ser expandido pelo globo. Por essa 

definição, entende-se que as manifestações da cultura corporal de cunho regional, com regras 

flexíveis, sem lógica de adequação a nenhum padrão externo, não podem se caracterizar 

enquanto esporte. 

 Cabe ressaltar que essas características são fortemente visíveis no esporte de alto 

rendimento, afeto à prática em grandes clubes e seleções, no entanto acaba por ser modelo e 

influenciar em todas as outras esferas, em maior ou menor grau. Porém, nos cabe entender 

aqui que para além somente de sua mercantilização, o esporte também incide fortemente no 

forjamento educacional e ideológico da sociedade, historicamente evidenciado principalmente 

no modelo de educação necessário para as classes dominantes. 

 Há, de certa forma, um consenso afirmativo sobre a questão: “o esporte educa?”, no 

entanto, nos perguntamos de que educação se fala, para quem e para quê? De fato, 
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concordamos com Mészáros (2005) quando amplia o conceito de educação baseado em 

Paracelso
14

:  

Considerando esse mais amplo e mais profundo significado da educação, que inclui 

de forma proeminente todos os momentos da nossa vida ativa, podemos concordar 

com Paracelso em que muita coisa (praticamente tudo) é decidida, para o bem e para 

o mal – não apenas para nós próprios como indivíduos mas simultaneamente 

também para a humanidade – , em todas aquelas inevitáveis horas que não podemos 
passar “sem aprender”. Isso porque a “aprendizagem é, verdadeiramente, a nossa 

própria vida”. E como tanta coisa é decidida dessa forma, para o bem e para o mal, o 

êxito depende de se tornar consciente esse processo de aprendizagem, no sentido 

amplo e “paracelsiano” do termo, de forma a maximizar o melhor e a minimizar o 

pior (MÉSZÁROS, 2005, p.48). 

 

 Entendemos, então, juntamente com outros autores (BRACHT, 2005; ASSIS DE 

OLIVEIRA, 2005), que não faz sentido categorizar o conceito de esporte, inclusive como o 

faz a carta magna de 1988, de acordo com as seguinte denominações: a) desporto-

performance (caracterizado pelo esporte de alto rendimento, ou esporte-espetáculo) b) 

desporto-participação (caracterizado por aquele com finalidade de lazer) e c) desporto-

educação (caracterizado por aqueles com fins educacionais, escolares). Tal afirmativa se dá 

por entendermos que todos carregam valores educacionais; no entanto, cabe questionar que 

valores são esses e como eles se deram historicamente e vêm se dando na formação dos 

estudantes formados pelo ensino profissional e tecnológico federal. O recorte de nossa 

pesquisa é feito nos IF, ao qual está diretamente ligada a nossa prática social, e também por 

entender que devido o fato de ser federal acaba por fazer com que as ideias e projetos para 

Educação Física e esportes nessas instituições se reflitam em algum grau nas demais esferas 

educacionais (estaduais e municipais – sejam públicas ou privadas). 

 

Sendo uma produção histórico-cultural, o esporte subordina-se aos códigos e 

significados que lhe imprime a sociedade capitalista e, por isso, não pode ser 
afastado das condições a ela inerentes, especialmente no momento em que se lhe 

atribuem valores educativos para justificá-lo no currículo escolar. No entanto, as 

características com que se reveste — exigência de um máximo rendimento atlético, 

norma de comparação do rendimento que idealiza o princípio de sobrepujar, 

regulamentação rígida (aceita no nível da competição máxima, as olimpíadas) e 

racionalização dos meios e técnicas — revelam que o processo educativo por ele 

provocado reproduz, inevitavelmente, as desigualdades sociais. Por essa razão, pode 

ser considerado uma forma de controle social, pela adaptação do praticante aos 

valores e normas dominantes defendidos para a "funcionalidade" e desenvolvimento 

da sociedade (METODOLOGIA, 1992, p.70). 

 

                                                
14 Mészáros dialoga com a passagem de Paracelso que consta na epígrafe do referido livro: “A aprendizagem é a 

nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase até a morte; ninguém passa dez horas sem nada 

aprender.” (MÉSZÁROS, 2005, p.21). 
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 Se, na constituição do fenômeno esporte temos como pressuposto básico a sua criação 

dentro das public schools inglesas, lócus privilegiado da educação para a burguesia da época, 

com claro corte de classe, devemos entender que toda a produção artística e cultural (que 

engloba o esporte) criada por eles, necessariamente, carregaria junto à produção – ao objeto 

em si – a concepção material de mundo de seu criador e, consequentemente, este objeto 

também – para além de ser só reflexo – refletiria e disseminaria valores daqueles que o 

construíram.  

 Kosik (1976) expressa esse pensamento ao tratar da arte: “Toda obra de arte 

apresenta um duplo caráter em indissolúvel unidade: é expressão da realidade, mas ao 

mesmo tempo cria a realidade, uma realidade que não existe fora da obra ou antes da obra, 

mas precisamente na obra” (KOSIK, 1976, p.128).  O esporte não apenas reproduz objetiva e 

subjetivamente o modo de produção capitalista, mas também o produz. Não existe fora do 

mesmo e nem é somente resultado dele, mas está imbricado em uma relação unitária e 

dialética. O esporte nasce então com valores próprios à classe que o criou, tendo arraigado em 

si, muito dos valores ideológicos da mesma, como já foi exposto.  

 Esse fato fez com que muitos autores tivessem uma visão determinista do fenômeno 

esporte enquanto processo educacional, pois não haveria como aceitar uma lógica cultural 

imposta alienadamente à classe trabalhadora, pois ela somente serviria para inculcar nos 

dominados valores alheios à sua bandeira histórica de luta. Essa forma de entender o esporte 

provocou uma análise determinista à qual apregoava a negação do acesso ao esporte à classe 

trabalhadora. 

 Ao se fazer um paralelo à classificação das teorias educacionais cunhadas por 

Dermeval Saviani (2006) pode-se classificar esse pensamento dentro das teorias crítico-

reprodutivistas, pois entende a sociedade de forma crítica, dentro da concepção da luta de 

classes e se posiciona ao lado dos trabalhadores; no entanto, nega toda e qualquer 

possibilidade de contradição no seio esportivo, tendo esse como um produto do capitalismo e, 

como tal, deve ser combatido ferrenhamente, pois seria o ópio do povo de acordo com Jean-

Marie Brohm (citado por PRONI, 2002). Essa forma de entender a realidade elide a 

possibilidade de travar a guerra de posição
15

 e disputar a consciência da classe trabalhadora 

dentro do espaço educacional e esportivo. 

                                                
15 Devido ao denso teor da problemática entre guerra de posição e guerra de movimento advindo das diferentes 
traduções e leituras de Gramsci no terreno da política, não adentraremos nessa polêmica mais a fundo, apenas 

nos valendo dos conceitos para utilizá-los na esfera micro da Educação Física e esportes, no entanto destacamos 

brevemente o nosso entendimento por guerra de posição como a abertura por disputa hegemônica a partir da luta 

de classes nos aparelhos privados de hegemonia, com a conquista gradual de espaço no seio da sociedade civil e 
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 Do outro extremo de um continuum teremos aqueles que entendem o esporte de forma 

não crítica. Essa postura é a mais disseminada no senso comum hodierno. Dentro de uma 

gama enorme de pensamentos inseridos nessa perspectiva, podemos elencar alguns elementos 

comuns, sendo relevante, por exemplo, o não entendimento do surgimento do esporte como 

uma atividade mercantil do modo de produção capitalista e imerso na dinâmica da luta de 

classes.  

 Para esses, o esporte seria algo de proporção metafísica, supra classista e que teria 

como principais virtudes a regeneração e/ou a salvação de crianças e jovens do “mundo das 

drogas”, seria um grande formador de cidadãos (dentro de um marco de cidadania burguesa), 

importante ferramenta promotora da paz, importante na socialização do jovem sendo um 

grande canalizador e válvula de escape dos problemas sociais; em suma, é essa concepção que 

permeia a maioria das políticas públicas de esporte na sociedade contemporânea. Tratam-se 

de políticas públicas que trazem consigo, tal como com a educação, a ideia de que se basta 

colocar uma quadra e um instrutor dentro das comunidades pobres e essas poderão resolver 

inúmeros outros problemas sociais – que na verdade têm origem na essência do sistema sócio-

metabólico do capital – como a propensão às drogas, a criminalidade, a prostituição, entre 

outros. Nós entendemos que esses problemas são reflexos da miséria na fartura provocado 

pelo capital
16

 e não podem ser solucionados, de fato, sem se combater a raiz do problema, 

qual seja, o modo de produção capitalista e apontar para a única via alternativa que a  história 

nos mostra: a revolução socialista. 

 Por entender que nenhuma das duas correntes descritas acima dá conta de explicar a 

realidade na sua forma dinâmica e de totalidade – apesar de reconhecer alguns avanços das 

teorias crítico-reprodutivistas em relação às não críticas – abraçaremos uma terceira 

                                                                                                                                                   
por meio dela. Essa disputa se daria a partir de uma cultura nascente a partir da organização da classe 

trabalhadora, da qual emergiria a partir da disputa uma nova concepção cultural e valores morais capazes de 

apontar para uma sociedade socialista. Na leitura gramsciana a guerra de posição ganha maior peso nas 

sociedades ocidentais do que nas sociedades orientais, haja vista que naquelas a sociedade civil teve 

desenvolvimento mais pleno. Já o termo guerra de movimento originalmente utilizado para as formações sociais 

em que há um desequilíbrio entre sociedade política e sociedade civil, sendo esta encontrada de forma mais 

amorfa e gelatinosa, pode-se entender o travamento e confronto direto entre as classes sociais em disputa pela 

tomada do aparelho estatal. 

 
16 A título de exemplo é interessante notar que no dia 04 de agosto de 2011 questões como essa voltaram à tona, 

mesmo que em uma realidade diferente da brasileira, com o assassinato de um jovem negro do subúrbio de 

Londres pela polícia inglesa que deu início a uma onda de protestos protagonizados pela juventude londrina da 
periferia com uma forte onda de saques, depredação de ônibus, carros e incêndio de prédios. O que para a elite se 

demonstrou como um desvio de delinquentes baderneiros, que poderia ser melhorada com algumas políticas 

focais, nós entendemos como uma revolta generalizada fruto de ódio acumulado por anos de repressão policial, 

pobreza e discriminação.    
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concepção a qual entendemos ser a mais coerente com o nosso referencial teórico, exposta e 

defendida também por Saviani (2006): a pedagogia crítico-transformadora.  

 Para tal não basta entender a instituição esporte somente como um filho do 

capitalismo, “o mau encarnado” do sistema. Para além de uma entidade metafísica, trata-se de 

um constructo histórico, produzido pelos próprios homens em determinadas condições 

materiais de existência. Por isso, é passível de mudanças, logicamente com enormes 

mediações impostas pela realidade concreta, mas o que não quer dizer que seja algo acabado e 

engessado. 

 Se o esporte é construído pelos próprios homens, há de supor que se abra espaço para 

evidenciar as contradições e reinventá-lo, tal qual Assis de Oliveira (2005) propõe. No 

entanto, o problema do esporte, tal qual o da educação, não é somente pedagógico, mas antes 

um problema político. Assim, apesar de considerarmos possível e necessário se repensar as 

políticas públicas de esporte – pois entendemos que pode ajudar a avançar na construção da 

consciência de classe e contribuir para se educar para uma nova sociabilidade na qual se 

prevaleça o pensamento coletivo em detrimento do pensamento individual, da socialização em 

detrimento da apropriação, de valores da democracia proletária em detrimento dos valores da 

pseudo democracia burguesa – temos que ter em mente que “a dualidade estrutural tem suas 

raízes na forma  de organização da sociedade, que expressa as relações entre capital e 

trabalho; pretender resolvê-las na escola [ou nas políticas públicas de esporte]
17

 através de 

uma nova concepção, ou é ingenuidade ou é má-fé.” (KUENZER, 2007, p.35). 

 A guerra de posição travada no âmbito do nosso objeto de estudo é necessária e 

propõe reais avanços; no entanto, há um limite dessa para a superação do capital que, no 

nosso entendimento, só será viável a partir da guerra de movimento, pois entendemos que 

para uma grande força opressora somente outra de igual tamanho será possível, de fato, para 

enfrentá-la. Por essas razões, é necessário não recair em um otimismo utópico e nem em um 

pessimismo imobilizador. 

 O espaço para se evidenciar as contradições existe, apesar de, como todo e qualquer 

movimento contra-hegemônico, haver muitas resistências e dificuldades para ser implantado. 

Assim, nos cabe a pergunta: que trabalhador e para qual tipo de formação/educação nós, que 

temos como referencial teórico o Materialismo Histórico Dialético, queremos apontar? Não 

há dúvidas em responder que se almeja uma formação, de fato, humana. Não uma 

humanidade metafísica, mas uma humanidade construída em pilares que privilegiem o 

                                                
17 Considerações nossas. 
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coletivo sobre o individual e que não aceitem a exploração do homem pelo homem. Uma 

educação que possa resgatar o trabalho como princípio educativo, porém não nos marcos da 

alienação do trabalho. Uma educação politécnica que possa articular trabalho, ciência e 

cultura de forma libertadora e criativa ao invés de adestradora. E do esporte nesse contexto, o 

que se espera?  

 

Cumpre, para se desenvolver uma pedagogia [esportiva] transformadora, tomar 

como ponto de partida um compromisso político com a classe oprimida e dominada, 

que é a classe trabalhadora, portanto, uma pedagogia que não se comprometa com os 

interesses burgueses e sim com os interesses da classe trabalhadora... (BRACHT, 
1986, p.66).  

 

 Há a necessidade, por parte dos que se identificam com a luta dos trabalhadores, de se 

pensar políticas públicas para o esporte nos IF que possam ajudar a elevar a consciência dos 

estudantes que estão sendo formados para um mercado precarizado. Dentro dos limites 

impostos pela “natureza” do esporte, podemos priorizar atitudes de socialização em 

detrimento da apropriação, da vivência e experimentação (que antes de tudo são vivências 

humanas; desenvolvimento humano) para uma maioria em detrimento da experimentação 

excludente que prioriza somente os “melhores tático/tecnicamente” (que são a minoria), que 

possa fazer os alunos parte efetiva da construção dos eventos de Educação Física e esportes 

dos IF e não figurantes alienados do processo. 

 Esse novo pensar do esporte, uma vez que inserido na educação dual para aqueles que 

vivem do próprio trabalho, tem, a nosso ver, necessariamente que contribuir como uma 

mediação para a transformação da sociedade. Um fenômeno cultural de tamanha proporção e 

com sérias implicações econômicas, sociológicas e históricas não pode passar despercebido 

ou continuar reproduzindo o que está posto no senso comum, ou seja, a afirmação e 

naturalização da lógica da educação dual.  

 

 

2.2  Das disputas epistemológicas acerca do projeto de formação humana na Educação 

Física brasileira 
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 Neste momento do trabalho pretendemos elucidar as correntes pedagógicas presentes 

na Educação Física
18

 brasileira com maior repercussão no “chão da escola” atreladas a um 

projeto de educação e sociedade, uma vez que entendemos – por mais que algumas se 

proclamem neutras – que as correntes pedagógicas expressam determinada visão de mundo e, 

consequentemente, determinada práxis pedagógica tendendo à consolidação ou à 

transformação da sociedade de classes.  

 Para atingir tal fim, deve-se fazer um breve détour (KOSIK, 1976) pela história do 

surgimento da Educação Física na Europa do final do século XVIII e início do século XIX e a 

sua chegada e conformação no Brasil para, então, adentrarmos no principal ponto: os projetos 

de formação humana em disputa dentro da Educação Física, os quais são evidenciados, 

principalmente, a partir da década de 1980 com a redemocratização brasileira no cenário 

político e a chamada crise epistemológica da área. 

 

É preciso ter claro que este não foi um movimento isolado da e na Educação Física: 
ao contrário, ele se inseriu num movimento muito mais amplo, que é o da 

redemocratização da sociedade brasileira. No final dos anos de 1970, os movimentos 

sociais organizados passaram a clamar pela “abertura política”. Foi o tempo das 

reivindicações por uma “anistia ampla, geral e irrestrita”, pela organização livre dos 

sindicatos e demais associações, pelas “Diretas Já”. Foi o tempo em que se 

explicitou o descontentamento cada vez maior de parcela significativa da sociedade 

brasileira com o autoritarismo presente ao longo dos governos militares. Foi o 

tempo, enfim, da “transição democrática” (CAPARROZ, 2007, p. 8). 

 

 Retomamos aqui o pensamento de que a Educação Física e o esporte não são 

sinônimos, no entanto, desde o final da Segunda Guerra Mundial e com a introdução do 

Método da Educação Física Desportiva Generalizada, trazida para o Brasil pelo austríaco 

Auguste Listello
19

, aquela que era imediatamente confundida com a ginástica começa a ter um 

novo contorno no qual, a reboque do que vinha acontecendo no cenário europeu, passa a ser 

hegemonicamente tomada pela influência esportivista e esportivizadora da cultura corporal. 

 Há, dentre os autores que trabalham na área, muitas concepções sobre a etimologia do 

termo Educação Física. Para alguns, ele seria utilizado indiscriminadamente para se referir às 

atividades físicas feitas pela humanidade desde o seu surgimento, expressando toda e qualquer 

atividade corporal que produza sentidos/significados à mesma (MARINHO, 1980). Outros 

utilizam esse mesmo termo para se referir às atividades físicas desde o Antigo Oriente 

                                                
18 Ressaltamos o combate ao idealismo, reforçando que entendemos esses debates serem frutos de 
acontecimentos na realidade concreta. 
19 Método criado pelo Instituto Nacional de Esportes da França que chegou ao Brasil por volta dos anos de 1940, 

sendo difundido, principalmente, nos cursos de aperfeiçoamento técnico-pedagógico ministrados por esse 

professor (ASSIS DE OLIVEIRA, 2005).  
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(OLIVEIRA, 2004) e para outros, ainda, a Educação Física seria um termo intimamente 

ligado à escola, pois é aonde, de fato, durante o final do século XVIII e inicio do século XIX, 

nasce junto e imerso ao sistema educacional burguês, se diferenciando das atividades físicas 

de outrora. 

Esses que consideram a Educação Física como uma atividade inerente ao sistema 

educacional irão se remeter de diversas formas para diferenciar o “antes” e o “depois” da 

escola burguesa, dentre os quais cito, por exemplo, a discriminação entre Educação Física – 

com iniciais maiúsculas – para se referir “às sistematizações científicas ocorridas em torno 

dos exercícios físicos, jogos e esportes” (SOARES, 2007, p.6), fruto da sociedade moderna 

com forte influência da ciência positiva, intimamente ligado ao trato com o conhecimento no 

campo escolar, e o termo educação física – com iniciais minúsculas – para os campos não 

escolares; para outros há a distinção entre Educação Física em seu sentido restrito a qual 

“abrange as atividades pedagógicas, tendo como tema o movimento corporal e que toma lugar 

na instituição educacional” (BRACHT, 1997, p.15)  e em seu sentido amplo para a qual 

Bracht (1997) entende que vem sendo utilizada equivocadamente uma vez que se refere a 

“todas as manifestações culturais ligadas à ludomotricidade humana” e que, para o mesmo 

autor, o melhor seria, para essas outras áreas, utilizar termos “como cultura corporal ou 

cultura de movimento”.  

Entendemos que essa problemática não é o foco central do nosso trabalho e, portanto, 

iremos entender a Educação Física de acordo com a obra Metodologia do Ensino de 

Educação Física (1992), a qual se assenta no mesmo referencial teórico utilizado por nós e 

entende, mesmo que provisoriamente, a Educação Física enquanto:  

 

uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades 

expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que 

configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal 

(METODOLOGIA, 1992, p.50). 
 

      Partindo desse entendimento, vemos que através de um resgate pela história da 

Educação Física percebe-se, em sua trajetória, que a área, tal qual a escola burguesa, sempre 

teve um papel de submissão ao sistema hegemônico e de legitimação do mesmo, seja na 

Europa recém consolidada no modo de produção capitalista, seja no Brasil com seus 

contornos de país de capitalismo tardio. 
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2.3  Da história da Educação Física 

 

 

 A Educação Física, como prática pedagógica sistematizada dentro da escola, nasce na 

Europa no final do Século XVIII e início do século XIX, período que vai ter como pano de 

fundo a afirmação de uma nova sociedade, a capitalista, e consequentemente o seu sistema de 

ensino correspondente. “Para essa nova sociedade, tornava-se necessário ‘construir’ um novo 

homem: mais forte, mais ágil, mais empreendedor” (METODOLOGIA, 1992, p.51).  Novo 

homem, esse, desprovido de meios de produção e que deveria vender no mercado de trabalho 

que se instaurava a única coisa a qual lhe restava a oferecer, a sua força de trabalho. É 

necessário entender que atrelado a esse novo tipo de homem está uma visão positivista, a qual 

relaciona diretamente os exercícios físicos a um corpo, saudável, ágil e disciplinado, porém 

sem a mudança de suas condições materiais de vida. 

Ainda durante o século XIX, o trabalho físico na Europa começa a receber uma 

preocupação especial das autoridades estatais, devido à expansão industrial, como forma de 

cuidar da nova sociedade em construção e manter/elevar as taxas de lucros da burguesia. 

Atenção essa que exigiria alguns cuidados com o corpo, tais como tomar banho, escovar os 

dentes, lavar as mãos e, inclusos nesse rol, os exercícios físicos. No entanto, este último 

entendido meramente pelo seu viés higienista
20

, novamente relacionado ao binômio 

reducionista atividade física/saúde.   

 

Sendo assim, práticas pedagógicas como a Educação Física foram pensadas e postas 

em ação, uma vez que correspondiam aos interesses da classe social hegemônica 

naquele período histórico, ou seja, a classe social que dirige política, intelectual e 

moralmente a nova sociedade (METODOLOGIA, 1992,  p.51). 

 

Era papel da Educação Física, desenvolver os alunos “física e moralmente” para servir 

à nova pátria, respeitadores da hierarquia social, submissos e obedientes. Para o 

                                                
20 “Movimento social que envolveu intelectuais de diversas áreas, tais como Medicina, Engenharia, Arquitetura, 

Educação, Educação Física, e outras, que tinha como objetivo promover novos hábitos saudáveis para o 

aprimoramento da saúde individual e coletiva. Surgiu em um contexto de crescimento do capitalismo industrial, 

manufatura e grande indústria, na Inglaterra, França e Alemanha. O quadro de constante crescimento da indústria 

e da pobreza revelou-se um cenário propenso às reformas de vários setores da sociedade. (...) O argumento de 

autoridade desse ideário eram as teses científicas que comprovavam a urgência da intervenção da sociedade nos 

problemas da população. (...) Outro aspecto relevante nesse contexto é o resultado da urbanização, que parece 

associada às novas doenças e epidemias (Rosen, 1994). Uma demanda que não é ignorada pelos médicos, que 

defendem diferentes formas de prevenir e tratar as moléstias. Situação que demanda o desenvolvimento da 
ciência no campo da Medicina e da saúde pública. Sendo assim, a ciência passa a determinar a melhor forma 

para cada um cuidar de seu corpo, em um projeto de mudanças de hábitos em relação a ele. O movimento tem 

uma idéia central que é a de valorizar a população como um bem, como capital, talvez como recurso principal da 

Nação (Rabinbach, 1992)” (GÓIS JUNIOR, 2008, p.227).   
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desenvolvimento dessa Educação Física, calcada principalmente nas Ciências Biológicas, 

lançava-se mão de instrutores com formação médica e/ou militar. 

No Brasil não foi diferente. Durante as quatro primeiras décadas do século XX a 

Educação Física teve forte influência militarista, ocupando um papel de destaque na 

sociedade, com o seu auge ocorrendo durante os períodos do Estado Novo, quando, com 

fortes características fascistas, tinha como horizonte a formação do cidadão para a defesa da 

pátria dos “perigos internos” (entendidos aqui, principalmente da repercussão e possíveis 

desdobramentos advindos da intentona comunista) e dos perigos externos (a iminência de um 

conflito bélico mundial), além da necessidade do cumprimento dos cidadãos em relação à 

economia, ou seja, à sociedade urbano-industrial que começava a tomar forma, reforçando a 

necessidade do aprimoramento da raça brasileira (eugenia). Esse fato se evidencia, 

principalmente, a partir da Carta Magna de 1937, a qual veio oficializar o entendimento que 

se tinha da Educação Física decorrente do VII Congresso Brasileiro de Educação de 1935 pela 

categoria dos profissionais da educação (CASTELLANI FILHO, 2007). 

Mais à frente, com o fim do Estado Novo, que coincide com o final da segunda 

Grande Guerra, começam a surgir novos paradigmas de Educação Física, dentre os quais se 

destaca o Método Desportivo Generalizado, amparado na pedagogia tecnicista, e consolidado 

com maior vigor a partir da década de 1960, com o advento da ditadura civil-militar
21

. O 

esporte passa a ser tratado como conteúdo hegemônico na Educação Física, atrelado a um 

novo estágio de desenvolvimento do capital no Brasil, quando se tentava, como política 

ideológica, equiparar o desenvolvimento cultural ao desenvolvimento econômico do país 

(CASTELLANI FILHO, 2007).    

 Essa  

 

perspectiva de Educação Física escolar, que tem como objeto de estudo o 

desenvolvimento da aptidão física do homem, tem contribuído historicamente para a 

defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade 

capitalista (METODOLOGIA, 1992, p.36). 

 

 No entanto, com a redemocratização do país, na década de 1980, no contexto 

internacional de crise do estado de bem estar social (como visto no início desta obra, no Brasil 

não tivemos o Welfare State, mas sim o desenvolvimentismo) e de esgotamento do modo de 

                                                
21 Utilizamos essa referência, no mesmo sentido utilizado por Fontes (2010), para se referir ao movimento 

golpista acontecido no Brasil por entendermos que o mesmo não foi apenas um movimento de caserna, mas teve 

em seu bojo alta congruência com interesses morais e materiais de fração da classe civil dominante. 
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produção taylorista/fordista
22

, o mundo do trabalho começa a tomar novas conformações. O 

neoliberalismo, acompanhado do Toyotismo enquanto modo de organização da produção, traz 

consigo, conforme nos aponta Nozaki (2004) baseado em Frigotto (1995), a exigência de um 

novo tipo de trabalhador com novas competências, com uma formação flexível, abstrata e 

polivalente, recorrendo a uma formação para a competitividade.  

Para esse novo trabalhador o que será central são novas competências, diferentemente 

do discurso de qualificação pessoal utilizado em outro momento. Nesse contexto, disciplinas 

como Artes e Educação Física saem de cena na educação profissional, tal como se viu nas 

respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais de 1999 (BRASIL, 1999), cujos princípios 

foram reiterados na formulação de 2012 (BRASIL, 2012).  No ensino médio, por sua vez, elas 

passaram a cumprir o papel de “formar para a flexibilidade da pós-modernidade”, sob os 

princípios axiológicos da estética da sensibilidade, ética da identidade e política da igualdade 

enunciados nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 1998 (BRASIL, 1998). 

Ao mesmo tempo, supervalorizam-se as disciplinas capazes de ajudar a formar e adequar os 

trabalhadores à nova exigência, principalmente as de cunho lógico-interacional-cognitivo, tais 

como a informática e a matemática.  

 Nessa nova conjuntura, o processo educativo – segundo orientações dos documentos 

oficiais amparados em produções de órgãos multilaterais – começa-se a voltar para uma 

pedagogia das competências, entendida como “(...) um processo cultural pela qual se visa não 

produzir ou transmitir conhecimentos, mas sim formar personalidades flexíveis e adaptáveis 

às instabilidades e incertezas contemporâneas. É, enfim a pedagogia da pós-modernidade”. 

(RAMOS, 2011, p.68). 

Em relação ao caso da Educação Física vê-se que 

 

Ao mesmo tempo em que o campo educacional se reconfigura atualmente para 

formar um trabalhador polivalente, com capacidade de abstração, raciocínio lógico, 

crítica, interatividade e decisão, por outro lado, a educação física gestada pelos 

modelos hegemônicos foi sempre vista como uma disciplina reprodutora de 

movimentos. Para esta nova perspectiva, ela acabou perdendo, sob um ponto de vista 

imediato, sua centralidade na composição do projeto dominante, como 

historicamente costumou ter. (NOZAKI, 2004, p.7). 

 

O resultado dessa materialidade, aliado a um período de forte ebulição nas discussões 

sociais, políticas e educacionais, num cenário de redemocratização nacional (ainda que dentro 

dos marcos da democracia burguesa), fez com que a Educação Física seguisse o fluxo e 

começasse a se questionar em meio à área o que, de fato, era, para que fins servia e o que 

                                                
22 Ao menos em sua forma hegemônica. 



62 

 

  

 

deveria ser. Muitas indagações, muitas respostas. Todo aquele grupo que até o findar da 

ditadura civil-militar formava um bloco que se localizava no campo progressista
23

 

questionando a instrumentalização da disciplina para legitimar o sistema autocrático, agora, 

com a derrubada daqueles que se identificavam imediatamente e de forma mais aparente 

como opressor (o aparato militar), começava a se revelar em várias tendências.  

Esse novo cenário trouxe à baila uma grande crise epistemológica na Educação Física 

a partir do final dos anos de 1980 e no decorrer dos anos de 1990. Algumas obras clássicas 

deram conta dessa contenda, dentre as quais podemos citar os livros “O que é Educação 

Física?” (1983,2004) de Vitor Marinho de Oliveira, “A Educação Física cuida do corpo... e 

‘mente’” de João Paulo Subirá Medina (1983) e o livro de Lino Castellani Filho, “Educação 

Física no Brasil: a história que não se conta” (1988, 2007), além de artigos como o de Valter 

Bracht (1986) “A criança que prática esporte respeita as regras do jogo... capitalista” e de 

Apolônio Abadio do Carmo (1985) “Educação Física: crítica de uma formação acrítica.”. 

Além desses, um debate clássico sobre as disputas dos rumos da Educação Física no Brasil se 

deu por dentro da Revista Movimento organizada na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul no decorrer dos anos 1990. 

 Cabe aqui, porém, tentar delinear essas correntes pedagógicas que surgiram desde 

então e as suas bases epistemológicas. Esse esforço intelectual é necessário para que 

possamos entender quais rumos e para aonde apontam a Educação Física e o esporte dentro da 

rede. É digno de nota ressaltar a importância desse resgate epistemológico, uma vez que 

 

Hoje, a reflexão filosófica, por intermédio da epistemologia, vem dando importante 

contribuição ao estudo sobre os métodos científicos e, sem dúvida, essa contribuição 

é ainda mais necessária na atual fase de aprimoramento da pesquisa educacional em 

face dos riscos de tecnicismos. A compreensão das epistemologias que a permeiam 

poderá esclarecer as relações entre técnicas, métodos, paradigmas científicos, 

pressupostos gnoseológicos e ontológicos, todos eles presentes, mais ou menos 

explícitos, em toda pesquisa científica. (GAMBOA, 2007a, p.65) 

 

 Algumas produções científicas (DARIDO, 2003; DAOLIO, 2007; PALAFOX, 

NAZARI, 2007) já se debruçaram em categorizar as correntes pedagógicas da Educação 

Física. No entanto, sem desprezar o acúmulo histórico já produzido, faremos o esforço de 

organizá-las de acordo com a nossa linha de raciocínio e a partir das que enxergamos serem as 

quatro vertentes epistemológicas de maior influência atualmente no campo das ciências 

                                                
23 Há autores que preferem localizar as abordagens surgidas à época desse período de denúncias como parte de 

um movimento renovador, abrangendo tanto propostas de cunho progressista como outras não progressistas. 
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humanas e sociais, a saber: o positivismo, a fenomenologia, o materialismo histórico dialético 

e o pós-modernismo.  

 

 

2.4  Das vertentes epistemológicas e a Educação Física. 

 

 

 Antes de adentrar nas vertentes epistemológicas é necessário contextualizar as duas 

correntes filosóficas existentes, dentro das quais toda e qualquer vertente se encaixa.  

Historicamente todas as tentativas de resposta acerca das perguntas sobre: o que é o 

conhecimento e/ou de onde ele provém? O que é a realidade e como a mesma se origina? 

Qual o relacionamento entre a consciência e a realidade objetiva? Dentre outras, acabam por 

se resumir, necessariamente, em duas correntes filosóficas as quais em suas premissas básicas 

se opõem absolutamente, a saber: o idealismo e o materialismo. Mesmo aquelas posições 

filosóficas que se pretendem encaixar entre os pólos formados – o que as transforma em 

confusas e inconsequentes no que tange aos problemas colocados pela realidade –, quando os 

seus defensores se veem pressionados e obrigados a abandonar a sua indefinição, acabam 

incorrendo no idealismo (NOVACK, 1987).  A partir dessas duas e únicas correntes se 

desdobram outras variadas vertentes epistemológicas, abordagens pedagógicas e abordagens 

da Educação Física. 

 O idealismo se cinde em dois grupos, o idealismo subjetivo para o qual a única 

realidade é a consciência do sujeito com as suas sensações e vivências individuais; e o 

idealismo objetivo para o qual a base fundamental da existência está atrelada a um ser 

supremo, a um espírito absoluto, rejeitando a primazia da consciência individual.   Isso nos 

leva a afirmar que para o idealismo a matéria é secundaria à mente do indivíduo ou a um 

espírito absoluto. Em última instância aquela só existe por causa destas e, da mesma forma, é 

altamente dependente. Essas concepções abrem margem para a possibilidade da existência do 

sobrenatural, de poderes alheios à realidade material e concreta. Para nós, enquanto 

defensores de uma educação revolucionária, qualquer tipo de abordagem que se encaixe 

enquanto idealista não nos serve, pois não dão conta de apreender a realidade a partir da sua 

concreticidade. 

Quanto ao materialismo, pode-se afirmar que é passível de cisão em vários grupos, 

como o materialismo ingênuo, o materialismo espontâneo, o materialismo mecanicista, o 

materialismo vulgar e o materialismo dialético. Porém, o lugar comum de todos os tipos de 
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materialismo é o fato de entenderem que a realidade existe independente da existência da 

humanidade. Isso leva ao fato que o pensamento não é produzido a partir do nada, mas sim a 

partir da matéria, não podendo existir alheio a essa. Esse fato acima ratifica a posição de que a 

matéria pode existir sem o pensamento, no entanto a recíproca não é verdadeira. Exclui-se 

aqui qualquer tipo de entidade metafísica tais quais os deuses, espíritos ou almas, as quais 

poderiam dirigir ou influir sobre os atos da natureza e do homem (NOVACK, 1987; 

TRIVIÑOS, 2007). 

As vertentes epistemológicas surgem intrinsecamente conectadas às correntes 

filosóficas acima. Entendemos haver uma extensa gama de pensamentos dentro dessas 

correntes, no entanto tentaremos nos ater àquelas características mais consensuais dentro das 

mesmas.  

A maior dificuldade ao analisar as abordagens pedagógicas da Educação Física a partir 

do caminho metodológico escolhido por nós é valer-nos da lógica formal aristotélica
24

, por 

entender que a mesma ajuda na organização das ideias, porém sem escapar à subordinação 

dessa à lógica dialética. Assim, apesar da dificuldade, tenta-se não cair em um engessamento 

nas abordagens pedagógicas de forma hermética, como se fossem encaixadas em modelos 

prontos e inexoráveis de qualquer fuga. Faremos uma tentativa de aproximação, mesmo 

sabendo que algumas delas incorrem no ecletismo epistemológico. O que de fato irá nos 

importar é a que tipo de formação humana e a que sociedade servem. 

A primeira vertente epistemológica a qual nos debruçaremos é o positivismo. 

Tendência filosófica de grande influência na área da Educação e da Educação Física desde o 

seu surgimento e que, ainda hoje, se demonstra uma das principais âncoras dos estudos da 

área, influenciando enormemente a formação e atuação profissional (SILVA, 1997). 

 

 

2.4.1  O positivismo 

 

 

É necessário entendermos o positivismo dentro da conjuntura política e econômica em 

que nasce para identificarmos os seus contornos. O mesmo ganha forças em meio a uma 

sociedade de transição, representada pelos antigos interesses de classe clerical e absolutista na 

luta por outra sociedade com marcos mais fraternos, igualitários e libertários. É justamente a 

                                                
24 Para a qual valem as leis da identidade, da contradição e a do terceiro excluído (NOVACK, 2005). 
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ciência, revolucionária no momento, que irá contribuir na derrubada do Ancien Regime e dar 

cabo do progresso industrial, filha legítima da filosofia das luzes, da luta contra a ideologia 

clerical, feudal e absolutista. Sem dúvidas era, no momento inicial de sua formulação, uma 

visão social de mundo, com uma concepção da ciência social utópico-crítica muito importante 

(LÖWY, 2010), mas que, logo após, principalmente sob as contribuições de Comte, guinaria 

para o conservadorismo, deixando de ser um suporte no campo crítico e revolucionário para 

um suporte conservador e legitimador da ordem estabelecida. 

Gestado durante séculos, acaba por ter o seu marco principal de nascimento, durante o 

século XIX com o francês Isidare Auguste Marie Xavier Comte (1798 – 1857). A outras 

personalidades precedentes também estão indicados os legados dessa tendência, tais quais 

Descartes, Bacon, Hobbes e Hume. E, certamente, também fazem parte do rol de 

colaboradores os que se sucederam temporalmente, com destaque aqui para o Círculo de 

Viena e Karl Popper.  

A filosofia comteana divulgou, dentre outras ideias, a fundamentação de uma religião 

para a sociedade a qual, através da pregação moral, ajudaria a abrandar o conflito 

capital/trabalho, fazendo dos representantes da classe dominante mais humanos para com os 

trabalhadores. Tal conclusão é dada, principalmente, pela forma dessa filosofia encarar a 

realidade, aonde as leis que regulam o funcionamento da vida social, econômica e política, 

são do mesmo tipo das leis naturais, ou seja, são independentes e invariáveis da vontade e 

ações humanas. Essa afirmativa se atrela diretamente a outra premissa básica dessa filosofia: a 

renúncia do conhecer sobre as causas primeiras e finais de seu objeto, se prendendo tão 

somente ao entendimento e à explicação da relação entre fenômenos distintos no intuito de 

traçar leis gerais. 

A consequência pragmática desse modo de ver a realidade – a qual tem um olhar 

estático sobre a sociedade européia de meados do século XIX – é a constatação, de forma 

factível, de um sistema constituído por patrões e trabalhadores em andamento, e que, devido 

ao não interesse pela historicidade do fato, acaba por constatar ser uma lei natural e 

invariável. Há, nesse pensar, um recorte abrupto da história e apenas caberia ao sujeito se 

enquadrar nela da melhor forma possível. Não há o que mudar, pois se chega à conclusão de 

que o mundo não está sendo de tal forma, mas sim o é.  

A lógica acima só contribuía/contribui para a manutenção da ordem, inclusive 

corroborando a admissão do papel da mulher na sociedade, de tão e simplesmente: amar e 

servir ao homem. (RIBEIRO, 2001).  Evidencia-se o machismo e o papel sexista atribuído ao 

gênero feminino. 
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A Educação Física conduzida no seio da ditadura civil-militar materializa bem a 

influência positivista na área. Enquanto hoje, na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96) apenas alguns pontos versam especificamente sobre a Educação 

Física, temos durante a ditadura um decreto-lei (69.450/71) específico para a área (CASTRO, 

[200?]). Em tal documento lê-se, dentre outras resoluções, a separação das turmas por gênero 

– o que entendemos ter como pano de fundo o entendimento sexista naturalizado de que os 

homens são preparados para uma tarefa enquanto as mulheres para outras –, e também, 

durante todo o documento, a afirmação da Educação Física enquanto preparadora da aptidão 

física
25

 e mantenedora da saúde. Essas qualidades nada mais são do que fruto de um 

entendimento fragmentado de realidade, para o qual a saúde depende apenas de poucas 

mediações externas e/ou somente do cidadão. 

 

Conseqüentemente o governo viu, não só no futebol, mas no esporte, em geral, um 

instrumento de reforço para a sua ideologia, com esse objetivo, patrocinou os 

laboratórios de fisiologia do esporte tendo em mente ajudar a criar mais equipes de 

campeões.  As idéias do Professor Cooper se disseminavam.  Finalmente fechando o 

ciclo, o governo procurou interferir na formação de base e estabeleceu como 

principal objetivo do ensino da Educação Física, em todos os graus de ensino, o 

desenvolvimento da aptidão física (CASTRO, [200?], p.9). 

 

Esses dois conceitos (aptidão física e saúde – entendida aqui no sentido restrito) 

acabam sendo chaves na proposta de formação humana pregada por aquelas abordagens 

calcadas no viés positivista. Essa concepção de Educação Física, presente na disciplina desde 

o seu nascimento, atravessa o tempo e acaba por ser o chão de uma das correntes pedagógicas 

“nascidas” no pós anos 1980 na área: o paradigma da Saúde Renovada ou da Aptidão Física 

(GUEDES, GUEDES, 1993; NAHAS, 2001; dentre outros). Em suma, dentre as suas 

proposições se pretende uma redefinição do papel da Educação Física para se voltar à melhora 

da qualidade de vida e a indicação de um estilo de vida mais saudável, amplamente ancorado 

em uma matriz biologicista, afirmando, inclusive, a necessidade da Educação Física contribuir 

“(...) na tentativa de se reverter a elevada incidência de distúrbios orgânicos associados à falta 

de atividade física” (DARIDO, 2003, p.18) e de adaptar o sujeito a determinados padrões 

                                                
25 Esse conceito é recorrente nas abordagens advindas da matriz positivista e, segundo Escobar (2009) “Na 

literatura mais corrente, “aptidão física”, quando relacionada ao desempenho atlético é vista como os “atributos 

biológicos necessários exclusivamente à prática mais eficiente dos esportes ou como o “conjunto de atributos 

que se possui ou que se pode alcançar em relação à capacidade de realizar esforços físicos”. Quando a aptidão 

física é relacionada à saúde, passa a ser definida como “atributos biológicos que oferecem alguma proteção ao 
aparecimento e ao desenvolvimento de distúrbios orgânicos induzidos pelo estilo de vida sedentário”. Esses 

conceitos relacionam diretamente a aptidão física com as leis biológicas e ignoram as determinações sócio-

históricas (s.p.). 
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fisiológicos tidos como ótimos para se levar uma vida saudável. Conceitos individualistas e 

distorcidos como a salutarização/culpabilização da vítima se encontram evidentes ao longo 

dessas obras, conceitos estratégicos para o ideário liberal e não questionamento dos reais 

problemas. Nada mais certo do que afirmar o seu caráter idealista, apesar de sempre tentar 

recorrer aos fatos, uma vez que não leva em conta as reais mediações onto-históricas pelas 

quais passam a classe trabalhadora.
26

  

 O fragmento abaixo expressa o reducionismo conceitual a que nos referimos: 

 

Em anos recentes, ampla evidência tem indicado que a educação física pode ter 

papel significante na promoção de estilos de vida mais ativos, que conduzam a 

melhores níveis de aptidão física relacionada à saúde e a reduzidos riscos de doenças 

“hipocinéticas” e, possivelmente, morte prematura. O estabelecimento de uma 

identidade fisicamente ativa nos anos escolares é essencial para o atingimento do 

objetivo maior: aptidão física e bem-estar ao longo dos anos (NAHAS, CORBIN, 

1992, p.50). 

 

Entendemos ser uma roupagem nova para aquilo que é velho. Inclusive, o discurso da 

Educação Física enquanto promotora – de forma mecanicista e reducionista – da saúde consta 

também nos discursos oficiais do órgão que se encontra mais ao campo reacionário dentro da 

área: o sistema CONFEF/CREF
27

. Um conceito recorrente a esse discurso é o de qualidade de 

vida.  

O mesmo positivismo que ampara essa forma de entender a Educação Física surge 

como uma tentativa de reação à filosofia especulativa, especialmente a representada pelo 

idealismo clássico alemão, se localizando no extremo oposto, exaltando principalmente o que 

é factível, os dados. Para isso, recorrem correntemente à fragmentação, reduzindo a realidade 

a quantas partes forem necessárias para se poder estudar de forma mais eficiente. As 

implicações na Educação Física são devastadoras, pois faz suas análises a partir de conceitos 

                                                
26 A proposta da temática da Saúde levantada por Farinatti e Ferreira (2006) não adentra nesse escopo, por 

entendermos que os mesmos tratam do tema a partir de uma ótica mais ampliada, inclusive se auto-proclamando 

aproximar da perspectiva da cultura corporal. Os próprios autores em sua obra colocam que a temática da 

promoção da saúde em Educação Física não era um bloco homogêneo, mas uma frente ampla a qual convergiam 

visões antagônicas, inclusive, na forma de se conceber a promoção da saúde, percorrendo desde as concepções 

acríticas que individualizavam a busca da saúde até as visões que afirmavam poder haver saúde plena apenas 

através da transformação da sociedade.  

 
27 Essa afirmação se dá ancorada nas matérias de um dos principais veículos de informação desse órgão que são 

as suas revistas. Disponíveis em: http://www.confef.org.br/extra/revistaef/ . Acesso em 25 de julho de 2012. 
Além do apelo à saúde enquanto responsabilidade da EF escolar esse mesmo órgão também apela ao que há de 

mais atrasado e conservador na área, como a formação de atletas e o desenvolvimento de qualidades físicas na 

EF. 

 

http://www.confef.org.br/extra/revistaef/
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dicotomizados como corpo e mente, teoria e prática, quantidade e qualidade. Descartes
28

 

(2008) nos fala sucintamente sobre os preceitos do método a partir do qual investiga a 

realidade: 

 

O primeiro era não aceitar jamais alguma coisa como verdadeira que eu não 

conhecesse evidentemente como tal: isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a 

prevenção, e nada incluir em meus julgamentos senão o que se apresentasse de 

maneira tão clara e distinta a meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de 

colocá-lo em dúvida. O segundo, dividir cada uma das dificuldades que eu 
examinasse em tantas parcelas possíveis e que fossem necessárias para melhor 

resolvê-las. O terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos 

objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir aos poucos, como por 

degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem 

entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último, fazer em toda 
parte enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de 

nada omitir (DESCARTES, 2008, p.54). 
 

 A exposição acima demonstra um espírito preocupado em não trazer qualquer tipo de 

pré-noções ou valores anteriores, demonstrando assim a “inequívoca” necessidade da 

neutralidade. Nada mais inverídico e idealista do que esta afirmação, como bem metaforiza 

Löwy (2009) a partir da história do Barão de Münchhausen. As correntes pedagógicas da 

Educação Física, mergulhadas na ciência que se julga neutra, não compreendem a história e a 

realidade existentes como resultado da luta de classes. Defendem uma prática pedagógica 

desconexa de qualquer historicidade.  

 Outro exemplo que temos é a abordagem Desenvolvimentista (TANI, 1988), muito 

influente na área desde a década de 1980, para a qual entendemos ter uma visão funcionalista 

e biologicista de ser humano. Se não posso ter pré-noções e intencionalidades (em última 

instância advindos da minha posição de classe), se tenho que ter uma visão fragmentada e 

etapista do meu entendimento da realidade, logicamente terei uma abordagem empobrecida. 

Fundamentada, principalmente, na área conhecida como aprendizagem e desenvolvimento 

motor essa corrente defende o ensino de determinadas habilidades motoras – como andar, 

correr, saltar, arremessar, receber, rebater, chutar e quicar – estabelecendo estágios de 

desenvolvimento para os quais cada idade deveria se adaptar. Sinalizamos que os estágios 

motores são definidos a partir de faixas etárias, sem se levar em consideração condicionantes 

sociais, históricos ou econômicos, entendem que o desenvolvimento é algo inerente e natural 

ao ser humano a despeito de seus condicionantes onto-históricos. 

                                                
28 Entendemos que esse mesmo autor pode ser encaixado dentro do positivismo no que tange à sua metodologia 

de análise, o sistema cartesiano, como veremos na citação a seguir, no entanto, há autores que o encaixam como 

um dos precursores da fenomenologia tendo em vista a sua premissa básica “Cogito, ergo sum.” a qual, em 

última instância, incorre no idealismo subjetivo e dá grande centralidade ao sujeito em detrimento do objeto. 



69 

 

  

 

 

É uma tentativa, portanto, de caracterizar a progressão normal no crescimento físico, 

no desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social, na aprendizagem 
motora e, particularmente, nas interações destes processos em crianças desta faixa 

etária e, em função destas características, sugerir aspectos ou elementos relevantes 

para a estruturação da Educação Física Escolar (TANI, 1988, p.2). 

 

Essa concepção, de fundo, prepara o cidadão para se adaptar a determinados padrões 

de movimento impostos e que, a possível aquisição desses, traria no futuro uma melhor 

performance esportiva. Bem ao estilo Durkheimiano. 

 Ao contrário disso entendemos, juntamente com Escobar (2009) que  

 

A desigualdade no desenvolvimento não se apóia nas diferenças biológicas naturais, 

mas, é criada pela desigualdade de classe e pela diversidade consecutiva dos 
contatos que ligam os homens às aquisições que compõem o conjunto das forças e 

das aptidões da natureza humana, formadas no decurso do processo sócio-histórico 

(ESCOBAR, 2009). 

 

 Seguindo a esteira da abordagem desenvolvimentista vemos o surgimento da Iniciação 

Esportiva Universal (GRECO, BENDA, 1998) que, na verdade, não consideramos ser uma 

abordagem à parte, mas sim uma continuidade daquela, uma vez que se desenvolve sob a 

mesma área de fundo (aprendizagem e desenvolvimento motor) e foi criada por professores 

que possuem intimas relações de estudos e pesquisas com aquele. Em momento algum 

perpassam por condições de classe ou subjetividade dos sujeitos. Entendem-nos a partir de 

sua constituição anátomo-fisiológica e com um fim bem delineado: o máximo rendimento 

esportivo-motor. Não se interessam em socializar o conhecimento historicamente construído 

acerca da cultura corporal, mas sim fazer da escola um alicerce dentro daquela antiga 

pirâmide esportiva, apesar de imprimir uma conformação um pouco diferente. Em sua obra 

afirmam 

 

Este livro é direcionado, tanto ao trabalho de iniciação nos esportes coletivos (seja 

na escola pública, municipal, estadual, particular, de ensino fundamental, médio 

etc), quanto ao clube ou escolhinha. Acreditamos que a forma como o processo de 

aproximação ao esporte vem sendo desenvolvido nas instituições mencionadas – 

escolas, clubes etc – merece algumas modificações. (...) Nossa proposta leva em 

consideração as atuais pesquisas nas áreas da coordenação e da aprendizagem 

motora, do treinamento técnico e do trinamento tático. (GRECO, BENDA, 1998, 

p.15).    

  

Essas concepções acima expressam a atomização e a hierarquização do conhecimento 

(etapismo), para as quais apenas se pode proceder para a próxima etapa da aprendizagem após 
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ter superado o degrau anterior, em consonância com o espírito positivo. Para esse tipo de 

conhecimento, todo traço de subjetividade deve ser eliminado em detrimento da objetividade.  

 Outro aspecto fundamental é a tentativa de se formular uma unidade metodológica, 

para a qual tanto a investigação de dados naturais, quanto sociais se dariam da mesma forma. 

Daí percebemos uma das grandes falhas dessas abordagens por se pautarem em estudos que 

não partem das Ciências Sociais e Humanas. Percebemos que todas as abordagens da 

Educação Física sob a luz positiva não nasceram voltadas para a problematização escolar, mas 

foram transpostas de forma quase que irrefletida para o campo escolar. 

 As correntes pedagógicas amparadas pela ciência positiva não param por aí. Dentre as 

mais relevantes cabe relembrar a teoria da Psicomotricidade que, apesar de não ser 

exclusividade da Educação Física, tomou grande projeção na área a partir de 1970, 

impulsionada pelas obras de Jean Le Boulch, a qual entende o movimento apenas como um 

meio para se alcançar resultados cognitivos mais expressivos (cisão corpo x mente). Dessa 

proposta resultam trabalhos descontextualizados de desenvolvimento da lateralidade, do 

equilíbrio, coordenação, dentre outros, apenas com a função de adequar os alunos às normas 

de ensino e otimizá-la. 

 Por fim, fazemos uma pequena nota comungando com as reflexões de Ferreira (2000) 

que ao analisar as obras de Betti
29

 e a sua teoria ou concepção sistêmica da Educação Física, 

chega à conclusão que a mesma também recai no rol positivista, principalmente pelo fato de 

tentar escapar tanto do marxismo quanto do positivismo em seu escopo reflexivo. No entanto, 

a pretensa busca por essa independência neutra acaba incorrendo na segunda vertente, apoiada 

principalmente nas reflexões weberianas, influenciando diretamente em outro fato que é o 

alinhamento à postura de dicotomização entre fato e valor.  

 Em suma, na atualidade, o projeto de formação humana implícito em todas as 

abordagens acima mencionadas, além do Método Desportivo Generalizado, não se preocupa 

com a transmissão do conhecimento acumulado pela humanidade, mas se valem de categorias 

como a aptidão física, o desenvolvimento motor, a adaptação e a saúde (em seu sentido 

restrito), contribuindo para a formação de cidadãos acríticos e alienados ao processo 

educativo. 

 

 

 

                                                
29 A primeira obra que dá corpo à sua abordagem da Educação Física é Educação Física e Sociedade. São Paulo: 

Movimento, 1991. 



71 

 

  

 

2.4.2  A Fenomenologia 

 

 

 Dentre os nomes de destaque dos filósofos defensores dessa vertente epistemológica 

podemos citar Husserl, considerado o pai da fenomenologia. No entanto, principalmente após 

a Segunda Grande Guerra, outras personalidades beberam nessa fonte, dentre elas Heidegger, 

Sartre e Merleau-Ponty.  

 Vertente epistemológica oriunda do idealismo subjetivo, a qual tem como um de seus 

principais méritos o questionamento a algumas premissas básicas do positivismo. Dentre 

esses apontamos o fato de ter questionado e trazido à discussão problemáticas antes 

consideradas como naturais e, também, por questionar aquela filosofia no que tangia ao 

dilema objeto/sujeito, enquanto a filosofia positiva expunha o objeto como central e 

descartava o sujeito,  esta passa a impor uma centralidade ao sujeito.  

 Porém – não descartando os avanços da fenomenologia –, se por um lado foi 

fundamental para o salto qualitativo das Ciências Humanas e Sociais, por outro trouxe 

consigo uma ordem de equívocos e problemas. 

 Entendemos, a partir da ideia de que “não é a consciência dos homens que determina o 

seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (MARX, 2008, p.45) 

que poderíamos tomar o exemplo da vida de um dos maiores expoentes e influenciadores da 

fenomenologia (o qual tem grande peso em teorias educacionais e da Educação Física), para 

se traçar um paralelo à condição revolucionária da vertente epistemológica ora em questão no 

momento em que surge, para, logo depois, vir a se tornar conservadora. Entendendo aqui que 

as ideias não surgem soltas no ar, mas enquanto reflexo (e dialeticamente refletoras) de uma 

resultante de mediações sociais concretas de quem a constrói.  

 Assim, Merleau-Ponty foi consubstanciado como aquele que, logo após a Segunda 

Grande Guerra, se “identificava com as causas da esquerda e em várias ocasiões defendeu 

vigorosamente posições ‘marxisants’, se não totalmente marxistas” (MÉSZÁROS, 2004, 

p.226), mas que, poucos anos depois, passou a ter como uma das principais referências em 

uma de suas obras, o livro As aventuras da dialética, o filósofo Max Weber, girando para uma 

posição “completamente cética e conservadora das grandes questões sociais do mundo 

contemporâneo” (MÉSZÁROS, 2004, p.226). Um forte reflexo na política da guinada de 

Merleau-Ponty foi o fato de, no imediato pós-Guerra, defender vorazmente a independência 

das colônias, enquanto que, treze anos mais tarde já assumia publicamente a necessidade da 

manutenção das colônias para se resguardar a paz mundial. 
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 O resgate acima se justifica para chegarmos ao papel que a fenomenologia presta, 

hoje, dentro da área educacional e da Educação Física. Essa vertente epistemológica tem 

irrefutável relevância ao calhar na educação, em um período o qual o currículo escolar era 

tomado como um amontoado de coisas separadas devendo ser transmitido unilateralmente do 

professor para o aluno, “o currículo era algo construído, elaborado, terminado, alheio 

fundamentalmente aos sujeitos” (TRIVIÑOS, 2007, p.47) e, na contramão do que se via, “(...) 

baseada na interpretação dos fenômenos, na intencionalidade da consciência e na experiência 

do sujeito, falou do currículo construído, do currículo vivido pelo estudante” (TRIVIÑOS, 

2007, p.47). No entanto, para além dessa contribuição, revolucionária para o momento, não 

nos traz maiores avanços. Na verdade, acaba por se tornar, tal qual Merleau-Ponty, uma 

educação conservadora, tendo em vista o rompimento que faz com a historicidade dos 

fenômenos. 

 A filosofia do estudo das essências – como é conhecida – tenta buscar a descrição da 

essência do fenômeno. Tão somente isso. Não se pretende explicar, nem analisá-lo em sua 

complexidade. Esse é um dos fatos que a faz descartar a historicidade dos fenômenos, 

característica que no nosso referencial é imprescindível para um método que se pretenda 

revolucionário. Sendo assim, afirmamos que é uma filosofia conservadora e que, apesar de se 

julgar aquela capaz de alcançar a essência, não atinge a raiz do problema e continua limitada à 

aparência devido à sua concepção de não saturar de historicidade o fenômeno. Aqueles que 

trabalham a partir desse prisma, devido às próprias limitações inerentes à vertente, não 

conseguem enxergar que mesmo a subjetividade que tanto prezam e colocam como central em 

qualquer processo é, necessariamente, um produto da objetividade. “A subjetividade é uma 

questão objetiva e basta mudar o cenário e o lugar, remobiliar os quartos ou destruí-los num 

bombardeio aéreo, para que um novo sujeito, uma nova identidade brote miraculosamente das 

ruínas da antiga” (JAMESON, 1997, p.24).   

 Outro fato relevante, intimamente vinculado à corrente filosófica em que se alimenta 

(idealismo subjetivo) é a categoria de intencionalidade utilizada. Essa categoria se refere ao 

fato de que a consciência sempre está voltada para algum objeto, assim não pode existir 

objeto sem sujeito. A descrença de Merleau-Ponty nas grandes questões afetas ao mundo 

contemporâneo faz voltar os seus estudos e possibilidades transformadoras apenas ao mundo 

do sujeito. 

A partir daí, outros conceitos vão sendo cunhados, como o de mundo vivido, o qual 

acredita que “todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido” (TRIVIÑOS, 

2007, p.43), ou seja, o mundo vivido pelo sujeito. Essa noção recai em uma conotação 



73 

 

  

 

individualista, a qual dá amplo peso à vivência e à consciência singulares. O que importa é a 

relação do eu com o mundo e as minhas experiências. Porém ressaltamos que se a realidade 

fosse constituída somente de experiências individuais, como atesta a fenomenologia, não 

poderia haver a generalidade do ser humano, pois cada pessoa seria reificada de quaisquer 

mediações onto-históricas – por isso entendemos o homem como ser histórico e social. Ou 

seja, na verdade, a realidade é mais do que o ser pode apreender através da sua experiência. O 

perigo de se cair em relativismos e até em um solipsismo é enorme, jogando por terra todo o 

entendimento, a partir da pedagogia histórico-crítica, que temos da função da escola.   

 As análises acima trazem um arcabouço para entendermos a fundo quais as 

repercussões e as armadilhas trazidas por essa corrente ao campo da Educação Física. As 

abordagens pedagógicas que mais se identificam (ou que sofrem grande influência) com a 

mesma são a Concepção de Aulas Abertas a Experiências
30

 e a Crítico-Emancipatória
31

, além 

das contribuições na área de professores como Santin (1987) e Moreira (1990). 

 Não se pode negar que essas obras, apesar de não se pautarem em um referencial que 

pretende a transformação social a partir da luta de classes, foram marcos importantes no início 

da quebra hegemônica positivista e, ainda hoje, ajudam a conformar um bloco contra-

hegemônico contra tal matriz. Porém, há as suas limitações.  

Sendo assim, entendemos que – tal qual Ramos (2010) avalia a obra de Freire, que é 

também um dos alicerces das obras supracitadas –, ao assumirmos o referencial materialista 

histórico, percebemos as limitações dessas abordagens na Educação Física tendo em vista 

uma transformação radical das relações sociais. Porém, compreendemos a necessidade de 

fazer um crítica fraterna, entendendo haver, sim, contribuições importantes, principalmente no 

âmago da sistematização crítica de conteúdos da Educação Física escolar (mesmo com todas 

as limitações inerentes ao método que se assenta) e na formação crítica dos sujeitos. Essa 

constatação faz, inclusive, que Assis de Oliveira (2005) proponha um diálogo no sentido de 

avançar conjuntamente a metodologia crítico-emancipatória com a metodologia crítico-

superadora, numa espécie de “(...) síntese superadora-emancipatória” (p.143).  

Dentre alguns conceitos básicos utilizados vemos a corporeidade, a qual “desdobra-se 

da definição do homem como um ser que se move (...) que não pode ser reduzido a 

deslocamentos físicos a articulações motoras ou a gesticulações” (GAMBOA, 2007b, p.33). 

                                                
30 Sistematizada principalmente a partir da obra: HILDEBRANDT, R.; LANGING, R. Concepções abertas no 

ensino da Educação Física. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986. 
 
31 Sistematizada principalmente a partir das obras: KUNZ, E. Educação Física: ensino & mudanças. Ijuí, Unijuí, 

1991 e KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Unijuí, 1994.  
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Além de ser recorrente nos autores que se baseiam na abordagem critico-emancipatória a 

utilização do termo cultura de movimento, para expressar o corpo de conhecimento do qual 

trata a Educação Física. 

Em síntese, qual seria o projeto de formação humana proposto para as abordagens aqui 

esboçadas? Sem dúvidas uma formação que avança no sentido de entendimento (mesmo que 

parcial) do cidadão no mundo, com respeito às diferenças, com supervalorização da 

alteridade
32

,da autonomia, da subjetividade e da consciência individual. Entendemos que tais 

abordagens contribuem, enquanto processo de formação humana, para uma concepção crítica, 

porém ainda aprisionado dentro do marco civilizatório burguês e que, por se furtar da 

discussão mais ampla político-econômica e social que permeia todos os conceitos citados, nos 

questionamos até que ponto não acabam incorrendo, às vezes, na lógica da pós-modernidade. 

 

 

2.4.3  O materialismo histórico dialético 

 

 

 Uma das primeiras e principais obras da área que se pauta no nosso referencial teórico 

foi um livro feito a seis mãos, conhecido como Coletivo de Autores (METODOLOGIA, 

1992), a partir do qual outros trabalhos científicos se sucederam.  

 A pedagogia histórico-crítica é o sustentáculo de suas análises que, por sua vez, tem o 

materialismo histórico como vertente epistemológica. Não reservaremos o mesmo espaço do 

que as demais vertentes epistemológicos por entender que ao longo da dissertação o 

entendimento do mesmo já foi contemplado, ou ainda o será. No entanto, cabem algumas 

linhas para que possamos destacar pontos que ainda não foram levantados. 

 Uma passagem da obra-referência, que intitula a sua abordagem de crítico-

superadora, sintetiza ao que se pretende a mesma: 

 

(...) os temas da cultura corporal, tratados na escola, expressam um 

sentido/significado onde se interpenetram, dialeticamente, a 

intencionalidade/objetivos do homem e as intenções/objetivos da sociedade. Tratar 

desse sentido/significado abrange a compreensão das relações de interdependência 

que jogo, esporte, ginástica e dança, ou outros temas que venham a compor um 
programa de Educação Física, têm com os grandes problemas sócio-políticos atuais 

como: ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações sociais do trabalho, 

preconceitos sociais, raciais, da deficiência, da velhice, distribuição do solo urbano, 

                                                
32 “Ser único e diferente sugere uma reflexão sobre ‘quem sou’ e ‘onde estou’, permitindo a percepção do 

indivíduo na sua integralidade, distinguindo-se do Outro, porém respeitando a diferença implícita nessa relação” 

(RUBIO, 2008, p.22) 
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distribuição da renda, dívida externa e outros. A reflexão sobre esses problemas é 

necessária se existe a pretensão de possibilitar ao aluno da escola pública entender a 

realidade social interpretando-a e explicando-a a partir dos seus interesses de classe 

social. Isso quer dizer que cabe à escola promover a apreensão da prática social. 

Portanto, os conteúdos devem ser buscados dentro dela. Tratar dos grandes 

problemas sócio-políticos atuais não significa um ato de doutrinamento. Não é isso 

que estamos propondo. Defendemos para a escola uma proposta clara de conteúdos 

do ponto de vista da classe trabalhadora, conteúdo este que viabilize a leitura da 

realidade estabelecendo laços concretos com projetos políticos de mudanças sociais 

(METODOLOGIA, 1992, p.62) 

 

 Uma Educação Física que tenha o materialismo histórico como base tem que ser capaz 

de garantir à classe trabalhadora o acesso ao conhecimento que tange à cultura corporal 

historicamente produzido pela humanidade, porém com um corte classista. Há de se 

vislumbrar concomitantemente, enquanto fator teleológico, a superação da sociedade 

capitalista. 

 Sendo assim, podemos afirmar que, apesar de muitas vezes, pelo senso comum, termos 

inseridos nesse rol aqueles que se ancoram na teoria crítica de Frankfurt – estando aqui 

localizadas, principalmente, as proposições de Bracht
33

 (2007) e também da proposta crítico-

emancipatória
34

 –, não os consideramos transformadores da sociedade. Tal fato se justifica, 

principalmente, pelo fato de entendermos que o pensamento da Escola de Frankfurt, devido à 

herança repressiva que sofreu do nazi-fascismo e do stalinismo, foi a primeira geração 

herdeira do marxismo 

 

(...) sem prática política. A escola de Frankfurt expressa a inserção acadêmica do 

marxismo, sem articulação direta com partidos e a prática. Um paradoxo para um 

pensamento que se quer transformador da realidade.  Essas gerações se 

sucederam, primeiro com pensadores solitários, depois com inserção acadêmica, 

fenômeno que se institucionalizou e perpetuou o marxismo como componente do 
saber universitário. Esta amputação da sua dimensão prática afeta a própria teoria, 

sua capacidade de orientar a transformação da realidade (SADER, 2008, p.42). 

 

 Assim, o caráter não-militante da escola frankfurtiana, acaba por interferir diretamente 

nas concepções pedagógicas que se atrelam a ela, dando um peso muito maior para a 

emancipação do sujeito, de forma estritamente individualista, a partir de categorias cunhadas 

pela teoria do agir comunicativo habermasiano, como o trabalho (tomado aqui não no seu 

                                                
33 Este autor cunha o termo de cultura corporal de movimento para carregar os significados que ele confere à 

Educação Física. Cabe lembrar que a despeito das contribuições que este autor deixou para o campo crítico da 

Educação Física hoje não se enquadra mais nesse campo, sofrendo fortes influências do chamado campo pós-

crítico (SILVA, 2010). 
 
34 Entendemos aqui que a abordagem crítico-emancipatória transita entre a fenomenologia, com seu caráter 

idealista subjetivo, e a teoria crítica da Escola de Frankfurt, uma vez que lhe são caras, principalmente, as 

elaborações da teoria comunicativa de Habermas.  
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caráter onto-histórico), a interação e a linguagem (esta acaba por ser central), atestando, a 

nosso ver, que pode-se haver a emancipação individual sem a emancipação econômica e 

política.  

 “A base ‘ontológica’ ou ‘epistemológica’ da Teoria Crítica não é o proletariado (como 

Lukács) mas a essência humana, negada e oprimida pelo capitalismo” (LÖWY, 2009, p.175), 

ou seja, vê-se aqui uma concepção idealista de se atribuir uma “essência humana”, apesar de 

ter como ponto positivo a negação do capitalismo e as suas malfazejas à humanidade não 

aponta o proletariado, enquanto classe social, como bastião desse processo.  

 Por fim, entendemos junto com Löwy (2009, p.193) que “o ‘fundamento último’ da 

Teoria Crítica não se encontra no passado, nem no presente ou no futuro, mas acima e além da 

história.” Apesar de considerar muito válido os seus escritos no engajamento profundo de 

uma crítica à sociedade capitalista. Tal fato faz com que não possamos perder de vista a 

contribuição desses últimos para a área, porém com as suas limitações.  

Quanto ao objeto desse ponto específico – a abordagem crítico-superadora –, creio 

não se fazerem necessárias reflexões mais profundas acerca do projeto de formação humana 

que se pretende, pois já consta em todo o corpo da dissertação. No entanto, cabe ressaltar 

alguns conceitos-chave para a mesma, tais como: a cultura corporal, a luta de classes e a 

transformação social. Todos são perpassados pelo projeto de sociedade socialista, daí 

entendermos que o professor crítico-superador tem que ser, necessariamente, um professor 

militante, seja em movimentos sociais, em sindicatos e/ou partidos combativos de esquerda. 

Ser crítico-superador é, entre outros, na atualidade 

 

(...) enfrentar os problemas que persistem na educação física e no trato com o 

conteúdo e as barreiras para sua legitimação no currículo escolar, a saber: a) a 

persistência do dualismo corpo-mente; b) a banalização do conhecimento da cultura 
corporal; c) a restrição do conhecimento oferecido aos alunos; d) a redução do 

tempo destinado à educação física na prática escolar; e) a utilização de testes 

padronizados – exclusivos para aferir o grau de habilidades físicas, objetivando a 

seleção precoce de talentos; f) a adoção da teoria da “pirâmide” como teoria 

educacional; g) a falta de uma teoria pedagógica construída como categorias da 

prática; h) a falta de uma reflexão aprofundada sobre o desenvolvimento da aptidão 

física e sua pretensa contradição com a reflexão sobre a cultura corporal.  

(TAFFAREL, 2009, s.p.)  

  

 

2.4.4  O Pós modernismo 
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Talvez aqui se concentre a maior parte das abordagens concernentes à Educação 

Física, reflexo de uma cultura fragmentada e empobrecida, fruto de uma realidade hostil e de 

um debate epistemológico jogado às margens das discussões acadêmicas e da práxis 

pedagógica. Em alguns casos, ainda, fruto da intencionalidade que se pretende de uma 

formação humana condizente com o esvaziamento teórico pós-moderno. Daí surgem alguns 

ismos: Construtivismo, Culturalismo, Pluralismo, dentre outras que, apesar de não terem o 

sufixo ismo acoplado, carregam em si, muito da teoria pós-moderna, como é o caso dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

O pós-modernismo é filho, principalmente, dos idos finais da década de 1950, 

momento constantemente identificado dentro do período conhecido como a era de ouro do 

capitalismo quando “sobretudo nos países ‘desenvolvidos’ cada vez mais prósperos, muita 

gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado, especialmente se suas lembranças 

alcançavam os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial” (HOBSBAWM, 1995, p.253). 

Essa ocasião de aparente prosperidade fez com que se gerasse uma nuvem de apatia à macro-

política, inclusive com alguns intelectuais, que pertenciam ao campo do marxismo (ou pelo 

menos ao campo da esquerda), passando a discursar contra a tese e a crença na revolução 

socialista a partir da luta de classes.   

Parecia que a problemática do progresso da sociedade ocidental havia sido 

razoavelmente solucionada, “que as condições da harmonia social se encontravam mais ou 

menos em seus lugares; que, na verdade, a visão de progresso do Iluminismo fora mais ou 

menos posta em prática ou que, no mínimo, nada de muito melhor era provável, necessário, 

ou mesmo desejável” (WOOD, 1999, p.8).  

Dessa feita, fica candente uma ideia, por grande parcela da vanguarda, de que a 

bandeira da revolução poderia agora ser levantada por intelectuais marxistas e de parcela dos 

estudantes e não mais pelo proletariado como sujeito social central da revolução. É transferido 

àqueles o potencial transformador a partir da bandeira de uma “revolução cultural” em 

detrimento da revolução proletária a partir da guerra de movimento.  

Porém, indo ao encontro das palavras do velho Marx: tudo que é sólido se desmancha 

no ar. Assim, vemos esse momento de aparente prosperidade se esvair e a sociedade 

mergulhar em profunda crise econômica, principalmente a partir da década de 1970. No 

entanto se a pretensa solidez econômica se desmanchou, tal afirmativa não se deu tão enfática 

no campo ideológico-cultural, permitindo com que a ideologia pós-moderna, que via amplo 

campo para atuação, deixasse um forte legado na subjetividade humana. Dentre esses 

podemos destacar o reforço ao consumismo como ideal de vida, esvaziando sentidos mais 
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plenos para a vida. Santos (1988) de forma sintética põe em pauta “(...) por onde circula o 

fantasma pós-moderno (...)”: 

 

1. Para começar, ele invadiu o cotidiano com a tecnologia eletrônica de massa e 

individual, visando à sua saturação com informações, diversões e serviços. Na Era 

da Informática, que é o tratamento computadorizado do conhecimento e da 

informação, lidamos mais com signos do que com coisas. O motor a explosão 

detonou a revolução moderna há um século; o chip, microprocessador com o 

tamanho de um confete, está causando o rebu pós-moderno, com a tecnologia 

programando cada vez mais o dia-a-dia. 2. Na economia, ele passeia pela ávida 
sociedade de consumo, agora na fase do consumo personalizado, que tenta a 

sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo para sua moral hedonista — os 

valores calcados no prazer de usar bens e serviços. A fábrica, suja, feia, foi o templo 

moderno; o shopping, feérico em luzes e cores, é o altar pós-moderno. 

3. Mas foi na arte que o fantasma pós-moderno, ainda nos anos 50, começou a correr 

mundo. Da arquitetura ele pulou para a pintura e a escultura, daí para o romance e o 

resto, sempre satírico, pasticheiro e sem esperança. Os modernistas (vejam Picasso) 

complicaram a arte por levá-la demasiado a sério. Os pós-modernistas querem rir 

levianamente de tudo.4. Enfim, o pós-modernismo ameaça encarnar hoje estilos de 

vida e de filosofia nos quais viceja uma idéia, tida como arqui-sinistra: o niilismo, o 

nada, o vazio, a ausência de valores e de sentido para a vida. Mortos Deus e os 

grandes ideais do passado, o homem moderno valorizou a Arte, a História, o 
Desenvolvimento, a Consciência Social para se salvar. Dando adeus a essas ilusões, 

o homem pós-moderno já sabe que não existe Céu nem sentido para a História, e 

assim se entrega ao presente e ao prazer, ao consumo e ao individualismo 

(SANTOS, 1988, p.9). 

 

 Vemos, no pós-modernismo, uma tentativa de ruptura com a história e com toda teoria 

que se pretenda uma metanarrativa, não há uma verdade, mas sim verdades. Se 

supervalorizam-se os variados pontos de vista. No entanto, o que nos chama atenção “é que o 

pós-modernismo, que parece combinar tantos aspectos de diagnósticos anteriores sobre o 

declínio de épocas, mostra-se extraordinariamente inconsciente de sua própria história” 

(WOOD, 1999, p.13). Mostra-se uma teoria deveras alienada de seu próprio ser, pois até 

mesmo se remetendo ao fato de negar toda e qualquer metanarrativa, acaba por se tornar uma.   

 Cardoso (1997) em análise da consolidação do viés pós-moderno afirma: 

 

Alex Callinicos mostrou que, visto de certo ângulo, o pós-modernismo revela-se 
como resultado da trajetória pessoal de intelectuais que podem ser considerados da 

“geração de 1968” no decorrer da década de 1970: de portadores de esperanças 

revolucionárias desiludidas, muitos deles passaram ao abandono da crença na 

possibilidade de uma transformação social global; daí, ao apoio entusiástico a 

movimentos parcializados de luta ou reivindicação (feminismo, regionalismo, 

movimento gay, ecologismo, movimento negro, etc.), associado a um “frentismo” 

mal-explicado; vários, indo além, desembocaram por fim na social-democracia, no 

neoconservadorismo ou no neoliberalismo. Tal processo ocorreu tanto no Ocidente 

quanto no antigo bloco socialista, mesmo antes de 1989 (...) (CARDOSO, 1997, 

p.17). 
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 Em nosso entender, apesar de o pós-modernismo surgir antes, o período pós 1989 

acirra o entendimento de se ver o mundo a partir desse prisma, um resultado em grande parte, 

no plano simbólico, da queda do muro de Berlim, o qual – mesmo sendo emblema de uma 

política stalinista desastrosa – ainda representava algum ideário de que um modelo político-

econômico diferente do modelo capitalista era possível. Essa foi a gota d’água. Para os 

defensores da ideologia fragmentadora agora não mais poderia estar na pauta do dia a 

discussão sobre a macro-política, mas sim o que pudesse estar em mãos para ser resolvido, a 

micro-política.  

“O pós-modernismo é a lógica cultural de um capitalismo não disposto para o 

combate, mas de uma complacência sem precedentes” (ANDERSON, 1998, p.136). Nessa 

esteira acabam por caminhar também muitos intelectuais e militantes de esquerda os quais 

desiludidos (ou iludidos) com as inúmeras derrotas que o movimento operário e socialista teve 

ao longo dos anos 1980 abraçam o discurso pós-moderno como uma retórica de se lutar pelo 

que está ao alcance e não mais em grandes projetos de sociedade. Nesse afã ganham projeção 

os debates sobre gênero, inclusão, raça, sexualidade, dentre outros, porém sem estarem 

amarrados a um projeto classista. Tornam-se teorias opacas, pois não possuem um chão firme 

a partir do qual fazem as suas proposições. A dimensão do poder agora é entendida como se 

ocorresse somente no plano dos sujeitos e nas micro-relações sociais. 

 Não negamos que as micro-relações instituam também relações de poder; no entanto, 

em última instância elas têm uma determinação mais ampla que são as determinações 

impostas pelo capital. Entendemos que, ao invés de antinomias, muitas lutas pós-modernas 

possam andar em sintonia com o marxismo.  

 Tratando-se da Educação Física, podemos começar pela abordagem culturalista 

(DAOLIO, 2007), baseada em referenciais antropológicos e que incorre nessa armadilha 

fragmentadora e relativista, tendo como alguns de seus maiores referenciais Marcel Mauss e 

Cliford Geertz. Nesse referencial político-teórico “em posições extremas pode ocorrer a 

simples recusa de qualquer validação como desnecessária, impossível ou indesejável” 

(CARDOSO, 1997, p.16), podendo recair, ainda, na arapuca de não se entender que a cultura 

pode ser, uma forma de mascarar e sustentar determinados poderes e privilégios de classe, 

ocultando assim a opressão e a exploração (CARDOSO, 1997). Não tão longe disso 

entendemos estar a abordagem plural de Tarcísio Mauro Vago (tal qual é denominada por 

PALAFOX, NAZARI, 2007). 
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A educação física da desordem não tomaria como seu objeto de estudo e aplicação o 

movimento humano; não atuaria sobre o ser humano como se ele fosse uma entidade 

apenas orgânica; não o veria também como expressão de uma inteligência cognitiva 

ou como manifestação de uma essência emocional. A educação física da desordem, 

embora devesse ser sempre crítica, não assumiria uma postura rígida em relação à 

sociedade; embora pudesse ter como modelo uma determinada estrutura social, 

reconheceria outros processos de desenvolvimento em busca desse modelo. A 

educação física da desordem não aceitaria a idéia de neutralidade científica e não 

recusaria seu papel de intervenção na sociedade, mas teria o cuidado para, 

reconhecendo as diferenças pessoais e culturais, não atropelar o processo de grupos 

com outros tempos e outros valores políticos culturalmente definidos. Enfim, a 
educação física da desordem não se preocuparia em controlar ou domesticar 

objetivamente elementos como o indivíduo, o tempo, o espaço, a história, o corpo, o 

movimento, a sociedade, o desenvolvimento individual ou social, a cognição, a 

emoção, os conteúdos escolares, o esporte etc. A educação física da desordem 

pretenderia atuar sobre o ser humano no que concerne às suas manifestações 

corporais eminentemente culturais, respeitando e assumindo que a dinâmica cultural 

é simbólica e, por isso mesmo, variável, e que a mediação necessária para essa 

intervenção é, necessariamente, intersubjetiva (DAOLIO, 2007, p.72). 

 

 Qual tipo de formação humana se pretende aqui? Vemos ser uma formação humana 

que nega o conhecimento e aponta para uma lógica do hibridismo. Paul Feyerabend (2007) 

com o seu anarquismo teorético é um representante legítimo desse tipo de conduta. Coloca-se 

o fim como justificativa para os meios utilizados (para o qual prevalece a moral do vale-tudo), 

no entanto, não conseguem delinear um fator teleológico bem definido, não passando da 

construção de conceitos vagos como a cidadania, o cidadão crítico, dentre outros. A teoria 

pós-moderna, mesmo que não admitindo, é útil, na atualidade, aos defensores do 

neoliberalismo. Não ajuda que a verdade seja desvelada e acaba sendo útil à classe dominante.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997) – compõem outra 

obra ilustre amparada nesse tipo de postura. Entendidos por nós como uma colcha de 

retalhos, os quais abarcam um pouco de cada sistematização da área. “os autores deste 

documento, ideologicamente, procuram criar um consenso entre estas abordagens 

(construtivista, psicomotora, cultura corporal, etc) como se cada uma pudesse dar sua 

contribuição perfazendo estas múltiplas dimensões do ser humano” (DIAS, 2003, p.49). 

Elegem em suas proposições, como um dos conceitos centrais, a noção de cidadania, porém, 

novamente, sem se prender a nenhum método.  

 Vemos nessas abordagens 

 

(...) uma rejeição categórica do conhecimento “totalizante” e de valores 

“universalistas” – incluindo as concepções ocidentais de “racionalidade”, ideias 

gerais de igualdade (sejam elas liberais ou socialistas) e a concepção marxista de 

emancipação humana geral. Ao invés disso, os pós-modernistas enfatizam a 

“diferença”: identidades particulares, tais como sexo, raça, etnia, sexualidade; suas 

opressões e lutas distintas, particulares e variadas; e “conhecimentos” particulares, 
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incluindo mesmo ciências específicas de alguns grupos étnicos (WOOD, 1999, 

p.12). 

  

 Nela, ainda, a noção de desenvolvimento de competências ganha um espaço mais 

visível do que em outras abordagens, chegando a afirmar ainda a necessidade de se trabalhar 

com os alunos categorias conceituais – fatos, conceitos e princípios –, procedimentais – 

ligados ao fazer – e atitudinais – normas, valores e atitudes (BRASIL, 1997) – os quais, em 

outras palavras, seriam o desenvolvimento do saber, do saber-fazer e do saber-ser, 

intimamente necessários para os novos padrões produtivos. Propõe, ainda, como meta 

educacional, a preparação do indivíduo “para possuir uma grande capacidade de se adaptar às 

demandas do capitalismo contemporâneo, com indivíduos criativos” (SANTOS, 2005, p.56). 

 Ressaltamos aqui, também, o espaço que vem ganhando nos debates acadêmicos as 

obras de Marcos Garcia Neira, o qual tem como um dos seus principais livros, o título 

Educação Física: desenvolvendo competências (2003). Trata-se de uma obra altamente 

influenciada por documentos da UNESCO e pelos próprios PCN, na qual o autor – com forte 

influência de Phillipe Perrenoud – na busca por conquistar “legitimidade para o campo da 

Educação Física, acaba por incorporar a noção ideológica tão necessária aos desígnios 

neoliberais e pós-moderno” (SANTOS, 2006). Propõe que o papel da Educação Física seria 

desenvolver competências 

 

necessárias para uma atuação cidadã sintonizadas com as requisitadas para a vida 
cotidiana sem, contudo, discuti-las no contexto do capitalismo contemporâneo. 

Independente do conteúdo ou saber a ser trabalhado, o que importa é a construção de 

uma situação-problema para que o aluno possa aprender a tomar rápidas decisões e 

garantir, com isso, a harmonia do grupo, a solidariedade (SANTOS, 2006). 

 

Assim, constatamos que não há uma organização resistente à escola capitalista e o 

modus vivendis capitalista; o máximo que se pode atingir são ações particulares e separadas 

de resistência. A burguesia continua como uma classe internacional e opressora, enquanto aos 

trabalhadores não se pauta essa dimensão, mas apenas a da redução de uma visão totalizante. 

Parece se desconhecer ou realmente se fazer vista grossa às crises cíclicas do capital e às 

devastadoras implicações na humanidade. Acaba-se, assim, por se colocar o processo 

“intelectual no centro do universo social e promovendo os intelectuais – ou, mais 

precisamente, os acadêmicos – à vanguarda da ação histórica” (SANTOS, 2006, p.15).  

Esse fato nos faz pensar que a pedagogia critico-emancipatória, por dar grande valor à 

emancipação individual a partir do posicionamento singular do sujeito perante a sua visão em 

relação ao mundo, acaba por oscilar, em alguns momentos, para cá. Há um corte abrupto da 
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totalidade histórica: “...pretendo aqui, chamar de emancipação esse processo de libertar o 

jovem das condições que limitam o uso da razão crítica e com isso todo o seu agir social, 

cultural e esportivo, que se desenvolve pela educação” (KUNZ, 2004, p.33). Porém 

entendemos não poder haver emancipação individual sem emancipação social e coletiva dos 

trabalhadores. 

 É, no mínimo, curioso como os ideais pós-modernos têm uma abertura a todo e 

qualquer diálogo, fazendo assim com que seja, de antemão, um chamariz aos novos 

estudantes, professores, militantes e pesquisadores, mas que, no entanto, se mostra 

extremamente hermético ao diálogo com as críticas mais radicais ao capitalismo, em especial 

advindas do marxismo. 

 

É como se todas as outras formas de poder opressivo pudessem ser facilmente 

debatidas, menos aquela que com tanta freqüência estabelece sua agenda a longo 

prazo, ou que no mínimo está envolvida com elas em seu núcleo. O poder do capital 

é hoje tão enfadonhamente conhecido que até grandes setores da esquerda 

conseguiram naturalizá-lo, aceitando-o como uma estrutura imutável (EAGLETON, 

1999, p.30). 

 

 Por fim, nos ateremos ao que, talvez, seja o ponto mais polêmico dessa classificação, 

que é a abordagem construtivista (FREIRE, 1992). É, sem dúvida, uma das pioneiras no 

movimento progressista da Educação Física, questionando valores, até então, herdados do 

reducionismo funcionalista esportivo ou ginástico. No entanto, alguns autores ainda a 

consideram uma ramificação da abordagem desenvolvimentista, como para Bracht (2007) o 

qual percebe que somente há uma diferença na obra de João Batista Freire para aquela: esta 

daria ênfase ao desenvolvimento cognitivo, enquanto a primeira, construída por Tani et al 

(1988), daria ênfase ao desenvolvimento motor. Para o autor seria uma espécie de 

desenvolvimentismo cognitivo. Esse fato a encaixaria diretamente dentro do rol positivista
35

. 

 No entanto, pretendemos fazer uma outra análise acerca da proposta construtivista no 

âmbito mais amplo da educação, ancorado, principalmente, nos estudos de Duarte (2005), 

para o qual, mesmo que analisando um pesquisador específico dessa linha (Ernest Von 

Glasersfeld) nos traz elementos importantes de reflexão para o todo. 

Newton Duarte parte, em sua obra, da premissa que 

 

(...) o construtivismo e o pós-modernismo pertencem a um mesmo universo 

ideológico e as interfaces entre ambos são tantas e em aspectos tão fundamentais 

                                                
35 Eduardo Jorge Souza da Silva (2009) também comunga dessa classificação, para ele: “(...) o construtivismo 

flerta claramente com pressupostos positivistas e idealistas de formação humana de caráter biológico-

naturalizante (...)”. (s.p.). 
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que, em muitos momentos, não faz diferença caracterizar o pensamento de um autor 

como construtivista ou pós-moderno” (DUARTE, 2005, p.87). 

 

 A construção de esquemas a partir da cognição humana, estabelecendo faixas etárias 

ideais para cada desenvolvimento, descarta toda e qualquer materialidade do processo, 

desconsiderando os condicionantes sócio-históricos e de classe a qual pertencem os sujeitos, 

partindo, assim, para o idealismo. 

 Ao analisar as ideias de Ernest Von Glasersfeld, Duarte (2005) chega a três pontos que 

muito nos interessam ao fazer a ligação com o construtivismo na Educação Física. Para essa 

teoria: 1) há uma separação entre epistemologia e ontologia, assim o conhecimento acaba não 

sendo considerado como “uma representação de uma realidade exterior, mas sim um 

instrumento mental empregado no processo de adaptação do indivíduo ao meio.” (DUARTE, 

2005, p.93); 2) o conhecimento não parte de uma categoria importante, a verdade, outrossim 

acaba passando pela ideia de ações adaptativas do indivíduo ao meio; e 3) “a adaptação é um 

processo de encaixe ‘no mundo como o vemos’” (DUARTE, 2005, p..93). Adaptação, 

viabilidade e encaixe, três categorias centrais no pensamento construtivista que também se 

realçam nas obras de João Batista Freire. São trágicas as consequências desse modelo de 

educação para uma classe que se pretende revolucionária, vemos aqui uma educação passiva, 

de encaixe e adaptação dos indivíduos a uma sociedade previamente existente e externa aos 

mesmos. 

 

Por mais que se queira separar o ato humano do contexto de sua existência, para 

efeitos didáticos, como se diz, uma breve repassada pela história nos mostra que não 
será por nosso esforço pedagógico apenas que se definirão os padrões de 

movimento, mas sim pelo esforço de adaptação da espécie humana ao mundo e pela 

incessante construção de uma cultura (FREIRE, 1992, p.32). 

 

Também ao tratar do surgimento da linguagem, afirma: 

 

A linguagem é fundamental, não só para a estruturação de um nível cada vez mais 

elevado de pensamento, mas mesmo para a estruturação de outros atos motores. Não 

podendo falar, o recurso da criança para agir no mundo são as sensações e os 

movimentos corporais. O problema de adaptação ao mundo é, no início, tão 

complexo, que o indivíduo precisa dispor de mecanismos cognitivos suficientemente 
desenvolvidos para dar conta dele. Fora a questão da cognição, responsável pela 

adaptação de transformações dos indivíduos no mundo, temos ainda questões 

efetivas, sociais e sexuais (FREIRE, 1992, p. 31). 
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 Durante a sua obra o autor acima se utiliza recorrentemente dos conceitos de esquema 

motor, assimilação e acomodação para a explicação de como se dão as adaptações a novas 

situações motoras nas crianças. 

A principal conexão com o pós-modernismo se dá na forma como entende o 

conhecimento e a realidade. Entendendo aqui que, como o construtivismo defende que os 

objetos são construídos a partir de diferentes experiências de cada sujeito, não podemos fazer 

afirmações absolutas, muito menos verdades absolutas, mas apenas falar a partir de pontos de 

vistas diferentes. Urge aqui, novamente, o relativismo pós-moderno. Acaba por cindir a 

epistemologia da ontologia, ou seja, separa o conhecimento sistemático da realidade objetiva.  

 Há, tanto no construtivismo como em outras acima abordadas uma ode ao despertar no 

aluno o aprender a aprender, intimamente alinhada ao entendimento de que não há um 

conhecimento universal, principalmente em tempos de alta volatilidade e fluidez de 

informações. Assim fica consolidado o desmanche do conhecimento e a celebração das 

noções de competências.         

 Enfim, reconhecemos aqui as limitações para o que se pretende esse trabalho. Uma das 

principais limitações é justamente conseguir dar conta de categorizar e afirmar o porquê de tal 

sistematização. Essa dificuldade é maior ainda no que tange ao pós-modernismo, 

principalmente tendo em vista que “o universo pós-moderno não é de delimitação, mas de 

mistura, de celebração do cruzamento, do híbrido, do pot-pourri” (ANDERSON, 1998, 

p.110).    

 Pretende-se que todo o esforço despendido na construção dessa parte da presente 

dissertação possa servir de alicerce para entendermos, a partir da aplicação dos questionários 

e das entrevistas realizadas, a qual projeto de formação humana vem servindo a Educação 

Física na rede federal de educação profissional e tecnológica. 

Cabe fazer a ressalva de que mesmo com essa gama de abordagens surgidas a partir de 

vários espectros, ao longo das últimas décadas – algumas mais à direita e outras mais à 

esquerda – ainda se vê na prática, fundamentalmente, uma Educação Física com “tradição 

construída e cristalizada durante as décadas de 70 e 80 do século 20, quando o ensino das 

destrezas esportivas e a prática dos esportes (basicamente do futebol, voleibol, basquetebol e 

handebol) eram o carro-chefe” (BRACHT, GONZÁLEZ, 2008, p.152), o que, talvez, 

influencie diretamente nas nossas análises posteriores. 

Fica assim, no presente capítulo, alguns apontamentos para dar subsídios e ajudar no 

próximo a – para além de somente identificar as políticas públicas destinadas à Educação 

Física e esportes relacionadas à formação dos jovens e futuros trabalhadores – identificar a 
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que papel, que sociedade e que tipo de formação vem se prestando a Educação Física/esportes 

nos IF. Nos cabe também apontar saídas sinalizando como horizonte os possíveis caminhos 

políticos para a efetiva construção de políticas públicas que contemplem os interesses da 

classe trabalhadora e contribuam para uma formação omnilateral ao invés de polivalente. A 

construção de uma Educação Física/esportes vinculados à formação do homem novo, para 

uma sociedade sem classes, no qual o coletivo, a solidariedade, a educação dos sentidos e o 

lúdico possam prevalecer. 

Àqueles que levantam a bandeira socialista fica o desafio de arriscar ser propositivo, 

sem medo de ser taxado e/ou incorrer no reformismo, pois o nosso referencial nos ajuda a 

entender que de nada adianta as boas ideias se não forem levadas a tentar pô-las em prática, 

pois o nosso critério de verdade é a prática social, no entanto, com o entendimento de que 

toda vez que assim for feito o individuo será passível de cair em inúmeras contradições. 

Porém essa é a dinâmica do movimento, a prática social nos ajuda a rever e reformular as 

ideias para que possam ser postas em prática novamente, e assim esse ciclo contínuo nos 

ajuda a lutar e construir uma proposta nova de políticas públicas e de sociedade. 
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3  AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES NA REDE 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: O NOSSO 

OBJETO 

 

 

“Um meio pode ser justificado apenas por seu fim. 

Mas o fim, por sua vez, precisa ser justificado. 

Do ponto de vista marxista, 

 que expressa os interesses históricos do proletariado, 

o fim só é justificado se leva ao aumento do poder do homem sobre a natureza 

e à abolição do poder do homem sobre o homem.” 

  

León Trotsky 

(Questões do modo de vida: a moral deles e a nossa) 

 

 

Neste capítulo pretendemos analisar o nosso material empírico, trazendo 

primeiramente a questão do método e da metodologia e a sua importância para, depois, 

adentrar no material que conseguimos reunir acerca do nosso objeto específico. 

Pretende-se um capítulo que explicita o atual estado em que se encontram as políticas 

públicas de Educação Física e esportes na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica e a sua relação com a formação dos estudantes. 

Aqui encontraremos exemplos de trabalhos realizados pelo Brasil que pretendem-se 

superadores e tentaremos também apontar saídas para o atual estado que se encontram tais 

políticas na rede. 

 

 

3.1  Do referencial teórico-metodológico e dos procedimentos metodológicos 

 

 

Ao abordar sobre o referencial teórico há de se entender que o mesmo vai além de 

tratados e receitas pré-estabelecidas, vai além da junção irrefletida de vários autores que 

tratam sobre o tema. Primeiramente, temos que destacar, principalmente nas pesquisas 

imersas dentro da área das Ciências Sociais e Humanas, a não aceitação da neutralidade 

axiológica. Todo sujeito é dotado de intencionalidades, por mais que se proclame isento de 

ideologias ou valores e, portanto, também são impregnados os seus conhecimentos e ações.  

Como nos expõe Frigotto (1998): 
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Um pressuposto fundamental, quando nos propomos ao debate teórico, entendemos 

deva ser que as nossas escolhas teóricas não se justificam nelas mesmas. Por trás das 

disputas teóricas que se travam no espaço acadêmico, situa-se um embate mais 

fundamental, de caráter ético-político, que diz respeito ao papel da teoria na 

compreensão e transformação do modo social mediante o qual os seres humanos 

produzem sua existência, neste fim de século, ainda sob a égide de uma sociedade 

classista, vale dizer, estruturada na extração combinada de mais-valia absoluta, 

relativa e extra. As escolhas teóricas, neste sentido, não são nem neutras e nem 

arbitrárias – tenhamos ou não consciência disto. Em nenhum plano, mormente o 

ético, se justifica teorizar por teorizar ou pesquisar por diletantismo (FRIGOTTO, 

1998, p.26). 
 

 Portanto, ao se pesquisar, deve-se ter claro a partir de que concepção de mundo se fala. 

Vive-se em uma sociedade dividida em duas classes sociais com interesses distintos, 

irreconciliáveis e antagônicos, assim a análise sobre o que é o conhecimento pode ser feita 

apenas a partir de duas posturas: a visão da classe explorada a fim de romper o atual modo de 

produção existente e construir outro modo de produção que não aceite a exploração do 

homem pelo homem; e a visão da classe exploradora que pretende manter e até mesmo acirrar 

as relações que estão impostas. Marx, ao longo de suas obras, nos comprova a inextrincável 

unidade entre ciência e ideologia.   

Com base nessas premissas pode-se afirmar a importância do referencial teórico em 

um trabalho de pesquisa ou, para além disso, na práxis cotidiana do indivíduo. Diferentes 

referenciais teóricos nascem a partir de visões de mundo e interesses distintos. 

Assim, entende-se aqui que o único referencial capaz de dar conta de apreender a 

essência dos fenômenos e transformar a realidade, de fato, no viés do trabalhador, é o 

materialismo histórico dialético. As alternativas a esse método, dentro das pesquisas que 

englobam as ciências sociais e humanas, mostram-se conservadoras e, até, reacionárias. Um 

exemplo claro do exposto é a utilização do método cartesiano para tratar de questões sociais. 

O mesmo, com sua concepção atomizada e linear, empobrece a visão dinâmica e 

transformadora da realidade, o que o faz não conseguir dar conta da complexidade das 

relações sociais. 

Outro fato inadmissível para o nosso referencial é a utilização do ecletismo 

metodológico, o que faz subentender um esvaziamento do real significado que carrega os 

métodos. 

O próprio surgimento do método sobre o qual nos debruçamos, e a sua evolução, estão 

imbricados em um constante processo de transformação da realidade ancorado na prática 

social concreta, fato que não permite somente a contemplação do objeto de estudo, ou, nas 
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palavras marxianas (s.d.) em suas clássicas teses sobre Feuerbach
36

: “Os filósofos têm apenas 

interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo.” 

  O chinês Mao Tse-Tung (2005)
37

, ao se questionar sobre o que é o conhecimento diz: 

“... Desde que a sociedade de classes se constituiu, o mundo registrou apenas duas espécies de 

conhecimento: o conhecimento resultante da luta pela produção e o conhecimento resultante 

da luta de classes” (MAO, 2005, p.356). Essa passagem nos ajuda a refletir que o 

conhecimento, antes de tudo, nasce a partir de demandas concretas, de condições objetivas. 

Assim, calcado na visão materialista histórica pode-se dizer que o conhecimento é a tentativa 

de apreensão do real que, no entanto, pode ser feita em vários planos, desde uma forma 

sincrética e caótica até uma forma mais elaborada mediada pela ciência para a apreensão do 

real.  

 Para uma síntese sobre a questão do referencial teórico valho-me das palavras do 

militante e filósofo marxista Tcheco Karel Kosik (1976):  

 

Conhecemos o mundo, as coisas, os processos somente na medida em que os 

‘criamos’, isto é, na medida em que os reproduzimos espiritualmente e 

intelectualmente. Essa reprodução espiritual da realidade só pode ser concebida 

como um dos muitos modos de relação prático-humana com a realidade, cuja 
dimensão mais essencial é a criação da realidade humano-social. Sem a criação da 

realidade humano-social não é possível sequer a reprodução espiritual e intelectual 

da realidade (KOSIK, 1976, p.226;  grifos do autor).  

 

Para tanto, o Materialismo Histórico Dialético sustenta como critério de verdade a 

práxis social, ou seja, não incorre em um empirismo se atendo apenas ao âmbito da 

pseudoconcreticidade e, nem tanto, sustenta ranços idealistas advindos do racionalismo. Pelo 

contrário, o método sustenta a preocupação de ir para além do que se mostra de imediato 

como “verdadeiro”, ou como Kosik entende que: “o mundo da pseudoconcreticidade é um 

claro-escuro de verde engano. O seu elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a 

essência e, ao mesmo tempo, a esconde” (KOSIK, 1976, p.42). Logo, cabe ao método 

Materialista Histórico Dialético desvelar esse mundo pseudoconcreto, ultrapassando as 

barreiras do fenômeno para buscar alcançar a essência do objeto a partir das mediações 

concretas que o permeiam. 

                                                
36 Texto extraído do site Arquivo Marxista: http://www.marxists.org/portugues/marx/1845/tesfeuer.htm  
 
37 Cabe ressaltar aqui que temos severas críticas a este personagem histórico, no entanto, a despeito da nossa não 

concordância com a práxis do mesmo entendemos que esta passagem que a frente citaremos tem a sua validade 

para o contexto em que pretendemos inseri-la. 

http://www.marxists.org/portugues/marx/1845/tesfeuer.htm
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É na dialética prática-teoria-prática mediada pela ciência que se sustenta o critério de 

verdade. É mister lembrar que toda essa práxis deve ser analisada à luz de categorias caras ao 

método, tais como a totalidade – “mostrando como o objeto de pesquisa (...) ao mesmo tempo 

manifesta e é manifestação das relações sociais mais amplas presentes nesta etapa do 

desenvolvimento do processo produtivo” (KUENZER, 1998, p.64); a contradição – 

Importante categoria, entendida como “o motor da dialética” (TRIVINÕS, 2004, p.22), sem a 

qual a totalidade se esvazia. Visa buscar “não explicações lineares que ‘resolvam’ as tensões 

entre os contrários mas captando a riqueza do movimento e da complexidade do real, com 

suas múltiplas determinações e manifestações” (KUENZER, 1998, p.65); o trabalho – 

Categoria central para a análise marxista; a própria práxis - Entendida aqui não como 

“atividade prática contraposta à teoria; [mas] é determinação da existência humana como 

elaboração da realidade” (KOSIK, 1976, p.222), para apenas citar algumas.  

Com a elucidação sobre o método, podemos agora trazer à exposição o nosso 

entendimento sobre procedimentos metodológicos e como utilizamos os mesmos para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Sobre a metodologia da pesquisa partimos do seguinte ponto de vista: 

 

As técnicas da pesquisa científica, sejam quantitativas ou qualitativas, não podem 
ser entendidas em si mesmas, sua compreensão está no método. Técnicas e métodos 

não estão separados. É o processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os 

instrumentos necessários para elaboração do conhecimento. As opções técnicas 

dependem dos caminhos a serem percorridos e dos procedimentos a serem 

desenvolvidos. Por isso, a necessidade de remeter a questão das técnicas da pesquisa 

ao problema dos métodos (GAMBOA, 2007a, p.64). 

 

 Justifica-se aqui, mais uma vez, a necessidade de se falar a partir de certa visão de 

mundo antes de se discutir as técnicas. Logo, este trabalho reivindica o Materialismo 

Histórico Dialético como o seu método e os instrumentos de coleta de dados deverão estar em 

íntima consonância com tal referencial teórico. 

 A partir dessa premissa logramos a necessidade de não dicotomizar os paradigmas de 

pesquisa qualitativa e quantitativa. Pelo contrário, a partir de uma dinâmica dialética 

entendemos haver a necessidade da integração de ambos os paradigmas para que se tenha 

maior riqueza em sua elaboração. De acordo com Santos Filho (2007) 

 

A evidência quantitativa, mesmo nas ciências naturais, não pode ser interpretada 

independentemente das considerações qualitativas extra-observação e extrateoria. 

Em síntese, os métodos quantitativo e qualitativo não são incompatíveis; pelo 

contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser usados pelos 
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pesquisadores sem caírem na contradição epistemológica (SANTOS FILHO, 2007, 

p.51). 

 

Em suma, partimos da não antinomização entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa 

qualitativa, para podermos anunciar as ferramentas de trabalho que lançamos mão durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Os instrumentos foram: 

a) Levantamento e revisão bibliográficos sobre o tema, visando identificar o 

conhecimento já produzido; 

A nossa dissertação parte de uma revisão das pesquisas e materiais bibliográficos 

construídos historicamente até o presente momento para que pudéssemos nos inteirar do 

estado da arte das publicações sobre o tema em questão e as suas mediações, a fim de nos 

valer do conhecimento acumulado. Essa atitude é necessária por entendermos que do vazio 

não surge nada e assim possamos dar uma conotação histórica ao objeto e o mesmo tenha uma 

base sólida em sua constituição. 

Dessa forma, já tendo apontado em que solo se assenta o nosso trabalho, identificamos 

autores e obras bibliográficas os quais pudessem ter determinado acúmulo teórico e pudessem 

contribuir ao longo das reflexões estruturadas nos capítulos. O próprio projeto de mestrado 

nasceu a partir da carência detectada por nós de obras que tratassem sobre o tema em questão.  

b) Levantamento de fontes documentais no âmbito do órgão que trata 

diretamente da rede profissional e tecnológica, no caso a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação 

(MEC); 

Nesse ponto tratamos de analisar, principalmente, o sítio eletrônico da SETEC/MEC
38

, 

dentro do qual houve a leitura e avaliação minuciosas de todos os documentos inseridos nos 

links disponíveis, que são: “Apresentação”, “Quem é Quem”, “Programas e Ações”, 

“Publicações”, “Legislação”, “Artigos”, “Webconferências”, “Fale Conosco”, “Editais”, 

“Rede Federal” e “Destaques”, dando centralidade e tentando identificar conceitos inseridos 

nesses documentos que tratassem das seguintes palavras-chave: Políticas Públicas, Educação 

Física, Esporte, Cultural Corporal e Lazer.    

                                                
38 Disponível em                                                                                                                                                      

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=798&id=286&option=com_content&view=article> . Acesso em 24 

ago 2012 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=798&id=286&option=com_content&view=article
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c) Entrevistas semi-estruturadas com alguns sujeitos que identificamos ter 

atuação relevante na elaboração e/ou aplicação de políticas públicas de 

Educação Física e esportes na rede.  

Esse tipo de entrevista (ANEXO D) foi escolhido por entendermos que a mesma 

permite a liberdade de explorações não previstas. Para tanto foram elencados 05 interlocutores 

privilegiados, com os quais marcamos previamente um local e horário para encerrar o 

encontro. A todos foi passado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

explicando dos fins da pesquisa e o aceite de utilização dos dados colhidos na dissertação 

(ANEXO C). Tanto o pesquisador quanto o entrevistado ficaram com uma cópia do TCLE.        

 Antes da aplicação das demais entrevistas foi realizada uma entrevista-piloto com o 

professor de Educação Física José Alexandrino Filho do IF Sudeste MG (campus Barbacena), 

a qual decidimos incorporar às análises, tendo em vista a validade das informações colhidas e 

o fato de o professor ter ampla experiência na rede, chegando a ocupar o cargo de pró-reitor 

de ensino na mesma instituição na época da ifetização da rede em 2008, transitando em várias 

reuniões no MEC/SETEC. A partir dela, realizamos mais quatro entrevistas, a saber: a) com o 

professor de Educação Física João Holanda Cavalcante do IFRN (campus Natal Central), 

coordenador de esportes desse mesmo campus, o qual teve ampla atuação no planejamento e 

execução do último JIF (Jogos Brasileiros das Instituições Federais de Educação Profissional 

e Tecnológica) realizado no ano de 2010, ocupando atualmente o cargo de presidente da 

Comissão Nacional para Eventos Esportivos da Rede Nacional de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica - COJIF; b) o professor de Educação Física Gilmar Fabiano de 

Almeida do CEFET/RJ Celso Suckow da Fonseca, o qual tem longo histórico dentro da rede e 

atualmente é o coordenador do JIFET (Jogos entre Instituições Federais de Ensino 

Tecnológico – da Região Sudeste); c) o professor de Educação Física Genilton de Assis 

Guimarães do CEFET/MG, unidade Belo Horizonte, que foi escolhido por, além de sua 

experiência na rede federal de educação profissional e tecnológica, ter participado como 

consultor do Ministério dos Esportes no Programa Segundo Tempo no período de 2008 a 

2011, programa que em 2010 lançou um edital específico para a entrada na rede federal de 

educação profissional e tecnológica; d) E, por fim, entrevistamos o atual diretor de 

desenvolvimento da rede federal de educação profissional e tecnológica, o professor de 

engenharia Aléssio Trindade de Barros (originalmente lotado no IFPB) de modo que 

pudéssemos ter um ponto de vista a partir de dentro do MEC/SETEC para a nossa 

problemática.  
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d) Participação e análise do I e do II Fóruns Nacionais de Educação Física, 

Esporte e Lazer dos Institutos Federais (respectivamente realizados em 2011 

e 2012) 

Elencamos esse espaço, realizado respectivamente em Recife/PE e Barbacena/MG, por 

entender que é o único existente que trata especificamente do nosso objeto de estudo. É um 

lócus privilegiado para o entendimento da correlação de forças que se dá dentro das políticas 

públicas de Educação Física e esportes na rede federal de educação profissional e tecnológica. 

Em ambos os eventos foi gerada uma carta final (ANEXO E e F), contendo a 

sistematização dos debates e encaminhamentos das plenárias finais. As cartas finais foram 

analisadas minuciosamente para o nosso estudo.  Cabe ressaltar que participamos ativamente 

dos debates enfrentados e da construção dos documentos finais. 

Além disso, tomamos como parte do nosso material empírico as observações e 

anotações pessoais feitas durante os dois eventos (conferências, reuniões, mesas de debates e 

apresentação de trabalhos dos participantes). Por fim, também tomamos como materiais 

empíricos trabalhos que foram submetidos para o II Fórum no espaço de “painel de 

experiências” – os quais tivemos acesso por participarmos da comissão organizadora – e que 

expressavam, de alguma forma, experiências significativas que estão sendo realizadas na rede 

em várias localidades do Brasil. Na ocasião, os demais componentes da comissão 

organizadora tiveram consentimento da utilização dos trabalhos, além de termos obtido o 

aceite por parte dos autores que os submeteram. Essa comissão foi composta por professores 

de Educação Física do IF Sudeste MG – campus Barbacena. 

e) Aplicação de Questionário com os professores de Educação Física da Rede 

Federal de Ensino Profissional e Tecnológico; 

Optamos pela utilização de questionários aplicados a professores de Educação Física 

da rede basicamente por dois motivos. Primeiro, de forma que pudéssemos ter mais um 

elemento para a triangulação dos dados, elemento esse que trouxesse a realidade do “chão” 

dos IF, para além de documentos e personalidades situados na super-estrutura das Políticas 

Públicas, trazendo mais riqueza de detalhes para que pudéssemos estabelecer uma dinâmica 

de análise dialogada entre as partes e o todo. Segundo, pelo fato de, no caminhar da pesquisa, 

termos começado a identificar – como ficará mais claro à frente – a ausência, ou incipiência, 

de Políticas Públicas de Educação Física e esportes na rede centralizadas pelo MEC/SETEC, 
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nos forçando a traçar outros caminhos para colher mais informações que pudessem ajudar a 

trazer novos elementos à pesquisa.  

O questionário foi construído com um cabeçalho de identificação do sujeito seguido de 

10 questões pré-elaboradas – e seus respectivos subitens – sequencialmente dispostas com 

perguntas abertas e fechadas acerca do tema da pesquisa. Foi organizado de forma a suscitar 

no pesquisado respostas por escrito tanto de cunho informativo, quanto opinativo (ANEXO 

B). A todos foi passado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com 

explicação sobre os fins da pesquisa e o aceite de utilização dos dados colhidos na dissertação 

(ANEXO A). Tanto o pesquisador como o pesquisado ficaram com uma cópia do TCLE.      

A maioria absoluta dos questionários foram distribuídos para preenchimento na 

ocasião do II Fórum Nacional de Políticas Públicas de Educação Física, esporte e lazer dos IF 

(realizado nos dias 27,28 e 29 de junho de 2012) aonde transitaram, aproximadamente, 90 

professores ao longo dos dias de evento. Destes somente 41 retornaram, sendo 01 referente ao 

Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porém 

decidimos por não considerá-lo em nossas análises
39

. Além disso, mais 03 questionários 

foram aplicados aproveitando a ocasião da 114ª Plena do SINASEFE
40

, realizada no dia 29 de 

agosto de 2012 em Brasília-DF, quando estivemos presente como delegado da base de nossa 

sessão. Totalizou-se, então, 43 questionários válidos que retornaram preenchidos. 

Lançamos mão deste instrumento, dentre outros motivos, por entendermos que uma 

vantagem que é apontada por vários autores “dá-se no sentido de que podemos aplicá-lo a um 

grande grupo ao mesmo tempo, uma vez que o questionário não necessita adaptação a cada 

participante como ocorre com a entrevista” (NEGRINE, 2004, p.82) tal qual em nosso caso, 

quando tínhamos um elevado número de professores da rede federal de educação profissional 

e tecnológica concentrados em um mesmo ambiente, porém dispúnhamos de pouco tempo 

para a aplicação. 

                                                
39 Mesmo entendendo que a lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 em seu artigo 1°, inciso IV, considera as 

“escolas técnicas vinculadas às universidades federais” fazerem parte da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, vinculada ao MEC, cremos que ainda assim, guarda certas peculiaridades em relação 

às demais instituições que também compõem a rede por estarem atreladas, ainda, às universidades federais. O 

próprio parágrafo único existente dentro do mesmo artigo supracitado já nos traz uma primeira diferenciação ao 

dizer: “As instituições mencionadas nos incisos I [Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – 

Institutos Federais], II [Universidade Tecnológica Federal do Paraná], III [Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG] e V [Colégio Pedro II] 

possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 
didático-pedagógica e disciplinar” (BRASIL, 2008), ou seja, o único inciso que não se encaixa na citação é o IV 

(Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais). 

 
40 Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. 
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Mais um dado relevante sobre o questionário é que conseguimos abarcar professores 

de 14 estados diferentes mais o Distrito Federal. Totalizando 39 campi em 24 instituições 

diferentes.  

 

Tabela 1- Questionários respondidos por região 

 

ESTADO INSTITUIÇÃO FEDERAL CAMPUS 

Amazonas IFAM - Manaus Centro 

Bahia IF Baiano 
 

- Catu 
- Guanambi 

- Uruçuca 

IFBA - Jacobina 

Ceará IFCE - Acaraú 

- Fortaleza 
- Juazeiro do Norte 

Distrito Federal IFB - Planaltina 

Goiás IF Goiano - Ceres 

- Urutaí 

Maranhão IFMA - Maracanã 

- Santa Inês 

- São Luís – Monte Castelo 

- Zé Doca 

Mato Grosso IFMT - Cuiabá 

- Rondonópolis 

Minas Gerais CEFET/MG 

 

- Curvelo 

- Leopoldina 

IFMG - Bambuí 

IFNMG - Araçuaí 

Paraíba  IFPB - João Pessoa 

Pernambuco IFPE - Belo Jardim 

- Caruaru 

- Vitória do Santo Antão 

Rio de Janeiro CEFET/RJ - Celso Suckow da Fonseca 

Colégio Pedro II 

IFF - Campos Centro 

IFRJ - São Gonçalo 

Rio Grande do Norte IFRN - Natal Zona Norte 

Rio Grande do Sul IF Farroupilha - São Vicente do Sul 

IF Sul-Rio-grandense - Pelotas-Visconde da Graça  

- Venâncio Aires 

IFRS - Osório 

Santa Catarina IF Catarinense 

 

- Videira 

IFSC - Araranguá  

- São Miguel do Oeste 

Tocantins IFTO 

 

- Palmas 

- Paraíso do Tocantins 

Total de estados: 15 Total de Instituições: 24 Total de campi: 39 
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3.2  Da história da rede: uma breve reflexão para entendermos o nosso recorte temporal 

pós 2008 

 

 

 Este subitem não pretende fazer um exaustivo resgate da história da rede até o 

momento, pois, de certa forma, já pontuamos alguns aspectos nessa linha que nos 

interessavam durante o primeiro capítulo e, além disso, há trabalhos de outros autores que dão 

conta dessa contenda com mais propriedade
41

. 

 Pretendemos, aqui, pontuar a história da rede e como essa sobreviveu aos governos 

das últimas décadas, para situar a queda da nossa hipótese primeira e central – quando do 

nosso ingresso no mestrado – tentando remeter aos fatos acontecidos que nos interessam 

diretamente para a reflexão das políticas públicas em Educação Física e esportes na rede e os 

rumos da formação dos estudantes. 

 Uma investigação um pouco mais a fundo demonstra uma enorme ausência de projetos 

e programas planejados para o que se pretenderia haver de uma identidade da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Nos parece que, para o interior da Rede, o governo 

sempre se guiou por uma lógica de fazer o caminho durante a caminhada, com uma 

organização teleológica minimalista do que se pretendia da rede
42

.  

Ao longo dos anos, percebemos haver altos e baixos no que tange o dispêndio de 

esforços por parte do Estado para a promoção da rede e do seu consequente reconhecimento 

perante a sociedade. Os momentos em que a rede esteve às margens das discussões oficiais 

foram predominantes em relação àqueles em que ocupou centralidade na agenda do Estado. 

Muito possível tenha a ver o fato de a maior parcela absoluta do ensino 

profissionalizante no Brasil sempre ter sido gerida por instituições privadas, se ausentando o 

Estado de intervir mais acintosamente no que é alçada das instituições particulares. 

Diferentemente do ensino superior público brasileiro, o qual, apesar de ao longo de sua 

história ter sofrido vários ataques
43

, sempre gozou de uma atenção maior por parte do Estado 

e também de maior prestígio social. Não se despreza o fato, também, de essas instituições 

                                                
41 Para aprofundar no tema conferir Ramos (1995); Lima Filho (2002); Ignácio (2000, 2009).  
42 Reconhecemos haver, sim, projetos para a rede, como atualmente podemos presenciar o “Mulheres Mil”, o 

“Pronatec”, dentre outros que se firmam dentro dos marcos de formação aligeirada para um mercado 

precarizado, no entanto nos parecem programas pontuais que não alinhados com a forrmação de uma pretensa 

identidade da rede. Nos parece que a rede no Brasil quase sempre foi construída por políticas emergenciais e 
transitórias. 

 
43 Vide a ebulição de uma greve histórica na educação federal, a qual acabou por se alastrar para outras 

categorias do funcionalismo público federal no ano de 2012. 
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sempre terem sido destinadas, dentro da dualidade educacional, aos filhos da elite brasileira. 

Outro fator observado é que as Universidades, apesar de imersas em contradições, possuem 

uma identidade mais bem definida do que o ensino profissional e tecnológico federal, o que 

gera uma maior estabilidade, mesmo que com contra-resistências de setores conservadores da 

sociedade. 

 Assim, a nosso ver, a rede federal de educação profissional e tecnológica, se cliva de 

forma muito mais volátil aos mandos e desmandos da burguesia e do aparato do Estado e, ao 

contrário das Universidades Federais, se embrenhou numa disputa épica por sua identidade, 

diga-se de passagem, nunca encontrada. 

 Entendemos, assim, que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

historicamente, se reorganiza tentando sobreviver ao tempo e, para isso, se sujeita a fazer 

alianças e concessões, ora no plano da sociedade política, ora no plano da sociedade civil. 

Essa é a forma que os sujeitos políticos da rede sempre encontraram para que ela não 

definhasse ou, talvez, fosse sumariamente extinta. Não podemos desprezar, porém, a luta e as 

conquistas de setores combativos, como é o caso do Sindicato Nacional dos Servidores 

Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) e do Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN)
44

.   

 Identificamos a ausência de políticas públicas universais e permanentes, elaboradas, 

de forma centralizada, pelo bloco no poder da rede. Percebe-se, dentre os documentos que 

norteiam os rumos da rede, apenas políticas públicas focais e transitórias, esparsas e com 

apenas um objetivo: formação aligeirada para um mercado de trabalho precarizado. Salvo 

essas políticas encontramos a proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais Para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio da SETEC (BRASIL, 2012). Sem dúvidas é o 

maior documento que se encontra no site da SETEC/MEC. Não é por menos, é aquele que se 

pretende uma diretriz, apesar de estar em meio a uma ebulição de correlação de forças e 

discussões. Esse documento é fruto de intensos debates e demonstra avanços por se opor à 

lógica das competências afirmando que primeiro 

 

a referência para a seleção dos conteúdos do ensino não pode ter por base a 

adequação de comportamentos de forma restrita à produção, mas ter em vista a 

formação ampliada nos diversos campos do conhecimento (ciência, tecnologia, 

trabalho e cultura); segundo, a preparação para o trabalho não é preparação para o 

emprego, mas a formação omnilateral (todos os aspectos) para compreensão do 

mundo do trabalho e inserção critica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades 

                                                
44 O ANDES-SN representa, proporcionalmente, um número menor de instituições dentro da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. 
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produtivas, em um mundo em rápida transformação cientifica e tecnológica 

(BRASIL, 2012, p.5).45 

 

Não obstante entendermos ser o ponto mais progressista dentro dos documentos 

analisados no sítio eletrônico da SETEC/MEC ressaltamos que esse se contrasta com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

aprovadas no ano de 2012 pelo Conselho Nacional de Educação mediante a resolução n° 6, de 

20 de setembro de 2012. Tal fato se dá devido à SETEC não ser uma entidade que possa 

legislar, ao contrário do CNE. Sendo assim o documento que consta paralelamente na SETEC 

apenas pode se firmar na forma propositiva como texto para discussão, e não como 

documento oficial.
46

  

 Vamos aos fatos que corroboram com as assertivas tecidas até este momento do 

capítulo. 

 O atual estágio em que se encontra a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica é o que vimos chamando durante a nossa dissertação de ifetização. É também a 

partir desse período que fazemos o recorte temporal do nosso trabalho. Esse estágio é 

marcado, principalmente, por uma expansão desordenada, a qual se dá em duas direções: 

vertical e horizontal. A expansão vertical, que em outras palavras seria a diversificação de 

ofertas de cursos em todos os níveis de educação nacional, precede à horizontal, tendo o seu 

marco na Lei n° 6.545 de 1978 que dispunha sobre a transformação das Escolas Técnicas 

Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca (Rio de Janeiro) em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), a qual, em seu artigo 2°, previa que esses 

centros teriam como objetivos: 

 

I – ministrar ensino em grau superior; 

a) de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais em 

engenharia industrial e tecnólogos; 

b) de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de professores e especialistas 

para as disciplinas especializadas no ensino de 2º grau e dos cursos de formação de 

tecnólogos; 

II – ministrar ensino de 2° grau, com vistas à formação de auxiliares e técnicos 

industriais; 

III – promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, objetivando a 

atualização profissional na área técnica industrial; 

                                                
45 Documento disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12496&Itemid=800>. Acesso em 

19 de out de 2012. 
 
46 O parecer n° 11/2012, que antecede essa resolução, data do dia 09 de maio. A distância de aproximadamente 

04 meses entre o parecer e a resolução provavelmente tenha sido fruto dos embates que se deram no âmbito da 

sociedade civil. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12496&Itemid=800
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IV – realizar pesquisas na área técnica industrial, estimulando atividades criadoras e 

estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços. (BRASIL, 

1978). 

 

 “Com o passar do tempo, essas instituições passaram a ministrar também a pós-

graduação stricto sensu nos níveis de mestrado e doutorado” (FRIGOTTO, CIAVATTA e 

RAMOS, 2008, p.47). Essa verticalização do ensino pode ser interpretada como parte da 

dualidade da educação brasileira para o ensino superior (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 

2008).  

 Arcary (2012)
47

 entende que o Paraná foi o grande modelo dessa primeira expansão e, 

em menor medida os demais. Instituições essas que receberam muitas verbas na ocasião da 

ditadura civil-militar e da era Sarney.  Frigotto, Ciavatta e Ramos (2008) endossam um pouco 

esse momento “de alta” da rede, pelo investimento, seja no ensino superior nos recém criados 

CEFET, seja nas Escolas Técnicas Federais:  

 

Pode-se dizer, então, que a partir desta lei [7.044/82], até o final da década de 1980, 

as escolas técnicas federais desempenharam sua função de formar técnicos de 2° 

grau com qualidade, sendo reconhecidas pelas burocracias estatais e pela sociedade 

civil, que as isentavam de qualquer questionamento sobre seu papel econômico e 

social (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2008, p.34). 

 

 O projeto de ifetização, instituído pela lei n° 11.892/2008, pouco mudou a expansão 

vertical, na verdade a acirrou, se tornando um tipo de organização educacional ímpar por todo 

o globo, dentro do qual o mesmo professor deve lecionar por quantos níveis de ensino forem 

necessários, desde a educação básica até o doutorado, de modo que, com essa lei, o que antes 

era particularidade de algumas instituições
48

, agora se estende para as demais escolas técnicas 

e agrotécnicas federais. Fato diretamente imbricado com o segundo passo da expansão 

desordenada da rede: a expansão horizontal. 

                                                
47 Anotações pessoais na ocasião da conferência do professor Valério Arcary na mesa “Os desafios do 

SINASEFE diante da expansão da rede” durante o 26° CONSINASEFE, realizado do dia 29/03/2012 a 

01/04/2012 em Brasília/DF. Também disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=chFybMEd9Jo&noredirect=1> . Acesso em 14 de out de 2012. 

 
48 A lei 6545/78, como vimos, colocou essa prerrogativa para os CEFET do Paraná, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Posteriormente, a lei 8948/94 possibilitou a transformação das Escolas Técnicas Federais e Escolas 

Agrotécnicas Federais em CEFET mediante apresentação de projeto próprio. Na verdade, praticamente todas as 

Escolas Técnicas Federais foram transformadas em CEFET ainda na década de 1990, instaurando a 

verticalização na rede, agora configurada majoritariamente por CEFET. Entretanto, essas “novas” instituições 

não tinham autonomia para oferta da pós-graduação stricto-senso. A ifetização, por sua vez, equiparou 
juridicamente todas as instituições que adquiriram essa institucionalidade, dando mais homogeneidade formal à 

rede, à exceção da UFTPR, pelo estatuto adquirido de universidade tecnológica antes mesmo da criação dos IF e 

dos CEFET/MG e CEFET/RJ, que optaram por não se tornarem IF na busca de se transformarem em 

universidades tecnológicas tal como ocorreu no Paraná.   
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A expansão horizontal ou, em outras palavras, a abertura de novos Institutos e novos 

campi, é intensificada com a promulgação da lei acima, a qual “institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências” (BRASIL, 2008). 

 Quanto a esse ponto, resgatamos mais uma vez a análise de Arcary (2012), que 

acredita haver uma lógica do crescimento pelo crescimento dentro da rede, ou melhor, uma 

lógica de poderio que se torna uma bola de neve: “a lógica interna de toda organização social 

que gera, necessariamente, um aparato burocrático para a sua gestão (...) é crescer. É a lógica 

da inércia do crescimento” (ARCARY, 2012). É uma lógica desmedida, pela qual os gestores 

que estão à frente das instituições se veem impelidos a aumentar a oferta de vagas para 

angariar mais alunos e, assim, consequentemente, conseguirem mais verbas. Isso implica, por 

final, no crescimento da estrutura e, logo, permite que aqueles conquistem maior prestígio 

social. Torna-se um ciclo vicioso.  

 Esse crescimento da Rede Federal veio acompanhado ao longo de sua história, em seu 

bojo burocrático-administrativo, por uma massa crítica de engenheiros, fruto da vocação 

institucional a que se pretendiam os CEFET, ou as Escolas Técnicas Federais em período 

anterior. Lima Filho (2002) explicita os primeiros convênios das Escolas Técnicas Federais 

com os cursos de engenharia: 

  

Os primeiros cursos de engenharia de operação no Brasil foram criados em 

instituições privadas em 1965, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de 

Janeiro, na PUC de Minas Gerais, na PUC de São Paulo e no Instituto Nacional de 

Telecomunicações de Santa Rita de Sapucaí (MG). Em 1966, com apoio da 

Fundação Ford, mediante fornecimento de equipamentos e assistência técnica, e 

com a vinda de professores da Universidade Estadual de Oklahoma – EUA, a Escola 
Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, do Rio de Janeiro, estabeleceu um 

convênio com a Escola de Engenharia da Universidade do Brasil (Rio de Janeiro) e 

passou a oferecer os Cursos de Engenharia de Operação, com especialidades em 

Mecânica e Eletrônica (LIMA FILHO, 2002, p.117). 

   

 O mesmo autor em suas análises, após expor que o Decreto-Lei n° 547/1969 

flexibilizou a imposição dos cursos serem ministrados em Escolas de Ensino Superior em 

Engenharia ou conveniadas com as mesmas, cita o Decreto-Lei n° 796/1969, concluindo que 

este último 

 

Autorizou especificamente a criação de cursos de Engenharia de Operação nas 
Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A autorização 

considerava o possível aproveitamento da estrutura física de laboratórios, oficinas e 

os recursos humanos existentes naquelas instituições (LIMA FILHO, 2002, p.118). 
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 Esses exemplos demonstram como o carro-chefe de tais instituições era as engenharias 

e, como tal, também vieram a influenciar na história da gestão da rede. Esse fato culminou, no 

final da ditadura, em equipes de gestão formadas, basicamente, por professores que entraram 

na rede no final dos anos de 1960 e se tornaram administradores profissionais.  

 Esse mesmo bloco administrativo que vai se constituindo é o que dará cabo às 

reformas e reordenamentos da rede ao longo de anos. Arcary (2012) entende que esse grupo 

se consolidou no final da ditadura, em um contexto que a rede gozava de certa proteção. Esse 

fato se dava pela rede ser relativamente pequena e, de alguma forma, marginal dentro do 

aparato do Estado. Logo, sem ter muita pressão do Ministério da Educação, pode construir o 

seu próprio modelo. Afirma também que João Figueiredo (na presidência de 1979 a 1985), 

por exemplo, nunca voltou seus olhos para a rede. Assim, essa massa crítica de engenheiros e 

administradores que se consolidava estabelecia como meta e como horizonte o modelo de 

universidade tecnológica tal qual o projeto existente no Paraná. 

 Findado o período autocrático, a rede veio amargurar, aproximadamente, duas décadas 

de declínio e abandono, período marcado, como visto no primeiro capítulo, pelo 

avassalamento neoliberal e a subida ao governo de partidos diretamente identificados com a 

direita brasileira (PMDB/PRN/PSDB).  Instaurava-se uma crise. Durante a década de 1990 

houve uma reforma da Educação Profissional avassaladora (principalmente materializada pelo 

decreto 2.208/97) para o que se pretendia de  educação progressista, firmando um retrocesso 

histórico em várias questões, dentre elas a busca da equivalência entre ensino médio e 

educação profissional (LIMA FILHO, 2002), a ser construída pela integração ético-política e 

epistemológica de suas finalidades e conteúdos (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2008). 

A rede só voltou a tomar novas atenções por parte do Estado quando da subida do 

governo de frente popular – com a figura de Luis Inácio “Lula” da Silva como presidente – ao 

poder. É, pois, nesse momento, confluente com a conquista de várias prefeituras pelo país, 

que ganha força o projeto de expansão horizontal da rede, levando para o interior dos estados 

brasileiros novos Institutos e novos campi. A influência de engenheiros nos postos 

gestacionais da rede também foi uma mediação que influenciou diretamente na construção 

desses novos campi. Não havia um plano e “não havendo um plano educacional, [o que 

aconteceu foi] fazer o mais elementar de tudo que é abrir escolas” (ARCARY, 2012). No 

entanto, esquecia-se que para se manter uma escola com o mínimo padrão de qualidade, para 

garantir o seu funcionamento, o custo é muito mais elevado do que apenas abri-la e, além 

disso, entendemos que um projeto de educação deveria passar por muito além da construção 

de prédios.  
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 É aqui que vemos a história da rede cruzar mais claramente com o nosso objeto. A 

interiorização funcionou como moeda de barganha política, a partir da concessão de abertura 

de novos campi e, consequentemente, cursos, ao contrário do que acontecera no período que 

se tinha Paulo Renato Souza como ministro da Educação (durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso/PSDB).
49

  

Assim, afirma-se que não houve nenhum plano para a expansão. Essa expansão se deu 

devido a pressões internas do PT de São Paulo que viu, durante a gestão de José Serra/PSDB, 

a interiorização das unidades do Centro Paula Souza e da Faculdade de Tecnologia de São 

Paulo (FATEC). Em contrapartida o governo do PT viu a expansão da rede federal como forte 

moeda de barganha com as prefeituras – afinal, a atual situação precária do ensino público, 

principalmente do interior, e o prestígio social associado a essas instituições faziam elas terem 

um enorme peso social – conquistando a filiação em massa de várias delas ao partido da 

situação no momento. Esse fato serviu de modelo para a ifetização do Partido dos 

Trabalhadores que tinha à frente do Ministério da Educação Fernando Haddad (ARCARY, 

2012). Entendemos que o projeto de expansão da rede não se deu de forma planejada a partir 

das demandas regionais como preconizava o governo, mas sim a partir de dois critérios 

básicos: a prefeitura ser da base aliada do PT e ter um número mínimo populacional. 

 Por que dizemos que esse fato se cruza com o nosso objeto? Simplesmente porque 

constatamos que não há um plano sequer na rede, ou alguma orientação clara, por parte da 

SETEC/MEC sobre as políticas públicas de Educação Física e esportes, mas há, sim, um certo 

tipo de laissez-faire, o qual permite que as políticas sejam regionais e focais, realizadas por 

grupos isolados e/ou por esforço de professores que estão no chão das instituições. O máximo 

que encontraremos dentro dos documentos da SETEC/MEC é algo próximo à antiga 

estratégia da burguesia de utilização do esporte enquanto propaganda política e um – apenas 

um – programa que é gerido a partir de outro ministério, o Ministério dos Esportes. 

 No entanto, cabe dizer que, apesar de já termos enfrentado muitos governos e muitos 

outros ministros, a rede continua de pé e, dentro da dialética da vida social, devemos admitir 

que é uma rede que funciona; ou seja, apesar de críticas e problemas existentes, acaba por 

trazer um balanço mais positivo do que negativo. Somente o fato de estarmos preocupados em 

estudar o objeto da Educação Física e esportes dentro dela já se deixa subentendido que há um 

                                                
49 Neste período havia uma restrição muito grande para a cefetização de escolas técnicas e uma restrição maior 
ainda para a criação de novos institutos e/ou novos campi, por força da lei n° 9.649/98, que emendou a lei n° 

8.948/94, impedindo a construção de novas unidades por parte da União, a não ser por meio de parcerias com os 

governos locais ou com o setor privado. Esta lei foi modificada pela lei n° 11.195/2005 abrindo espaço para a 

expansão atual.  
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mínimo de estrutura para realizá-los, o que, infelizmente, em outras redes muitas vezes isso é 

pouco possível. 

Dentre as positividades afirmamos que há um avanço, na atualidade, com o decreto 

5.154 de 23 de julho de 2004 em relação ao que se tinha antes, pois abre espaço para a 

construção da concepção de formação integrada. Sobre esse decreto Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2008) expõem que, apesar de ser fruto de disputas e se conformar enquanto um 

documento híbrido, guardando determinadas contradições e marcas da correlação de forças, 

garante o ensino médio integrado ao ensino técnico que 

 

conquanto seja uma condição social e historicamente necessária para construção do 
ensino médio unitário e politécnico, não se confunde totalmente com ele porque a 

conjuntura do real assim não o permite. Não obstante, por conter os elementos de 

uma educação politécnica, contém também os germens de sua construção 

(FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2010b, p.44).50 

Ou seja, a rede se manteve e resistiu, dentro dos problemas que lhe foram impostos, 

reinventando e tentando consolidar as experiências bem-sucedidas nas unidades, mas de certo 

que essa peleja não foi/é fácil. Muita luta e resistência já houve, há e, com certeza haverá. 

Atualmente, por exemplo, passamos por um momento crítico da rede com intensificação do 

trabalho docente, evasão de professores – algo inimaginável a alguns tempos atrás –, falta de 

estrutura física em muitos campi, dentre outros problemas. 

 É dentro desse bojo que a Educação Física e o esporte se inserem. Não como produtos 

descolados da realidade institucional, mas, antes de tudo, produtos e produtores do mesmo.

      

 

3.3  Do discurso oficial e a queda da nossa hipótese central 

 

 

 Toda a construção do nosso primeiro capítulo foi feita para conseguirmos dar 

coerência à linha de raciocínio da dissertação e, principalmente, dar suporte à hipótese central 

deste trabalho, que consta no final do capítulo mencionado.  

A nossa hipótese central acreditava que as semelhanças expressas entre o período 

desenvolvimentista no Brasil e o período novo desenvolvimentista pelo qual passamos no 

momento, no que tange à educação profissional, à Educação Física e aos esportes, trariam 

íntimas relações na reutilização dessas duas últimas como centrais para o projeto de formação 

                                                
50 Para essa afirmação os autores se baseiam em SAVIANI, Dermerval. A nova lei da educação: LDB, limite, 

trajetória e perspectivas. 8ª ed., São Paulo: Autores Associados, 2003 (1ª ed. 1997). 
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humana dos estudantes da rede Profissional e Tecnológica, futuros trabalhadores, em direção 

a uma nova sociabilidade do capital atrelada. 

Tal hipótese surgiu, principalmente, quando dos nossos primeiros contatos com a 

rede
51

. Percebíamos juntamente ao turbilhão de novas informações que apareciam, 

sincreticamente, uma aparente valorização da Educação Física e dos esportes, com grandes 

eventos esportivos na rede e uma infra-estrutura presente nos campi  inigualável à maioria 

absoluta de instituições educacionais de outras esferas, sejam públicas ou privadas. Além 

disso, também havíamos constatado a entrada do Ministério dos Esportes, no caso o 

Programa Segundo Tempo
52

, nos Institutos Federais
53

. 

 Em suma, a questão que estava colocada para nós é se no atual período da nova 

ortodoxia neoliberal no Brasil, o qual vela relações com o desenvolvimentismo de outrora, 

teríamos o retorno de centralidade da Educação Física e dos esportes na educação 

neotecnicista. Esse questionamento se configurou em nossa hipótese central, talvez 

utilizando-se dessa vez de um fator educacional atrelado à nova Teoria do Capital Humano, 

reforçando valores como a resiliência, a lógica meritocrata/competitivista, o ideário do 

esforço individual, dentre outros.  

 No entanto, após análise do material empírico, como veremos deste ponto em diante, 

pudemos constatar que tratava-se de uma falsa impressão da nossa parte sobre a realidade. 

Afirmamos com este trabalho que, por ainda estarmos sob o jugo do neoliberalismo, mesmo 

que com a faceta novo desenvolvimentista, não houve mudanças consubstanciais no tipo de 

trabalho exigido pelo sistema após a reestruturação produtiva, a partir da qual difundia a 

ideologia do trabalhador flexível. Talvez aqui faça mais sentido reafirmar que o novo 

desenvolvimentismo é a nova ortodoxia neoliberal, ou seja, trata-se apenas de ajustes feitos 

para tentar corrigir as disfunções próprias do receituário advindo do consenso de Washington. 

 Nozaki (2004) afirmava que, sob as novas conformações do mundo do trabalho: 

Se por um lado a educação física esteve sempre calcada na hegemonia social, sendo 

imposta no seio escolar via regime fascista, na tentativa de garantir a formação da 

                                                
51 Ingressamos como concursado na rede no mesmo ano em que entramos, também, no Programa de Pós-

graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ. 

 
52 Lê-se no sítio eletrônico do Ministério dos Esportes que “O Segundo Tempo como Programa Estratégico do 

Governo Federal tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o 

desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.”  

 
53 O primeiro edital que conseguimos identificar é a chamada pública SNEED/SETEC n° 01 do ano de 2010, o 

qual contemplou 50 campi. Outras chamadas voltaram a acontecer até o ano de 2011. Durante este ano de 2012 

não conseguimos ter acesso a nenhum edital dessa parceria entre a Secretaria Nacional de Esporte Educacional e 

a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
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eugenia brasileira e o preparo para a guerra e, mais recentemente, também se aliou 

ao projeto desenvolvimentista brasileiro, sob a égide de que o esporte seria uma 

prova de equivalência do desenvolvimento econômico no campo cultural, por outro 

lado, as mudanças atuais do mundo do trabalho parecem relegá-la a um plano 

secundário no projeto pedagógico dominante (NOZAKI, 2004, p. 8). 

 

 Não que a Educação Física, dentre outras disciplinas que passam a ser relegadas para 

um segundo plano, não possam contribuir mediatamente para uma formação humana sob a 

lógica do capital, porém, entendemos que para a classe trabalhadora o que se prima são 

aquelas disciplinas que poderão desenvolver, de forma mais imediata, as competências 

necessárias para o ingresso pragmático no mercado de trabalho precarizado. Além disso, 

como vimos, se os gestores mal conseguiram construir um Projeto Político Pedagógico 

estudado e coerente para a ifetização, quão menos tiveram a preocupação de uma Política 

Pública nacional de Educação Física e esportes elaborada e estruturada sistematicamente. 

 

 

3.4  Do nosso material empírico e das análises 

 

 

O lócus escolhido para o estudo foi a rede federal por duas questões principais. 

Primeiramente, por estarmos inseridos e trabalharmos nessa esfera, fazendo parte direta da 

práxis social do mesmo e; em segundo lugar, porque, apesar de ser uma parcela muito 

minoritária dentro do todo que compõe o sistema educacional público brasileiro, como 

podemos constatar no próximo quadro, é, ainda, uma referência para as demais esferas e 

acaba, em maior ou menor medida, as influenciando. 

Dados do Censo Escolar INEP/MEC 2010
54

, ao avaliar o total de matrículas por 

dependência administrativa mostram que  

 

As redes municipais são responsáveis por quase metade das matrículas – 46,0% - o 

equivalente a 23.722.411 alunos, seguida pela rede estadual, que atende a 38,9% do 

total, o equivalente a 20.031.988. A rede federal, com 235.108 matrículas, participa 

com 0,5% do total.” (INSTITUTO, 2011, p.3). 

 

Ou seja, isso se dá porque a educação no Brasil foi paulatinamente repassada como 

responsabilidade do Governo Federal para responsabilidade das esferas municipais e estaduais. 

No entanto, não temos dúvidas que as escolas federais têm grande influência nas demais 

                                                
54 Esses dados constam na obra: A Educação no Brasil e os 10% do PIB JÁ! realizada pelo Instituto 

Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos (ILAESE) em outubro de 2011. 
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dependências administrativas. Em termos relativos, quando se trata somente do ensino médio, 

pode-se ver que a esfera federal tem uma parcela maior, no entanto ainda ínfima. Em 2010 

tínhamos matriculado no ensino médio um montante de 8.357.675 de alunos. 

 

Gráfico 1 – Matrículas no ensino médio por dependência administrativa. 

 

Fonte: Censo Escolar 2012 – INEP/MEC apud INSTITUTO, 2011, p.6. 

  

O mesmo estudo ainda afirma que dentre os espaços educacionais o que mais cresceu 

foi o da educação profissional, o que entendemos estar intimamente ligado com o período 

novo desenvolvimentista e a prerrogativa da necessidade de alavancamento do parque 

industrial produtivo. O gráfico abaixo demonstra como esse crescimento se deu por esfera 

administrativa. 

 

Gráfico 2 – Número de matrículas na Educação Profissional por dependência Administrativa, 

2007-2010 

 

 
Fonte: Censo Escolar 2012 – INEP/MEC apud INSTITUTO, 2011, p.6. 
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 Assim, entendemos estar justificada a nossa escolha pela esfera educacional federal 

para a realização dos estudos. 

 Em relação ao nosso material empírico buscamos, como uma das primeiras ações, 

mapear o sítio eletrônico da SETEC/MEC em busca de documentos oficiais que pudessem 

trazer alguma diretriz, normatização e/ou orientação acerca do nosso tema. Talvez essa 

primeira fonte já nos indicasse caminhos e mostrasse muitas coisas, porém entendemos a 

necessidade de ir além. 

 O primeiro elemento que constatamos foi não haver nenhum departamento ou 

secretaria que trate, especificamente, sobre a Educação Física e o esporte. Essa preocupação 

de análise transcende uma posição corporativista da nossa parte, pois entendemos que durante 

o governo de Getúlio Vargas, quando se começava um projeto nacional desenvolvimentista, a 

centralidade dada à Educação Física e esportes no projeto de formação humana fez com que 

fosse criado uma Divisão de Educação Physica dentro do Departamento Nacional de 

Educação, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde Pública (BRASIL, 1937). Logo, para 

nós, a criação de uma divisão específica para a área conota a preocupação do governo com a 

mesma durante o desenvolvimentismo.  

Assim, constatamos que a SETEC dividide-se em: 1) Diretoria de Desenvolvimento da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (subdividida nas seguintes 

coordenações gerais: Planejamento e Gestão da Rede; Infraestrutura da Rede; 

Desenvolvimento de Pessoas da Rede. 2) Diretoria de Políticas de Educação Profissional e 

Tecnológica (subdividida nas seguintes coordenações gerais: Políticas da Educação 

Profissional e Tecnológica; e Políticas de Pesquisa, Inovação e Certificação). 3) Diretoria de 

Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica (subdividida nas seguintes 

coordenações gerais: Fortalecimento dos Sistemas Públicos; Relações Institucionais e Projetos 

Especiais;  e Desenvolvimento e Monitoramento de Programas). 

 A partir daí passamos logo a analisar os programas e ações desenvolvidos pela rede. A 

maioria dos programas se circunscrevem à lógica da formação precarizada para um mercado 

precarizado, valendo-se recorrentemente de termos como empreendedorismo e 

empregabilidade. Neles, uma coisa nos chamou a atenção: a apropriação de terminologias 

utilizadas por setores progressistas como, por exemplo, “mundo do trabalho”, mas que no 

entanto em seu bojo carregam o significado que seria para “mercado de trabalho”
55

. Dentre 

                                                
55

 No programa “Mulheres Mil” há uma pequena frase, mas que consegue reunir todos esses elementos citados: 

“No itinerário formativo, estão previstas ações para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e de 

empregabilidade e, consequentemente, para o acesso ao mundo do trabalho” (s.d.) 
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todos os programas e ações investigados não houve um sequer que tratasse sobre Educação 

Física e esportes.  

 Dentre os oito programas e as oito ações que constam no sítio eletrônico da SETEC, 

apesar de nenhum se referir ao nosso objeto diretamente, cabe fazer algumas ressalvas, como 

no caso do programa já citado de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional o qual 

trata, a nosso ver, da expansão desordenada da rede. Nele não identificamos nada específico 

sobre a Educação Física e esportes, porém entendemos que exerce influência direta no 

cotidiano da área, seja por permitir que muitos campi sejam construídos sem infra-estrutura 

mínima adequada, seja por expandir a rede sem a garantia suficiente de número de professores 

de Educação Física. Questões graves, considerando se tratar de um componente curricular 

obrigatório da educação básica, nível de ensino em que a rede também atua. Isso foi 

demonstrado, mesmo que timidamente
56

, na aplicação dos nossos questionários, quando mais 

da metade dos professores apontaram negativamente à questão que indagava se eles 

consideravam haver estrutura adequada e materiais suficientes em seus campi para o 

desenvolvimento dos mais variados componentes da cultura corporal, como vemos abaixo: 

 

Gráfico 3 – Resposta à pergunta “você considera haver estrutura física adequada e 

materiais em ampla escala no seu campus para o desenvolvimento junto aos alunos 

dos mais variados componentes da cultura corporal?” 

 

Aqui ainda vemos complementações às respostas como a falta de professores: “a 

sobrecarga de trabalho vem contribuindo significativamente para diminuir a qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos.” (Q01); ou “ausência de profissionais com disponibilidade para 

dedicação” (Q10) e até relatos referentes a campi antigos: “a expansão da rede federal que nos 

                                                                                                                                                   

 
56 Expressamos a nossa cautela ao fazer afirmações categóricas a partir dos questionários aplicados, pois 

entendemos que pode haver controvérsias nos números devido ao pequeno contingente da amostragem em 

relação ao total de professores pelo Brasil. Essa mesma controvérsia pode ser provocada dada a diversidade 

gerada devido a expansão da rede. 
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campi antigos invade e destrói os espaços esportivos com construção de prédios e salas. Além 

dos processos licitatórios extremamente demorados.” (Q03). Dentre outros, mais um que 

chamou a atenção ao relatar que em seu campus no IF Sul-rio-grandense o parco material que 

tem são: “equipamentos para treinamento resistido. Na garagem
57

.” e complementa como 

grande problema “a burocracia institucional, um plano de metas voltado para interesses 

políticos e não educacionais.”, “Falta de uma unidade pedagógica comum, e uma ligação 

ainda muito forte e dependente do esporte como referência e base curricular.” (Q24). Alguns  

pesquisados (Q35 e Q42) apontaram ter que realizar as suas aulas em locais privados, os quais 

são locados pela instituição.  

O diretor de desenvolvimento da Rede, Sr. Aléssio Trindade de Barros, passa por essa 

questão dos novos campi nos dizendo:  

 

Então, a gente tem na rede os campus [sic] mais antigos, né? Tem os campus que 

foram inaugurados na época do presidente Lula e tem os novos agora. Então nós 

temos estágios diferentes né? Agora nós ainda não consolidamos os dados, mas 

fizemos um diagnóstico com a necessidade de todos os campus no país e um dos 

itens importantes é a gente aparelhar a parte esportiva, porque o campus novo ele 

começa com a parte pedagógica, a parte administrativa, às vezes no início até a 

biblioteca é mais modesta e aí ele se põe a funcionar, e aí depois a gente tem uma 

etapa de consolidação. Nas escolas lá de 2003 demorou 100 anos, né? 100, 40, 

depende, cada uma tem uma idade diferente, mas pensando na rede seria 100 anos. 

Nessas aqui a gente vai fazendo paulatinamente, né? E estamos agora nos 
organizando para atender essa demanda da reestruturação dos campus novos, dos 

que já foram inaugurados, né? Quando ele começa a implantar, por exemplo, o curso 

integrado aí ele precisa ter a parte esportiva. Então, nós estamos fazendo um 

investimento muito grande, A ideia é que todo campus tem que ter a sua quadra, o 

seu ginásio esportivo, tem que ter a parte de judô, artes marciais, tem que ter lugar 

pros alunos jogar bola. Então isso ai é que a gente vai... acho que é uma etapa que a 

gente vai organizando agora. Alguns já se organizaram e outros ainda estão nesta 

etapa, mas no projeto todos serão atendidos com essa parte esportiva 

 

Ou seja, mesmo o discurso oficial demonstra e reconhece que a Educação Física e os 

esportes não são as prioridades. O discurso do diretor de desenvolvimento aponta que 

pretendem melhorar as estruturas da área, no entanto, não de forma prioritária.  

 Dentre os programas e ações que constam no sitio eletrônico da SETEC/MEC não há 

nenhum que trate a respeito da nossa temática, a não ser dentro dos catálogos nacionais de 

cursos técnicos e no de cursos superiores de tecnologia que apontam a possibilidade de oferta 

a partir das instituições de alguns cursos que tratam da cultura corporal, como os cursos 

técnicos em Arte Circense; Dança; Lazer e um curso superior de tecnologia em Gestão 

Desportiva e de Lazer, mas que, no entanto, não são políticas públicas de Educação Física e 

                                                
57 Destaque nosso 
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esportes para a formação da totalidade dos estudantes da rede federal de educação profissional 

e tecnológica, e sim oferta de cursos. Na mesma situação recai o PROEJA - Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional à educação básica na modalidade de 

educação de jovens e adultos – para o ensino fundamental, o qual dentre as ocupações 

específicas de formação poderemos encontrar (no arco ocupacional esporte e lazer) as 

seguintes ocupações: auxiliar técnico - nos esportes; monitor de esportes e lazer; animador 

de eventos; e apresentador de festas populares.  

 Cabe ressaltar pontualmente, ainda, dentre os programas e ações, mais duas ações. A 

primeira é o TEC NEP
58

 que se utiliza de alguns elementos que se aproximam da cultura 

corporal (como a Equoterapia, por exemplo), mas que, no entanto, ainda se circunscrevem a 

uma população restrita (pessoas com deficiência) e a partir de um viés funcionalista na 

procura de melhorias anátomo-fisiológicas, porém sem largar o discurso do beneficio social. 

Essa ação também não se insere em uma política para as formações dos estudantes da rede. 

 A segunda é a intitulada Acordo com o Sistema S. Sobre o escopo desse acordo, apesar 

de não ser o objeto central dessa dissertação, já ponderamos algumas coisas ao longo do nosso 

trabalho
59

. Não obstante entendemos que outra dissertação, ou tese, poderia ser desenvolvida 

para se analisar o viés e o projeto de formação humana e o papel da Educação Física e 

esportes presente nessa rede que, infelizmente, ainda é quem forma a ampla maioria dos 

trabalhadores de formação profissional e tecnológica. O patrão que forma o empregado. 

 Seguindo para a análise dos demais links constatamos que a Educação Física e os 

esportes não são abordados por quase nenhum dos documentos que constam no sítio 

eletrônico e, quando feito, despende poucas palavras e uma abordagem superficial. É o caso 

do documento (Re)significação do Ensino Agrícola da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica onde há uma ligeira menção aos esportes, quando reconhece a 

necessidade de se “Incentivar e garantir o esporte, o lazer e as artes, nas suas diversas 

modalidades para toda a comunidade escolar das instituições federais de ensino 

profissionalizante” (BRASIL, 2009, p. 40), como podemos ver, vago e impreciso. Tampouco 

o link Legislação traz quaisquer leis que em seu bojo versem a respeito do tema. 

                                                
58 Ação coordenada pela SETEC/MEC que visa à inserção das pessoas com deficiência em cursos de formação 
inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino. 
59 Para aprofundamento no tema recomendamos a leitura de Rodrigues (1998). 
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 Porém, um dos documentos eletrônicos, que na verdade é um folheto institucional da 

SETEC intitulado Institutos Federais: uma conquista de todos os brasileiros
60

 nos chamou a 

atenção em contraste à forma extremamente modesta com que esse veículo de informação 

oficial trata a Educação Física e esportes. Trata-se de um folheto de propaganda ideológica do 

governo e, aí sim, o esporte toma destaque, gozando de um espaço amplo dentro do folheto. 

 

Figura 2 – Página extraída da cartilha “Institutos Federais: uma conquista de todos os 

brasileiros. 

 

 

 

 Notemos que, dentre os eventos comemorativos que aconteceram no ano de 2010 – 

ano de centenário da rede – listados na página do lado esquerdo, são os Jogos Brasileiros das 

Instituições Federais de Educação Profissional (JIF) quem levam o destaque. 

Aqui, e tão somente aqui, conseguimos achar algum ponto de destaque para a 

Educação Física e esportes na rede. Digo Educação Física e esportes por entender que, apesar 

de ser um evento esportivo, acaba trazendo consequências imediatas àquela. O destaque maior 

(possuindo uma página da cartilha só para ele) dos JIF demonstra a utilização do mesmo 

como propaganda política do governo.  

Ao tratar do esporte Vitor Marinho de Oliveira (2004) afirma: 

                                                
60 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/folheto_setec.pdf >. Acesso em 19 de out de 2012. 
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Dignificado pelos gregos, deformado pelos romanos, esquecido na época medieval, 

foi ressuscitado por Coubertin para, atualmente, transformar-se em objeto de 
propaganda política. O homem - matéria-prima para o desempenho esportivo - 

converte-se em instrumento a serviço dos detentores do poder (OLIVEIRA, 2004, 

p.6).61  

 

É este um dos pontos centrais que nos levou a incorrer em uma hipótese falha. Houve 

um erro de caracterização nosso ao ver, empiricamente, quando do ingresso na rede, uma 

pseudo-valorização do esporte; nos deixamos levar pela aparência fenomênica dos 

acontecimentos. Faltou-nos avaliar um fato central, no que tange a esse dado: tratava-se, em 

2010, de um ano eleitoral para a presidência da república e se tínha no pleito uma candidata 

da situação, Dilma Roussef/PT. O Partido dos Trabalhadores não deixaria de se utilizar da 

máquina estatal e dos espaços proporcionados por um projeto seu, a ifetização, para tais 

finalidades. Não à toa que após essa edição ainda não houve outra, a despeito dos esforços de 

alguns agentes políticos no âmbito da sociedade civil para realizá-los.
62

  

Não à toa em 2010 a iniciativa para a realização dos JIF partiu do próprio governo a 

partir da encomenda de um projeto para os jogos que, segundo o professor João Holanda 

Cavalcante foi mediado pelo então Diretor de Desenvolvimento da Rede, Getúlio Marques. 

 

em 2010 foi a grande festa, onde nós fomos convidados a coordenar a parte técnica. 
Na realidade montamos um projeto para fazer esses jogos. (...) Foi encomendado 

esse projeto. Getúlio pediu para que fizéssemos esse projeto. Esse projeto foi pra 

Brasília. Foi alterado inúmeras vezes e ninguém sabe qual foi o final do projeto, mas 

o que é importante é que esse projeto existiu, o evento existiu e esse evento 

trabalhou com 2.500 pessoas lá em Brasília. 

 

 Assim, a análise de todos os documentos contidos no sítio eletrônico da SETEC/MEC 

nos deixa claro que, ali, não foi encontrada nenhuma referência sobre as políticas de 

Educação Física e esportes, muito menos da sua relação com a formação dos estudantes, 

apenas os pequeníssimos fragmentos acima relacionados. A única exceção à regra foi a 

utilização dos JIF como forma de instrumento político-ideológico. 

 Essa afirmação confirma-se também nas entrevistas com os interlocutores 

privilegiados. Nenhum dos entrevistados apontou categoricamente o conhecimento de 

documentos oficiais que tratassem da questão. Pelo contrário, apenas foi afirmado por alguns 

deles a existência de documentos sobre Políticas Públicas de Educação Física e esportes para 

                                                
61 Nesta obra Oliveira utiliza o termo esporte de forma atemporal. 
62 Apesar de aqui também entendermos haver outras mediações como as greves enfrentadas pelos servidores do 

ensino profissional e tecnológico nos anos de 2011 e 2012, que, sem dúvidas, desregulou os calendários. 
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a rede federal profissional e tecnológica dentro do Ministério dos Esportes. Sem dúvidas esse 

não é um fato a se desprezar, o qual iremos retomar mais adiante. É válido lembrar que o 

Ministério dos Esportes também marcou presença, enquanto convidado, durante os dois 

Fóruns Nacionais de Políticas Públicas em Educação Física, esporte e lazer dos IF, momentos 

em que a SETEC/MEC, também convidada, se absteve de estar presente sem justificativas 

plausíveis. 

O próprio Diretor de Desenvolvimento Aléssio Trindade de Barros que está 

diretamente ligado com a gestão federal, quando indagado sobre as Políticas Públicas de 

Educação Física e esportes, responde: “Eu acho que não há política estruturada indo além dos 

cursos.”. Entende que isso é fruto da época que houve o desmantelamento do ensino médio 

integrado, não permitindo a sequência no trabalho com esportes na rede desde a entrada dos 

alunos nas mesmas. Porém, acredita que com a nova consolidação da rede o JIF aos poucos 

vai se reestruturando e tomando novas forças.  “Acredito que o governo, ele vai cada vez mais 

investir em programa mais estruturado de esportes nas escolas e aí nós vamos ter a 

oportunidade de fortalecer bem essas políticas” (BARROS, 2012). 

O que poderia se aproximar de uma Política Pública na área que são esses jogos 

nacionais da rede, no entanto, de acordo com as entrevistas, também não podem ser afirmados 

como tal, pois não há qualquer comprometimento de realização por parte do governo, não há 

um programa de ação e, muito menos, uma rubrica específica que assegure verbas para tal 

evento. O diretor de desenvolvimento afirma que já estão “negociando com os institutos este 

ano [2012] os valores e tá querendo fazer uma regra pra isso daí” tentando assegurar, por 

parte da SETEC/MEC, a realização das etapas regionais (norte, sul, sudeste e centro-oeste) e 

nacional, totalizando um montante em torno de R$2.000.000,00 para tudo. 

O depoimento de outros interlocutores corrobora com essa posição, afirmando que as 

mobilizações pertinentes à realização dos jogos (com exceção de 2010) sempre foram feitas a 

partir de esforços de alguns grupos de professores dentro da rede com dificuldades na 

aquisição de verbas. “O esporte que existe na rede ele é fomentado por uma meia dúzia de 

abnegados que vêm lutando e tentando fazer alguma coisa para que não morra. (...) são 

pessoas que mendigam recursos” (CAVALCANTE, 2012). Esse mesmo professor afirma que 

os JIF de 2010 foram realizados com verbas de uma pasta específica para a comemoração do 

centenário da rede e que “atualmente nós estamos tentando mobilizar o CONIF, essa 

comissão [COJIF], para que essa verba esteja inclusa no orçamento da SETEC e que nós não 

tenhamos mais problema de ficar com o pires na mão pedindo de um, pedindo de outro” 

(CAVALCANTE, 2012).  
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Gilmar Fabiano de Almeida afirma: “o que aponto é a dificuldade dentro da rede de ter 

uma política efetiva, uma política comum a todos os institutos, CEFET e universidades. Isso 

não existe. Existe sempre através de projetos isolados. Projetos isolados.”. Aponta que os JIF 

está em processo de oficialização, mas que não tem nada definitivo ainda que possa firmá-lo 

como uma política consistente. Apesar de o professor José Alexandrino Filho ter afirmado 

que há um orçamento específico dentro da SETEC para a consolidação de tais políticas, não 

conseguimos constatar a veracidade da afirmação. Este mesmo professor também atesta a 

afirmação de que os projetos se dão “de baixo pra cima. Você provoca, certos grupos, você 

provoca e daí vê em que pé que dá.” 

Já em relação aos questionários aplicados no II Fórum apenas 01 se referiu a uma 

política pública dentro da rede vinda do MEC/SETEC, o Programa Nilo Peçanha 

(PRONILO), mas que, no entanto, não achamos nada referente no sítio eletrônico da 

SETEC/MEC
63

. Fora esse, todos os demais ou responderam negativamente à existência dessas 

políticas públicas por parte da SETEC/MEC, ou responderam que desconheciam. Houve 

também o caso de se responder afirmativamente, mas quando especificavam, reparamos o 

equívoco por se referirem a programas vindos de outros órgãos
64

.  

 

Gráfico 4 – Sobre a existência de políticas públicas de Educação Física e 

esportes nos campi formuladas a partir do MEC/SETEC 

 

 
                                                
63 Em um sítio eletrônico do próprio Colégio Pedro II lê-se sobre esse projeto: “O Programa Nilo Peçanha 

(PRONILO) é uma ação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica junto à SETEC/MEC, com o 

objetivo principal de fomentar a realização de programas e projetos integrados de extensão comunitária e 

tecnológica nas instituições federais da rede.” Nele estão previstos dentre outros cursos os de atividades 

aquáticas (natação e hidroginástica). Disponível em: <http://cp2.g12.br/comunicados/2012/20-04-

12/pronatec_pronilo.htm>. Acesso em 13 de set de 2012. 

 
64  03 questionários se referiram ao Programa Segundo Tempo (que apesar de estar se desenvolvendo em 

parceria com a SETEC/MEC, trata-se de um programa legitimamente inserido no Ministério dos Esportes); 01 se 

referiu a um projeto da PETROBRÀS; e outro se referiu a um projeto de fomento à extensão (PROEXT) no 

âmbito da reitoria. 
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http://cp2.g12.br/comunicados/2012/20-04-12/pronatec_pronilo.htm
http://cp2.g12.br/comunicados/2012/20-04-12/pronatec_pronilo.htm
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Porém, ao se tratar das Políticas Públicas formuladas a partir do Ministério dos 

Esportes, temos: 

 

Gráfico 5 – Sobre a existência de políticas públicas de Educação Física e esportes 

nos campi formuladas a partir do Ministério dos Esportes 

 

 Assim, vemos, mesmo que timidamente, haver uma ingerência maior por parte do 

Ministério dos Esportes do que do MEC/SETEC nas políticas específicas concernentes à 

nossa área. 

 Não à toa chamamos a atenção para este fato, uma vez que incide diretamente ao que 

foi tratado no segundo capítulo. O Programa Segundo Tempo, além de trazer vários 

problemas como a utilização para barganha política em currais eleitorais, principalmente 

atrelados ao PC do B
65

; além de representar o repasse de verbas para as ONG e a essas 

incumbir o dever de garantir o acesso ao esporte que deveria ser do Estado; além de esse 

repasse facilitar a corrupção; e além de, devido ao fato anteriormente citado, se tornar um 

mote para a precarização do trabalho dos sujeitos envolvidos, traz problemas de ordem 

político educacional. 

Primeiramente, reforça o ideário do esporte enquanto conteúdo hegemônico da cultura 

corporal dentro da Educação Física e, apesar de, em seu programa, versar que deve ser 

trabalhado no contra-turno do período escolar, ratifica o ideário de uma suposta ampliação da 

base da pirâmide esportiva, fatalmente uma lógica empobrecedora e retrógrada do esporte. 

Segundo, traz consigo o ideário do esporte redentor acrítico quando se coloca como uma 

política circunscrita na promoção da paz e do aliviamento da pobreza (GOMES, 2010), 

                                                
65 O sítio eletrônico da FOLHA DE SÃO PAULO traz uma matéria no dia 02 de março de 2008 intitulada: 
Ministério dá R$14 mi a ONGs do PC do B. A matéria trata do favorecimento no repasse de verbas por parte do 

ministério para as ONG dirigidas por lideranças do PC do B sigla à qual era filiado o ministro da pasta à época. 

Taffarel e Santos Jr. (s.d.), também tratam como isso já acontecia à época em que Agnelo Queiroz estava à frente 

do ministério. 
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imerso na cartilha dos órgãos multilaterais, tal qual a ONU defende e, diga-se de passagem, 

também o reacionário sistema CONFEF/CREF. A matéria abaixo no sítio eletrônico do 

Ministério dos Esportes (2006) ratifica o exposto, quando da ocasião de uma visita do 

presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, ao então ministro dos esportes Orlando Silva 

Júnior, aonde aquele: 

 

manifestou o apoio da entidade às ações do ministério, principalmente o programa 

Segundo Tempo. Segundo Steinhilber, o conselho caminha “afinado” com o 

Ministério do Esporte e defende que a pasta deve ser entendida como uma questão 

de Estado e não só de governo. “O esporte não pode ser uma coisa secundária, 
descartável” afirmou ao observar os avanços que o esporte obteve em apenas três 

anos de existência da pasta. O crescimento das cidades e o maior acesso das crianças 

ao computador e vídeo game deixou, segundo Steinhilber, as crianças mais estáticas 

e propensas a problemas de saúde como a obesidade. Ele vê no programa Segundo 

Tempo uma excelente ferramenta para integração do jovem com a prática esportiva. 

“A Educação Física escolar deve mostrar a importância do esporte, dos valores 

como colaboração e participação”66 (BARBOSA, 2006). 

 

 Além disso, por mais que nas diretrizes do programa contenham palavras de ordem 

associadas à promoção, por via do programa, da cidadania, da educação, a não imposição da 

lógica competitivista exacerbada e da exclusão, dentre outros, - intimamente afinados com 

conceitos pós-modernos vagos e desconexos de uma matriz epistemológica concisa – o que 

vem se averiguando na prática é uma reprodução da lógica meritocrática e elitista (MELO, 

2006). Porém, não descartamos a possibilidade de se dar contradições na sua aplicação em 

determinados núcleos, utilizando-se de uma reapropriação do esporte a partir de um viés 

crítico.   

 Mesmo com as contradições inerentes a esse programa talvez, nem mesmo ele consiga 

se manter como política pública. De acordo com a fala dos entrevistados e com o depoimento 

de alguns questionados, o programa vem tendo alguns problemas na rede: 

 

existe aquele programa Segundo Tempo (...) que é pelo Ministério dos Esportes, que 

hoje ainda existe, mas eu não tenho tocado esse programa aqui pela SETEC não. 

Perdeu um pouco de força, mas ainda existe. (...) Teve duas complicações no 

Segundo Tempo que não afetaram em nada a rede federal, mas eu não sei te dizer 

como tá o andamento desse programa na rede (BARROS, 2012). 

 

 Mesmo esse programa, talvez o único que temos nos IF enquanto política pública, não 

atenda totalmente ao escopo dessa natureza, pois, pelo menos na chamada pública a que 

                                                
66 Disponível em <http://www.esporte.gov.br/snee/segundotempo/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=3487>. Acesso 

em 11 de nov de 2012. 

http://www.esporte.gov.br/snee/segundotempo/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=3487
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tivemos acesso
67

, o público-alvo o qual se pretendia atender era externo à comunidade 

acadêmica:  

 

inicialmente, a implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo na Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica destina-se ao atendimento da 

comunidade externa ao campus, preferencialmente constituída de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. (MINISTÉRIO DOS 

ESPORTES e MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010) 

 

Porém, o professor Genilton de Assis Guimarães, que trabalhou como consultor do 

programa Segundo Tempo, nos traz um elemento em relação à implantação desse projeto na 

rede dizendo: 

 

o programa Segundo Tempo, pelo menos é o que eu percebo e que de fato 

nós tentamos trabalhar, é dar oportunidade, o máximo possível, de 
participação em eventos esportivos para as pessoas, ou as crianças, ou os 

adolescentes, em situação de risco social. Por que que ele vem para os 

institutos de uma maneira específica? Ele vem pros institutos porque, com a 
realidade forte de... acadêmica, né? De números de disciplinas muito grande, 

de pouco tempo disponível para os alunos participarem, o programa vem 

então para tentar incentivar esses alunos a participar de um evento esportivo, 

porque, segundo o ministério detecta-se, é que no 2° grau, sobre tudo nas 
redes federais o elevado número de disciplinas, a oportunidade que o aluno 

tem de participar de um evento esportivo é cada vez menor, né? Eles saem 

do 1° grau, entram no 2° grau com uma possibilidade reduzida, 
especificamente o aluno que vem para os institutos. Nós temos casos de 

alunos que têm 35, às vezes 36 horas por semana de aulas, né? Às vezes 15, 

16 disciplinas, enfim... é nesse aspecto. Então era essa a ideia 
(GUIMARÃES, 2012). 

 

 Esse fato nos abre uma brecha para entender que, provavelmente, os editais 

posteriores, aos quais não tivemos acesso também previam a abertura para atendimento da 

comunidade interna dos campi. 

 Por fim, constata-se uma carência imensa em relação às políticas públicas de Educação 

Física e esportes na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A única política 

pública que, de certa medida, poderia ser considerada como tal se esvai por ordem 

burocrático-administrativa e por não necessariamente ser dirigida e organizada para a 

formação dos estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica, que no caso é 

o Programa Segundo Tempo.  

                                                
67 Na entrevista com o professor Genilton de Assis Guimarães, ex-consultor do programa Segundo Tempo, nos 

foi afirmado ter sido realizadas quatro chamadas públicas, duas em 2010 e duas em 2011. Porém, o mesmo atesta 

não ter conhecimento de chamadas em 2012, pois já havia saído do cargo de consultor. 
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Fora isso o que temos são projetos e ações fragmentados, fruto de esforços isolados de 

pessoas ou pequenos grupos. Esse fato representa a miséria da Educação Física e esportes
68

 

em que estamos imersos, o qual por um lado se demonstra negativamente, pois não dá um 

peso maior para as práticas culturais construídas acerca da cultura corporal e que devem ser 

socializadas para a classe trabalhadora, mas por outro lado deixa o terreno em aberto e em 

disputa, o que, por si, não é tão de todo negativo, pois abre a lacuna que possamos estar 

disputando e construindo um espaço contra-hegemônico. Mas como se dá e como fazer essa 

disputa? 

 

 

3.5  Da não existência de Políticas Públicas de Educação Física e esportes e dos terrenos 

em disputa 

 

 

A lacuna deixada pela ausência de Políticas Públicas permite que a disputa de forças 

dentro da arena não governamental seja mais eminente. Entendemos haver um grau de 

dificuldade maior quando se constata uma política já consolidada e ter-se de lutar para 

desconstruí-la em busca de uma reconstrução a partir de novos pilares. Quando não há 

políticas consolidadas o tour de force se dá “somente” na lide de construção de uma nova. Há 

menos vícios e naturalizações. 

Assim, percebemos hoje na Educação Física e esportes a constituição, basicamente, de 

três blocos que vêm se formando nas disputas internas à nossa área dentro da rede. 

Logicamente que eles não se constituem de forma hermética, possuindo contradições internas, 

nuances e frações dentro de si, mas que de uma forma didática se dividem em:  

 

a)  Um grupo que se aglutina sob a bandeira do desenvolvimento esportivo 

dentro da rede, principalmente calcado na concepção acrítica de inserção do 

esporte na escola
69

 representado em seu viés mais combatido por nós 

durante essa dissertação, aonde prevalece a ideia de competição exacerbada, 

                                                
68 Nos valemos aqui pelo termo cunhado por Freitas (1991) em sua obra A miséria da educação física. 

 
69 As expressões “esporte na escola” e “esporte da escola” se referem a um debate na área durante a década de 
1990, o qual vemos a primeira expressão conotar a ideia de inserção da instituição esporte de forma acrítica nos 

modelos preconizados no esporte de rendimento para dentro da escola, enquanto que na segunda expressão 

entende-se um esporte que seja criado e recriado a partir de uma possibilidade crítica e de acordo com as 

necessidade e demandas surgidas dentro da escola (BRACHT, 1997; VAGO, 1996). 
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meritocracia, especialização, e pirâmide esportiva. Há aqui instituições da 

rede que, inclusive, contratam professores externos, muitas vezes via 

fundações de amparo, somente para se especializarem e lecionarem treinos 

para a comunidade interna no entendimento que esse tipo de trabalho deve 

ter lugar de destaque na política de Educação Física e esportes. Esses 

profissionais, amplamente regidos pelo viés positivista, por mais que haja 

algum que pretenda trabalhar em outra perspectiva, acabam sendo 

impulsionados pela exigência do resultado em troca da manutenção no seu 

emprego (a exigência de metas, bons resultados, para o cargo que possuem, 

mesmo que não sejam de forma oficial).  

Entendemos estarem alocados aqui, principalmente, muitos dos 

professores de Educação Física mais antigos na rede, que tiveram durante a 

sua formação profissional currículos amplamente pautados pelo tecnicismo 

e o esportivismo e que não romperam com essa estrutura. Esse grupo é, sem 

dúvidas, o responsável por tentar alavancar os jogos esportivos da rede, os 

quais têm o seu ápice com a etapa nacional – JIF. Eles se alocam 

principalmente em torno do esporte enquanto conteúdo hegemônico da 

Educação Física. Existe uma comissão hoje na rede, nomeada pelo próprio 

CONIF
70

 para dar conta dessas demandas esportivas: Comissão Nacional 

para Eventos Esportivos da Rede Nacional de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica
71

 dentro da qual se aglutina parte desse grupo ou, 

talvez, os principais intelectuais orgânicos desse grupo. Principalmente o 

positivismo, mesmo que muitas vezes não declaradamente, rege os eixos 

desse grupo. 

 

b)  Outro bloco se conforma em torno daqueles professores que rompem com a 

dimensão anteriormente abordada e aqui tentam ampliar o entendimento da 

Educação Física e dos esportes na rede para além da esportivização, ou 

senão, pelo menos, tentam romper com o esporte e a esportivização 

enquanto conteúdo hegemônico. 

                                                
70 Informação cedida na ocasião da entrevista com o professor João Holanda Cavalcante, mas que não 

encontramos ratificação em outros documentos. 

 
71 Conferir <http://www.jifsbr.com.br/comissao_nacional.html> . Acesso em 21 out 2012. 
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Trazem para a pauta de discussão outras abordagens e horizontes na 

forma de se entender e construir a área. Entendemos que dentro desse amplo 

espectro se localizam aqueles professores que passam pelas abordagens 

imersas na fenomenologia, no materialismo histórico e também, grande 

parte dos pós-modernos. Nesse grupo se encontram, principalmente, 

professores ingressados mais recentemente na rede que, diga-se de 

passagem, geraram uma das contradições interessantes da expansão 

desordenada da rede: a entrada de novas pessoas (mesmo que aquém do 

necessário) com novos fôlegos, novos olhares e novas formações. É 

interessante notar que a vinda desses novos servidores, das mais diversas 

áreas, também traz contradições interessantes no terreno das lutas políticas, 

vide as greves de 2011 e 2012, sendo essa última uma das maiores da nossa 

história. Dentro da nossa área esses professores se aglutinam em torno da 

bandeira que poderíamos considerar progressista, mesmo que isso incorra na 

agremiação de várias tendências. No entanto, entendemos ser um ponto 

comum a esses uma postura que polarize com o conservadorismo na 

Educação Física pautado no viés da aptidão física.  

 

c) Por fim, um terceiro grupo que não se aloca, necessariamente, em nenhum 

dos dois espectros. Constituem-se como uma massa amorfa. Não os 

caracterizamos aqui, a priori, como apáticos políticos, mas sim como 

indivíduos com uma participação política superficial, sem questionamentos 

profundos ou que não manifestam interesse pelas discussões e 

transformações mais intensas das políticas públicas de Educação Física e 

esportes da rede.  

 

Os dois Fóruns Nacionais de Educação Física, Esporte e Lazer dos IF foram 

momentos privilegiados para visualizarmos essa cisão e os projetos em disputa, justamente 

por se tratar de um dos raros espaços, salvo os jogos, em que os professores podem estar 

reunidos dialogando, debatendo e tentando traçar horizontes para a Educação Física na rede 

profissional e tecnológica. Há uma grande carência de espaços de discussão como esses para 

tratarmos a Educação Física e esportes na rede. 

Dentro dos Fóruns pudemos perceber que, a despeito da não identificação de Políticas 

Públicas de Educação Física e Esportes oficiais, há mobilizações focais e isoladas de pessoas 
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ou grupos, além de se evidenciarem disputas de projetos em relação ao que se pretende como 

Sociedade, Educação e Educação Física. 

Como já citado anteriormente, dentre os projetos promovidos dentro da rede, o que 

possui maior visibilidade e mobilização por parte das instituições, sempre aparecendo nas 

discussão nos raros espaços que temos na rede para tal, são os Jogos Brasileiros das 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, os quais compreendem as 

etapas locais (intercampi), as etapas estaduais, as etapas por região do país e a etapa 

nacional
72

. Não à toa devemos dar-lhes um lugar de destaque aqui e retomá-los. 

A história dos JIF é recente, tendo o seu início juntamente com o ano marco da 

ifetização, 2008, na cidade de Fortaleza/CE. Após essa edição houve somente mais duas, uma 

em 2009, na cidade de Vitória/ES e o do ano do centenário em Brasília/DF. A quarta edição 

ainda não ocorreu, devido a problemas supracitados, mas tem a sua previsão para ocorrer em 

Foz do Iguaçu/PR (ano de 2013).  

Porém, a história de jogos interinstitucionais na rede são antigas. Como exemplos 

temos os Jogos entre Instituições Federais de Ensino Tecnológico da Região Sudeste (JIFET) 

que já está em sua XX edição
73

; os jogos da região Nordeste os quais o  professor João 

Holanda Cavalcante relata haver a mais tempo do que a ifetização; e também os Jogos das 

Escolas Agrotécnicas da Região Sudeste (JEARES), os quais não existem mais. No entanto, 

não identificamos nenhum evento anterior aos JIF que dessem conta da dimensão nacional da 

rede, estando sempre alocados por regiões. 

Dentre os projetos
74

 de Educação Física e esportes na rede nos parece ser o dos JIF 

que ganhará mais propulsão nos próximos anos. O reflexo e algumas intencionalidades em 

relação a isso são claros, intimamente atrelados com a vinda dos mega-eventos para o Brasil e 

a retórica da obrigação de termos um bom desempenho submisso à lógica da pirâmide 

esportiva. Isso se expressa na fala de João Holanda Cavalcante, ao tratar sobre a dimensão dos 

                                                
72 Essa é a conformação que ficou estabelecida na reunião de Vitória realizada nos dias 28 e 29/03/2012, quando 

houve a participação de professores da rede e de uma representação do CONIF para se discutir o modelo dos 

jogos da rede. Cabe ressaltar que anteriormente a este período não haviam regras claras para a participação das 

instituições, cada região utilizava-se de critérios diferentes para decidir quem iria representar o instituto nas 

referidas competições. 

 
73 Esse modelo de competição, devido às suas raízes históricas, abarca um número pequeno de instituições, 

principalmente aquelas de vocação industrial, totalizando 07. São elas: IFES (campus Vitória), IFSP (campus 

São Paulo), IFMG (campus Ouro Preto), CEFET-RJ (campus Celso Suckow da Fonseca), CEFET-MG (campus 

Belo Horizonte), IFRJ (campus Nilopolis) e IFF (campus Campos dos Goytacazes –Centro). Mais recentemente 
começaram a incluir os campeões de cada modalidade do JIFEM (Jogos das instituições federais de Minas), 

modelo esse que se amplia e estende o convite para participação a todas as instituições da rede em Minas Gerais.  

 
74 Utilizamos recorrentemente durante este tópico a palavra projeto enquanto diferenciação de Política Pública. 
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jogos e o novo modelo de organização, quando entende serem muito democráticos, 

justificando que 

 

se você for fazer um cálculo da quantidade de pessoas que você está empregando... 

que está se beneficiando desses jogos, nó vamos trabalhar em torno de quase 40.000 

pessoas da rede. Que se você pegar cada região dessa daqui, quantas pessoas não 

tem numa região? Quantos alunos da rede não tem numa região? Então, a rede faz 

os seus jogos internos, cada campus faz os seus jogos internos que envolve alunos 

daquele campus todinho. Tira uma seleção pra levar pro regional, em torno de 2000 

alunos. E depois ainda tira uma seleção do regional para levar pro nacional que 
trabalha com mais 1500 alunos. Então é um envolvimento muito grande em relação 

ao que se investe em termos de esporte dentro da rede (CAVALCANTE, 2012). 

 

 Não se necessita aprofundar para entender que a lógica meritocrática está entranhada 

nesse tipo de concepção, ou seja, utiliza-se da prerrogativa competitivista e seletista, porém 

sob uma falsa ideia de que seriam democráticas e de acesso universal, não muito diferente da 

retórica da farsa da democracia liberal-burguesa. É claro para nós que somente alguns poucos 

selecionados participarão, de fato, do acesso a esse bem da cultura corporal, restando aos 

menos aptos a exclusão e, mesmo para os participantes, a lógica se torna um pouco perversa, 

aonde o que deveria ser o fim – o acesso pleno à cultura corporal nas suas mais amplas 

dimensões – acaba por perder o sentido, tendo centralidade ao longo do processo de 

treinamentos somente o aperfeiçoamento físico-técnico-tático na busca do melhor rendimento, 

tornando uma espécie de alienação do aluno ao processo em que se insere a lógica de 

treinamento.  

Quanto à implicação na Educação Física não podemos deixar de mencionar que há 

uma influência direta, mesmo que a concepção dos jogos não apregoem abertamente isso. 

Dentre algumas consequências que acabam acontecendo na prática de alguns institutos 

podemos citar a dispensa dos “atletas” de fazerem as aulas da disciplina, a utilização do 

espaço da Educação Física escolar para treinar os times em detrimento dos demais alunos, a 

utilização da Educação Física escolar como celeiro para descoberta de talentos, dentre outros. 

De certa forma essa concepção reforça o ideal da pirâmide esportiva, presente, 

principalmente na concepção teleológica de dois dos sujeitos entrevistados sobre os objetivos 

das Políticas Públicas de Educação Física e esportes. 

 

Eu tento até hoje implantar no IFRN como um centro de excelência de treinamento 

esportivo do Brasil para Olimpíada de 2016. (...) A minha intenção é a de ter uma 

reunião com a presidente da CBG para levar centro de excelência de ginástica pro 

IFRN. (...) O IFPI tem um trabalho de badminton da Confederação Brasileira e esse 

trabalho do Piauí já tem garoto que tá propenso a disputar olimpíadas de badminton, 

garoto que saiu de um trabalho dentro do IF (CAVALCANTE, 2012). 
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E Aí vai retornando um pouco essa questão do esporte na rede. A gente vê isso 

também pelos jogos locais, nos jogos regionais, os jogos nacionais, acho que isso 

vai retornando. E com essa perspectiva das olimpíadas no país eu acho que isso vai 

ficando mais forte. Acredito que o governo ele vai cada vez mais investir em 

programa mais estruturado de esportes nas escolas e aí nós vamos ter a oportunidade 

de fortalecer bem essas políticas. (...) E no governo, aproveitando essa oportunidade 

da olimpíada, o interesse de fazer um programa que fortaleça atividades esportivas, 

o esporte dentro da escola, das nossas escolas e de todas as escolas do país 

(BARROS, 2012). 

 

 Apesar de não ser o escopo investigativo das nossas entrevistas, o que, de certa forma 

enviesa as respostas, mas cabe ressaltar que não se constatou nelas a preocupação, por parte 

dos entrevistados, com outros elementos da cultura corporal, a não ser em sua forma 

esportivizada. Isso, de certa forma, denota a importância do esporte como conteúdo 

privilegiado e hegemônico, ainda, dentro da rede. 

Inclusive dentro das modalidades que são ofertadas não há brechas para a ampliação 

e/ou uma ruptura com o colonialismo do esporte na Educação Física e na cultura corporal, 

vide as modalidades que são desenvolvidas, sem ampliação para a promoção da dança, 

ginástica, arte circense, ou outro conteúdo qualquer na forma de apresentações, oficinas, ou 

festivais dos institutos participantes. 

 

Tabela 2 – Modalidades realizadas em cada edição dos JIF. 

 

Fortaleza/CE
75

 

2008 

Vitória/ES
76

 

2009           

Brasília/DF 

2010 

Foz do Iguaçu/PR 

2013(previsão) 

Basquetebol Basquetebol Basquetebol Basquetebol 

Handebol Handebol Handebol Handebol 

Voleibol Voleibol Voleibol Voleibol 

Futsal Futsal Futsal Futsal 

 Futebol de campo Futebol de campo Futebol de campo 

 Atletismo Atletismo Atletismo 

 Natação Natação Natação 

 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa 

 Vôlei de praia Vôlei de praia Voleibol de duplas 

 Xadrez Xadrez Xadrez 

  Judô Judô 

 

Um dado a se apresentar é a entrada da Confederação Brasileira de Desporto 

Universitário (CBDU) no acompanhamento dos jogos. Na ocasião do último evento, em 2010, 

                                                
75 Não conseguimos materiais que comprovassem a quantidade de modalidades nesta etapa, somente a partir do 

depoimento do professor João Holanda Cavalcante. 

 
76 Dados disponíveis em <http://www.vidauniversitaria.com.br/blog/?p=31944>. Acesso em 22 out 2012. 
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a CBDU participou em parceria com o MEC e o Ministério dos Esportes na realização dos 

jogos, ficando responsável pela gerência operacional e no suporte à Comissão de Desporto 

que foi coordenada por professores da própria rede
77

. Essa confederação foi criada à época do 

Estado Novo no Brasil, em 9 de agosto de 1939, e oficializada dois anos após por Getúlio 

Vargas através do decreto 3.617 de 1941, período inicial do movimento de transição para a 

sociedade urbano-industrial no Brasil. É o velho travestido de novo. Ressaltamos novamente 

que há contradições interessantes nesse processo, mas que, no entanto, historicamente vimos 

esse tipo de fomento ao esporte trazer muito mais problemas do que benefícios às políticas 

públicas e à formação humana. 

Assim, devido ao grande legado vindo do positivismo nesse modelo de projetos de 

jogos, não conseguimos visualizar a curto ou médio prazo, possibilidades tangenciais de 

transformação, pois os principais sujeitos envolvidos e também a sociedade, de uma forma 

geral, herdam, à maneira comtiana de constatar a realidade, um engessamento do presente, 

uma naturalização daquilo que deveria ser histórico-social. Para construirmos um modelo de 

projeto sob os auspícios das concepções progressistas (não me refiro nem somente ao 

marxismo) por dentro dos JIF as margens são mínimas, porém outras possibilidades podem se 

abrir. 

Dentre os projetos submetidos para apresentação no espaço “Painel de experiências” 

do II Fórum Nacional de Políticas Públicas de Educação Física, esportes e lazer dos IF, 

podemos identificar a construção de ações contra-hegemônicas e possíveis alternativas para 

uma ampliação para a rede, ainda que no âmbito de ações e projetos e não de políticas 

públicas. Dentre eles destacamos o I Festival de Cultura Corporal do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE – campus Barreiros, projeto que 

pretende abordar a Educação Física escolar “enquanto formadora de sujeitos críticos e 

integrantes da sociedade [e que] sejam capazes de reconhecer as diferentes manifestações 

corporais existentes, capacitando-os para a contínua construção de sua realidade”
78

. A 

proposta desse projeto parece não privilegiar a meritocracia, mas a participação coletiva dos 

alunos, inclusive fazendo a construção do evento conjuntamente a comissões de alunos e 

professores. O relato do trabalho apresentado pelo coletivo de professores que o construiu 

conclui que “as análises referentes a leitura crítica do festival revelaram características 

                                                
77 Dados disponíveis em <http://www.cbdu.org.br/cbdu_2011/noticia&id=962>. Acesso em 22 out 2012.  

 
78 Trabalho apresentado pelos professores José Nildo Alves Caú, Petrucio Venceslau de Moura, Adoniran 

Gonçalves de Amorin, e Adjonatan Timoteo de Lins da Silva. 
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positivas como a participação de todos, o trabalho em equipe, a possibilidade de criar, de se 

expressar livremente e de poder alterar o espaço em que vivem retratando sua historicidade.”  

Há também aqueles que não reivindicam a cultura corporal, mas que na atual 

conjuntura da rede podem se inserir dentro do campo contra hegemônico como é o caso do 

Projeto Jogos do Campus do IFB – campus Planaltina que, apesar de parecer não reivindicar 

a cultura corporal tem um entendimento que os jogos devem 

 

ressignificar as competições esportivas, construindo sua inserção como elemento 

significativo na construção da autonomia esportiva do educando, além da agregação 

de conhecimentos, envolvidos numa organização de uma competição esportiva, e de 

valores como responsabilidade, respeito, sociabilidade, cooperação, criatividade, 

tomada de decisão, organização, entre outros (MENDES, [s.d.]).79 
 

 Tudo indica a utilização vaga desses conceitos sem o corte classista, no entanto, temos 

de entendê-los como uma tentativa de ruptura com o hegemonicamente colocado até o 

momento. Na mesma esteira, parece seguir os Jogos intercampi do CEFET/MG, ocasião em 

que participam os campi que compõem essa fração da rede. Evento que ocorre desde 2005 e 

busca como princípios desde a sua criação “a criação de jogos que, além de integrar os campi 

do CEFETMG, pudessem oportunizar a participação de alunos(as), inclusive daqueles que 

não tivessem vivência em competições desportivas”
80

, ocasião em que todos os participantes 

recebem medalhas e troféus indistintamente de classificação. “Assim, alunos e alunas são 

orientados para a competição cooperativa com o outro e não contra o outro”. O que é 

confirmado pelo professor professor Genilton de Assis Guimarães quando versa sobre esses 

mesmos jogos 

 

Os jogos intercampi é uma proposta completamente diferente de um esporte 

competitivo da forma como conhecemos. Ele visa, de fato, e as atividades mostram 

isso, a integração dos meninos dos vários campi (...). Os professores tem iniciativas 

de mesclar as equipes, de trabalharem, a despeito de ter as regras do esporte 
competitivo, o árbitro, seguir as regras esportivas normalmente, o significado é 

diferente nesse contexto. Nós já fizemos os jogos mistos, com os meninos e as 

meninas, e a cada tempo uma bola diferente, no caso do handebol. Então, assim, é 

pra mim uma política pública de esporte fantástica. Definida pela instituição, no 

calendário, gestada na direção da escola, do CEFET. Os professores do 

departamento, com isso, absorvem essa responsabilidade, no sentido de preparar os 

meninos, de mostrar uma percepção de esporte que, de fato é uma entidade 

diferente, mas que pode ser “da” escola e não “na” escola (GUIMARÃES, 2012). 

 

                                                
79 Trabalho submetido pela professora Alessandra Dias Mendes 

 
80 Trabalho submetido pela professora Rosânia Maria de Resende 
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 Em relação à formatação de jogos e festivais contra-hegemônicos dentro da rede, 

dentre os relatos de experiência que foram submetidos à comissão organizadora do II Fórum, 

conseguimos identificar somente esses acima relatados. Contudo, em relação à Educação 

Física pode-se constatar mais alguns trabalhos que não se rendem à colonização da aptidão 

física. Cabe lembrar que analisamos aqui os projetos que interferem diretamente na formação 

dos alunos, pois também constata-se na rede aqueles projetos de extensão que são voltados 

para a comunidade externa e/ou para os servidores. 

 Então, em relação à Educação Física pudemos constatar desde trabalhos desenvolvidos 

que apenas tentam abrir o leque de oferta de conteúdos da cultura corporal para os alunos 

(oferecendo Slackline
81

, Parkour
82

, Pilates, Danças Folclóricas, Lutas, dentre outros), como 

foi identificado nos relatos de experiência submetidos ao Fórum por professores das 

instituições  IFPB – campus Cajazeiras, IFPA – campus Tucuruí, IFPI, IFMA e IFBA
83

. 

Porém eles são carentes de subsídios epistemológico-educacionais consistentes ressaltando, 

no máximo, a importância para a socialização dos alunos e o despertar nos alunos da vontade 

de praticarem atividade física. Aqui entendemos que diante da miséria pedagógica e 

epistemológica que a nossa área se encontra já se tem um avanço, mesmo que estejamos longe 

de se constituir na aquisição de conhecimento necessário e que almejamos para a classe 

trabalhadora. Há de se avançar para além da aparência do fenômeno. Entendemos entrar nesse 

grupo também aqueles que pretendem melhorias metodológicas no fazer pedagógico, porém 

sem uma conexão mais ampla com a dimensão teleológica de ser humano e sociedade que se 

pretende.
84

  

 Há, ainda, outros trabalhos que advogam para si as teorias críticas na Educação Física. 

Esses relatos passam desde a reformulação curricular, a qual prega a pedagogia crítico-

superadora como matriz base (IFPE – campus Vitória de Santo Antão), ou como no IFRN 

aonde 

 

                                                
81 Atividade de equilíbrio sobre uma fita de nylon, estreita e flexível a alguns centímetros do chão que se 

originou a partir de grupos de escalada em meados dos anos de 1980 nos EUA. Normalmente realizado em 

campos abertos, assemelha-se à corda bamba utilizada em atividades circenses. 

 
82 Atividade que não se utiliza de nenhum aparelho, a qual o princípio básico é mover-se no espaço o mais rápido 

e eficientemente possível, principalmente através de saltos, transpondo obstáculos (paredes, grades, árvores, etc) 

existentes seja no meio urbano, seja na natureza. 

 
83 Não conseguimos identificar a quais campi pertenciam nessas três últimas instituições. 
 
84 Aqui citamos, como exemplo, o caso do IF do Sertão Pernambucano (não conseguimos identificar o campus), 

aonde se pretende a utilização das redes sociais na melhora da aprendizagem dos alunos durante as aulas de 

Educação Física. 
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as experiências pedagógicas estão sendo trabalhadas nos diversos câmpus (...) 

considerando os objetivos, os conteúdos, as metodologias, os recursos e as 

avaliações com base nos pressupostos teóricos metodológicos das concepções critico 

superadora, critico emancipatória e na concepção de aulas abertas85 (SOUZA 

FILHO, 2011). 

 

 E, também trabalhos como o do IFFarroupilha – campus Santo Augusto que tem como 

objetivo 

 

oportunizar aos alunos a apropriação das diferentes manifestações da cultura 

corporal de movimento em benefício da construção de um corpo de conhecimentos 

que possam auxiliá-los a praticar, analisar, compreender, de maneira crítica e 

sensível, os temas/conteúdos produzidos e incorporados pela Educação Física ao 

longo de sua história, em benefício de sua constituição como sujeitos, de 
intervenção no mundo comum, buscando construir as condições de vida 

desejáveis.86 (ALMEIDA, 2011). 

 

 No entanto, observamos certo ecletismo epistemológico em alguns trabalhos, como 

neste último, por valerem-se ao mesmo tempo de conceitos relacionados às correntes críticas, 

mas também declaram, como no exemplo logo acima os PCN como uma das suas bases 

teóricas.  

 No trato com a organização curricular e com as diretrizes que versam sobre a 

Educação Física ainda merecem destaques dois outros trabalhos (IFMG – campus Ouro Preto 

e IFMG – campus São João Evangelista), pois rompem com a monocultura esportiva e 

buscam dar um trato sistematizado para o trabalho da disciplina. 

Além desses trabalhos submetidos que tratam sobre possibilidades de jogos/festivais a 

partir de outra ótica e dos trabalhos sobre currículo e Educação Física, também tivemos 

alguns trabalhos que relatavam a experiência no desenvolvimento de algum conteúdo 

específico dentro das aulas de Educação Física reivindicando a cultura corporal (IFMT – 

campus Bela Vista).   

 Por fim, destaca-se ainda, o trabalho realizado em dois campi do IFPR (Paranaguá e 

Telêmaco Borba), os quais apontam a precariedade ou inexistência na estrutura para a 

realização da Educação Física e, a partir dessa realidade, traçam formas de reinventar os 

espaços para o desenvolvimento dos conteúdos da cultura corporal, utilizando-se da área 

disponível para projetos de lazer com a comunidade discente. 

 Porém, dentro dos trabalhos tivemos também aqueles que se agremiam com o bloco 

conservador, como é o caso do submetido por um professor do Colégio Pedro II/RJ que levou 

                                                
85 Trabalho apresentado pelo professor Moysés de Souza Filho 

 
86 Trabalho apresentado pelo professor Luciano de Almeida 
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a proposta de desenvolvimento das aulas de Educação Física no ensino médio durante o 

contra-turno das aulas. Temos o entendimento que essa concepção de Educação Física vem 

arraigada de um afastamento da disciplina perante as demais da matriz curricular, o que 

subentende um trato com o conhecimento que não seja o dado às demais disciplinas e traz 

consigo uma concepção de que a aula de Educação Física deveria ser desenvolvida em 

períodos diferentes para, principalmente, o desenvolvimento no viés da aptidão física, quando 

os alunos devem ser estimulados a níveis elevados de rendimento cardiorrespiratório e 

consequentemente não estariam em condições físicas de voltar às aulas “de cunho 

intelectual”. Volta-se à cisão corpo X mente.  

 Dentre os projetos e ações mais comuns dentro da rede cremos se destacarem os 

chamados treinamentos, fruto do projeto de jogos competitivos, como o caso do JIF. Os 

treinamentos são realizados, normalmente, em períodos fora da matriz curricular e, em sua 

maioria, com o objetivo de montar as equipes que representam as instituições nos eventos 

esportivos.    

 Identificamos que muitos dos trabalhos acima citados pretendem dar uma 

sistematização para além do simples fazer ou do senso comum. No entanto, de acordo com a 

descrição que foi feita em muitos dos casos para o pleito da apresentação no Fórum, não 

houve um detalhamento que nos deixasse claro quais são as suas bases epistemológicas de 

apoio. Por isso, nossas leituras desses trabalhos nos permitiram fazer mais inferências do que 

avaliações. 

 Em relação ao trato com a Educação Física nossos questionários apontaram que a 

maioria dos campi (28) possuem diretrizes estruturadas para o desenvolvimento da Educação 

Física enquanto disciplina componente da matriz curricular, porém somente 22 afirmaram 

haver uma corrente pedagógica que norteasse essa diretriz na Educação Física
87

. E, na 

declaração dos professores sobre qual corrente pedagógica norteia essa diretriz vemos que a 

maioria declarou se encontrarem dentro das perspectivas críticas, ora utilizando essa própria 

terminologia (03), ora utilizando outras como Cultura corporal (02), cultura corporal de 

movimento (02), crítico-superadora (05), crítico-emancipatória (02) e pedagogia histórico 

crítica (01) totalizando 15 campi que se utilizam dessas abordagens. No entanto, uma 

categorização mais precisa não nos foi possível fazer, pois em muitas das respostas 

identificamos ecletismos metodológicos e até incompreensão de todo o significado que 

carregam os métodos. Como exemplo podemos citar o Q33 que enuncia fazer uma Educação 

                                                
87 Um dentre esses 22 (Q17) respondeu afirmativamente, mas não indicou a corrente pedagógica. 
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Física pro ensino médio integrado ao técnico pautada na cultura corporal de movimento, no 

entanto quando trabalham com o ensino médio integrado à EJA o fazem na perspectiva da 

aptidão física e saúde renovada. Isso sugere uma falta de compreensão das bases 

epistemológicas que sustentam as teorias. 

  O que constatamos nos faz sugerir como o discurso da perspectiva crítica foi 

apropriado pelo senso comum, mas, no entanto, se for feito um estudo aprofundado sobre a 

práxis de muitos que dizem se pautar nela é provável que não haja a plena compatibilidade 

com o método. A resposta do Q26 expressa uma angústia legítima, mas, no entanto, revela 

uma incompreensão do que é ser crítico-superador, como expressou ser guiada a sua prática 

pedagógica: 

 

Atualmente, a busca de local para práticas de atividade física ou mesmo sala de aula. 

Em se tratando de infraestrutura não temos como firmar uma corrente ou finalidade 

única, estamos se adequando conforme o andar do ano. Hoje tento trabalhar uma 

educação física crítica, mas na verdade nem o ‘rolar bola’ estamos conseguindo 

([Q26], 2012). 

 

 Assim, podemos afirmar que uma abordagem vai para além da problemática apenas no 

campo da metodologia de um melhor aprender, mas é, antes de tudo, visão de mundo. 

Entendemos que, como no caso acima, se as dificuldades materiais estão impostas, mais uma 

razão para se firmar na abordagem crítico-superadora e problematizar junto aos alunos a 

realidade que se apresenta à classe trabalhadora no que tange o acesso à cultura corporal e 

mais uma razão para se firmar como professor militante na luta por melhores condições de 

trabalho. 

 Dentre os demais questionários também apareceram, segundo os professores, diretrizes 

guiadas por outras abordagens como a Concepção de Aulas Abertas às Experiências (01), 

Abordagem construtivista (01), Educação Física Plural e Abordagem Sistêmica (01 - as duas 

para a mesma diretriz) e o Método Desportivo Generalizado (01) o qual afirma 

categoricamente que em seu campus não trabalham com Educação Física escolar, mesmo 

havendo ensino médio integrado em sua instituição, pois a função dos seus trabalhos é 

Iniciação e Treinamento no desporto estudantil (Q18). Por último, um questionário registrou 

trabalhar com a abordagem crítico-social com ênfase na área da saúde que, a nosso ver não 

se enquadra exatamente em nenhuma das abordagens construídas historicamente na Educação 

Física, mas talvez seja fruto de mais algum tipo de ecletismo. 

 Sobre esse tipo de postura Carmo (2006) trata ironicamente dizendo que 

 



129 

 

  

 

A abundância de tendências educacionais, associada à falta de domínio do professor 

das bases epistemológicas de cada uma, criou na realidade, uma miscelânea 

educativa fantástica. Existem situações em que o professor trabalha, sem se dar 

conta, com várias concepções simultaneamente. É tradicionalista na forma de 

organizar a classe, construtivista na escolha das atividades, escolanovista na 

metodologia e tecnicista nas avaliações e, caso indagado sobre a sua concepção de 

educação, seguramente vai dizer que é seguidor de Paulo Freire e Vygotsky” 

(CARMO, 2006, p.18). 

  

Dentre as dificuldades sinalizadas pelos professores devido à ausência de políticas 

públicas de Educação Física e esportes na nossa área, alguns professores (Q05, Q08, Q10, 

Q24, Q28, Q39) apontaram como problema na rede a ausência de diretrizes e materiais 

didático-pedagógicos formulados para a área.  

 Nas cartas finais construídas pelos Fóruns, a despeito do esforço de se tentar trazer 

soluções para essas angústias, identificam-se retrocessos latentes, como é o caso de quando 

apontam os PCN como um dos documentos referência para a construção da Educação Física 

na rede. 

 Ao que nos servem esses dados, na verdade, é, mais uma vez, entendermos que, 

contraditoriamente, a miséria em que está imersa a nossa área, a despeito de professores que 

responderam coerentemente em relação à abordagem que seguiam, abre margens para o 

avanço na luta de uma Educação Física de qualidade e afinada a um projeto politécnico.  

Certamente não conseguiríamos uma unificação dos professores da rede em torno da 

abordagem crítico-superadora, porém, podemos, com o espaço que se abre, tentar alavancar a 

luta por diretrizes críticas e políticas públicas que conformem uma formação crítica para os 

estudantes.  

Um exemplo que nos faz crer a possibilidade de construir diretrizes críticas na 

Educação Física para a rede é o caso Paraná. A Secretaria de Educação do Estado do Paraná 

(2006) avança ao conseguir publicar um material didático público para as escolas do estado 

construído por vários professores da rede estadual e que carregam consigo uma linha coerente 

às teorias críticas da Educação Física nacional. Não à toa na época a publicação desse 

material causou revolta em meio aos aparelhos midiáticos da burguesia estadual
88

.  

Assim, todas as iniciativas contra-hegemônicas que foram vistas aqui se deram no 

plano de projetos e ações isolados. É por isso que entendemos haver a necessidade de um 

espaço em que os professores de Educação Física da rede possam se aglutinar e discutir, 

                                                
88 Um das maiores críticas ao referido livro foi tecida na capa do principal Jornal do Paraná, a Gazeta do Povo, 

no dia 23/09/2007 com o título: Livros didáticos com Teor político-ideológico preocupam educadores. Também 

disponível em: < http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=698497>.  Acesso em: 09 

nov. 2012. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=698497
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trazendo proposições para a conformação de políticas públicas de Educação Física e esportes 

no sentido contrário do que vem acontecendo no cenário internacional e nacional. Partir das 

experiências que estão ocorrendo nos institutos do Brasil já é um ótimo material empírico 

para se pensar futuras políticas.    

 Vislumbramos aqui que, no momento, o espaço mais privilegiado para se disputar e 

pressionar a construção de políticas públicas de Educação Física e esportes na rede são os 

Fóruns Nacionais de Educação Física, esporte e lazer dos IF. Os Fóruns tiveram a sua 

primeira edição em Recife/PE no ano de 2011, a sua segunda edição em Barbacena/MG este 

ano (2012) e está com a próxima edição prevista para o ano de 2013 em Natal/RN. 

Entendemos este espaço como privilegiado, pois, apesar do hibridismo existente no campo 

das ideias e apesar de não ser uma instância que possui cadeira ou representatividade legal 

(apesar de ser muito legítimo, vide a representatividade do Brasil inteiro que teve nos dois 

eventos até o momento), se mostra um lócus com grupos dispostos a conquistar espaço dentro 

da rede, mesmo que, ainda, muitas vezes marcados por corporativismos. Não são políticas 

oficiais, pelo contrário, é algo que cresce a partir da base para se pressionar o Estado em 

busca de suas reivindicações. 

 Nós utilizamos, para análise, as cartas produzidas em plenária final dos fóruns por 

entender que materializam as disputas que ocorreram neles. Trata-se de um espaço 

propositivo. Mesmo não sendo reconhecido por órgãos oficiais como deliberativo, no entanto, 

é, sem dúvidas, um potencial pólo de pressão das transformações da área na rede. 

 Nas cartas – construídas por várias mãos a partir de intensos debates durante os fóruns, 

em especial em sua plenária final – consegue-se enxergar avanços e retrocessos, marcados ora 

por posições e argumentos concisos na direção de uma Educação Física e esportes dentro da 

rede imersos em um projeto de formação humana mais amplo, ora pautados em defesas 

corporativistas, que buscam a valorização da área somente devido ao fato de os professores 

envolvidos serem formados em Educação Física. Essas não eram sequer tangenciadas por 

discussões e argumentos que passassem pelo projeto de sociedade e educação profundamente.  

 Dentre um dos fatos consensuais que justificam a construção do Fórum é o 

apontamento de “deficiências e as carências do setor tanto no interior das instituições como na 

ausência de encaminhamentos dados pelas políticas educacionais do país.” (CARTA DO I 

FÓRUM, 2011 - ANEXO C). 

 Começamos as análises destacando a abstenção da participação da SETEC/MEC, que 

fora convidada para ambos os fóruns. A ausência desse órgão permitiu que a fala por parte do 
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governo fosse centralizada nas mãos do Ministério do Esportes, o qual marcou presença nos 

dois anos, tanto na abertura quanto na primeira mesa.  

Esse primeiro elemento já nos traz algumas preocupações. Isso abre margens para uma 

possível transferência de responsabilidades ou uma possível ingerência do Ministério dos 

Esportes dentro da Rede Federal. Essas hipóteses poderiam implicar no enviesamento do 

trabalho realizado nas instituições, já que os objetivos desse último órgão são focados, 

principalmente, na lógica da pirâmide esportiva, longe de uma dimensão crítica no trato com 

o conhecimento esporte. Além disso, essa possível transferência de responsabilidades poderia 

reforçar a supervalorização do esporte em detrimento dos demais conteúdos da cultura 

corporal.  

 Quanto às cartas, identificamos a ratificação da necessidade de se desenvolver os JIF 

como componente de uma provável política educacional esportiva, sob a justificativa de 

serem importantes para a formação dos “milhares de jovens, no âmbito dos Institutos 

Federais” enquanto “fator de desenvolvimento humano, promoção de saúde e exercício da 

cidadania” (CARTA DO I FÓRUM, 2011). Entendemos que a suposta retórica de 

“desenvolvimento humano” é apenas colocada na tentativa de legitimar o modelo de jogos já 

existentes. Que há desenvolvimento humano não temos dúvidas, porém nos cabe perguntar 

que desenvolvimento é esse e para que sociedade, pois o termo cidadania tal qual é colocado 

nos documentos alinha-se a um esvaziamento etimológico e ético-político, aos moldes da 

sociedade pós-moderna. De que cidadania se trata? Para quê e para quem? Reproduzir 

irrefletidamente um modelo de jogos que se pautam nos marcos do fazer irrefletido, da ode à 

meritocracia, da naturalização da exclusão em detrimento dos melhores, nada mais é do que 

formar para uma cidadania burguesa. Além disso, mesmo a suposta retórica da “promoção da 

saúde” descarta a ampliação de fatores que realmente deveriam estar imersos na promoção da 

mesma.  

 Dentro das cartas há uma grande preocupação em tornar aquilo que se tem de mais 

incipiente, próximo ao que poderia se tornar uma política pública, no caso os JIF em uma 

política pública permanente da rede. Não à toa que em ambos os documentos há um ponto 

específico e em destaque sobre a Política de financiamento dos Jogos dos Institutos Federais. 

Essa excessiva preocupação é, a nosso ver, um dos pontos que menos avançam em uma 

política contra-hegemônica. Não que sejamos contra os jogos, mas sim por não tratar de 

discutir o conteúdo e a forma de organização dos jogos no sentido de almejarem os interesses 

da classe trabalhadora. Eles apenas reproduzem o modelo do esporte-espetáculo.  
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 Essa ressignificação dos jogos da rede é possível e necessária. Temos exemplos na 

história de como tais eventos podem estar a serviço de uma outra ordem que não a 

hegemônica burguesa. 

 Bracht (2005) apoiado nas obras de Dierker (1990)
89

 mostra como houve uma 

integração dos movimentos ginástico e esportivo da classe trabalhadora de países como a 

Bélgica, Tchecoeslovaquia, França e Alemanha com a criação de uma organização de clubes 

que “procurava diferenciar-se das organizações ginásticas e esportivas ‘burguesas’” 

(BRACHT, 2005, p.24). Este movimento estava alinhado aos movimentos internacionalistas 

do proletariado, tais como a II Internacional Socialista e a III Internacional Comunista. 

Chegando a se criar, inclusive, uma “Internacional Esportiva” em 1913, a Association 

Internationale Socialiste d’Education Physique, com sede em Bruxelas, com a realização de 

dois grandes Jogos Olímpicos, um em Frankfurt – Alemanha (1915) e outro em Praga – 

Tchecoeslovaquia (1927).  

 Bernett (1982, p.43-82)
90

 citado por Bracht (2005, p.25) resume as críticas que esse 

movimento levava ao esporte: 

 

1. emancipação do “esporte dos senhores”. Era destacada a necessidade de quebrar a 

exclusividade do esporte dos senhores (dos dominantes); 

2. os princípios da competição, do rendimento e do Record. A negação do princípio 

da competição é entendida como decisivo para uma cultura corporal proletária. O 

esporte competitivo burguês é atacado genericamente como um espelho e 

instrumento da economia capitalista. Nesta visão, a racionalização das técnicas 

esportivas aparece como paralela ao sistema capitalista taylorizado; 

3. mentalidade esportiva capitalista. As organizações ginásticas e esportivas de 

trabalhadores buscavam se distanciar da mentalidade esportiva burguesa, na medida 
em que colocavam como princípio orientador a solidariedade de todos os 

trabalhadores. 

4. o esporte como arma dos dominantes. O esporte-espetáculo é utilizado como meio 

para desviar a atenção das massas da luta de classes e como fuga da realidade 

política. Com relação ao esporte nas fábricas, alertava-se contra a introdução de uma 

nova ‘arma’ para a disciplinação dos trabalhadores; 

5. esporte “burguês” a serviço do militarismo e do fascismo. O esporte burguês é 

dominado pelo capitalismo que fomenta o militarismo e o fascismo. (BERNETT, 

1982  citado por  BRACHT, 2005, p.25). 

     

 Essa citação nos serve na medida em que demonstra que há, sim, como darmos outras 

significações e objetivos para os jogos. Logicamente que ela trata de uma organização 

Internacionalista em uma outra conjuntura, porém é de valia para nós à medida que ilustra na 

                                                
89 DIERKER, H. Arbeitersport im Spannungsfeld der Zwanziger Jahre. Essen: Klartext Verlag, 1990. 

 
90 BERNETT, H. (Hrgs.). Der Sport im Kreuzfeuer der Kritik. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag, 1982. 
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história que uma outra forma de organização é possível e necessária, mesmo que no nosso 

case se trate da esfera federal.  

 No entanto, essa é uma dimensão que ainda não está na pauta das discussões dentro da 

rede. Principalmente devido a atual conjuntura novo desenvolvimentista em que estamos 

inseridos, a qual, com a vinda dos mega-eventos esportivos, faz o imaginário popular se 

fetichizar com a promessa olímpica. Essa dimensão ficou clara durante as entrevistas com os 

interlocutores privilegiados que em vários momentos apontaram a “importância” do 

desenvolvimento da Educação Física e dos esportes na rede, tendo em vista que sediaremos os 

maiores espetáculos esportivos do mundo.  

Parece-nos que, mesmo não havendo políticas públicas de esportes concretas na rede, 

um possível prognóstico para os próximos anos é que se privilegie o esporte dentro da lógica 

olímpica. É nessa conjuntura que os próprios JIF começam a estar em vias de 

institucionalização e provavelmente acabarão se tornando uma Política Pública dentro da 

rede. As próprias cartas dos Fóruns afirmam a necessidade de torná-los políticas permanentes. 

 Isso implica que, mesmo que não tenhamos conseguido identificar durante a nossa 

pesquisa nenhuma intencionalidade explícita por parte do governo sobre os esportes e a 

Educação Física na rede e a sua relação com a formação humana, há, sim, por parte do 

governo e dos setores da burguesia internacional e nacional que estão envolvidos com a vinda 

dos jogos, uma intencionalidade e que, mesmo não havendo planejamento acaba por 

influenciar diretamente aquelas que estão sendo realizadas nos IF.  

O que queremos afirmar é que não identificamos nenhuma intencionalidade 

maquiavélica por parte dos gestores da rede. Porém essas intencionalidades acabam, mesmo 

que sem querer, refletidas pelas políticas do governo federal no trato mais geral dos mega-

eventos trazidos para o Brasil. Na própria fala dos entrevistados, foi recorrente a associação 

da palavra esporte ao treinamento de equipes, sem conseguir vislumbrar uma outra 

possibilidade de utilização do mesmo que não funcional ao processo competitivo. 

 A fala do Diretor Aléssio Trindade de Barros fortalece essa perspectiva 

 

Nós temos uma discussão hoje, o MEC, muito forte com o ministério dos esportes, 

com...esqueci o nome... É a agencia do governo que cuida das olimpíadas. Nós 

estamos com uma discussão muito forte com eles, no sentido que a gente fortaleça 

essa visão olímpica dentro das escolas, crie políticas pra isso, mesmo porque a 

olimpíada ela vai ser sucesso se a gente criar ações estruturantes com a força da 

olimpíada dentro das atividades educacionais e que após as olimpíadas elas 

continuem. Então a gente tem discutido muito isso, tem discutido que programas 

que a gente deveria fazer, tanto nas universidades federais, nos institutos, quanto nas 
escolas públicas estaduais e municipais. E acho que daí a gente vai estruturar algum 

programa articulado com eles. Além disso nós já temos aqui na agenda da SETEC, 
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analisar o programa segundo tempo e se for o caso, fortalecer e retomar... nesse 

aspecto (BARROS, 2012). 

 

 Reafirmamos, aqui, a necessidade de se pensar os jogos da rede sob uma nova 

perspectiva. O modelo de festivais da cultura corporal realizados pelo IFPE – campus 

Barreiros é um ótimo principio para se partir a discussão e construção coletiva para toda a 

rede, aonde a solidariedade prevaleça sobre o individualismo, que a construção coletiva 

prevaleça sobre a gerência burocrática de poucos e que a participação prevaleça sobre a busca 

da medalha.  

 Ambas as cartas dos Fóruns retrocedem ao entender acriticamente somente aspectos 

positivos da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016, enaltecendo a política do 

Governo Federal que “demonstrou reconhecer a importância social e educacional do esporte 

para a sociedade brasileira ao sediar dois dos maiores eventos esportivos do mundo” (CARTA 

DO II FÓRUM, 2012). 

 Vemos uma contradição inerente às cartas, pois ao mesmo tempo em que enaltecem os 

mega-eventos, elas identificam a precariedade e o descuido em que está imersa a Educação 

Física e os esportes na rede. 

 

o descuido identificado no âmbito da Educação Física, Esporte e Lazer que os IF 

vêm sofrendo, tanto no trato com a formação continuada dos docentes, passando 

pela difícil infra-estrutura que algumas escolas convivem, mesmo as novas como 

parte constituintes da expansão, que convivem com a precariedade nas condições de 

trabalho quando tratado na lógica de uma política prioritária para o desenvolvimento 
da formação de milhares de jovens brasileiros (CARTA DO I FÓRUM, 2011). 

 

Porém, elas não conseguem analisar catarticamente que o privilégio e repasse de 

verbas do governo para os mega-eventos e a submissão do país à lógica do capitalismo é que 

fazem, necessariamente, que a educação e acesso aos esportes, enquanto bens inalienáveis do 

desenvolvimento humano (não na lógica esporte-espetáculo) não se tornem verdade.  
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Tabela 3 – Projeto de Lei Orçamentária para 2012 – Relatório apresentado dia 19/12/2011 

 

Retirado do sítio eletrônico da Auditoria Cidadã da Dívida 

 

A tabela acima expressa o esmagamento da aplicação de verbas públicas nos bens 

sociais provocado pelo repasse de verbas para os juros e amortizações da dívida pública, 

enquanto exigência do capital-imperialismo (FONTES, 2010). Vê-se que esse repasse de 

verbas que vai, principalmente, para grandes banqueiros e empreiteiras faz com que sobre 

migalhas para o que deveria ser prioridade, como educação (3,18%) e desporto e lazer 

(0,12%). Ou seja, uma ruptura com o sistema é imprescindível para que discutamos uma 

formação de estudantes de qualidade. 

 A constatação e denúncia através das cartas da atual situação da rede é, sem dúvidas, 

um avanço, pois não se limita a uma visão romantizada da rede, porém as possíveis soluções 

que são dadas nas cartas não partem do princípio maior que é o modelo de capitalismo 

dependente que fundamenta a formação social brasileira. Isso faz com que as cartas 

materializem uma concepção reformista, sem ir à raiz dos problemas, entendendo que 

somente as pressões internas da área da Educação Física poderão dar conta de mudanças 

consubstanciais, na busca de reverter o quadro caótico em que nos encontramos. Assim, 

ambos os Fóruns atestam em suas resoluções finais a necessidade de maior apoio à formação 
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continuada, incentivo a grupos de pesquisa na área, necessidade de fomento de revistas 

especializadas e à qualificação dos docentes, inclusive em diálogo com os sindicatos de bases 

na construção de espaços de debate e formação.  

 Apesar de ser propositivo apenas no que tange aos JIF, aponta a necessidade de 

políticas permanentes de Educação Física, esporte e lazer, ampliando o entendimento sobre a 

Educação Física 

 

Possibilitar a estruturação de proposta pedagógica junto aos IFs que busquem 

privilegiar enquanto elementos norteadores da intervenção pedagógica, os conteúdos 

temáticos da cultura corporal, como jogo, dança, ginástica, lutas e esportes. 

(CARTA DO I FORUM, 2011). 

 

 O Fórum também sai com a ideia fortalecida de ratificar a obrigatoriedade da 

Educação Física escolar enquanto componente curricular nos três anos do ensino médio, como 

versa a LDB 9.394 de 1996, salvo em algumas ocasiões especiais (Decreto Lei 10.793/2003), 

o que por si elidiria a possibilidade de alunos serem dispensados da Educação Física por 

motivos como a participação nas equipes da instituição. Porém, como já atestado, a defesa de 

pontos como esse muitas vezes passam somente pela retórica corporativista, sem trazer à 

pauta as reais possibilidades e necessidades de se discutir a Educação Física enquanto um 

componente privilegiado na busca de uma formação humana e politécnica. Na ocasião do II 

Fórum, a resolução 9 do primeiro Item (ANEXO D) entende como prioridades na carga 

horária destinada ao professor, primeiro a contabilidade da Educação Física curricular, depois 

as demais atividades, como, por exemplo, os treinos. Essa resolução vai de encontro ao que 

acontece no IFCE – campus Fortaleza (Q18) que orientam completamente as suas atividades 

para as competições e não oferecem a Educação Física como componente curricular 

obrigatório.  

 Um dos pontos que nos chamou a atenção e que marcam bem o corporativismo é a 

resolução 4 do item II que consta na carta do I Fórum, quando se lê a tentativa de articulação 

junto ao CONIF e à SETEC para a criação de direções sistêmicas de Educação Física, esporte 

e lazer junto às demais diretorias dos IF para “que venham atender as demandas esportivas 

dos jovens dos Institutos Federais”. Ou seja, tenta-se dar um destaque para a Educação Física, 

diferente das demais áreas, porém sem uma justificativa que dê sensatez para esse tratamento 

destacado e diferenciado.    

   Como apontado anteriormente, ambas as cartas possuem um ponto somente para a 

política de financiamento dos JIF. Ou seja, apesar de apontarem a necessidade de abertura 
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para outras políticas (que sejam permanentes) na área, ainda se pende muito peso sobre os JIF 

em sua formatação espelhada do esporte-espetáculo. As cartas não trazem nenhum tipo de 

discussão crítico-transformadora sobre esse evento e tampouco trazem proposições de outros 

eventos que pudessem se dar de forma paralela e descolada aos JIF. Fora isso não há mais 

quaisquer proposições de políticas públicas para a formação dos estudantes da rede.  

 Esse horizonte, casado com o discurso olímpico oficial, aponta que para a construção 

de políticas públicas rumo a uma formação crítica dos estudantes teremos muito ainda que 

caminhar e lutar, apesar de entendermos haver as brechas para se travar essa luta, vide, 

contraditoriamente, a ausência de políticas formuladas. Porém, cabe ressaltar que os fóruns 

não são uma instância com poder deliberativo, mas somente propositivos e de pressão social 

frente a, principalmente, o CONIF e a SETEC. Durante o II Fórum, apontou-se, inclusive, a 

necessidade de se transformar esse espaço também em política pública permanente da rede, de 

forma que se possa avançar nas discussões relativas à área, inclusive “com a finalidade de 

continuidade na construção de uma proposta de Política Pedagógica da Educação Física 

Escolar, do Esporte e do Lazer para a Rede Federal.” 

 Dentre os avanços dos fóruns, e que diz respeito diretamente à formação dos nossos 

alunos, vemos o que consta na resolução 19 do primeiro item, aonde se lê:  

 

19. Expressar a não obrigatoriedade da filiação dos professores de Educação 
Física dos Institutos Federais ao sistema CONFEF/CREF durante a 

realização de quaisquer atividades profissionais dos IF (concursos, 

congressos, conferências, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão). (CARTA DO II FORUM, 2012). 

 

 É um marco progressista, pois exprime abertamente a luta contra aquela instituição 

que representa a burguesia do fitness (COIMBRA, 2009) e os setores mais conservadores e 

reacionários dentro da área, que inclusive tentam ingerir sobre as diretrizes nacionais de 

Educação Física, seja no plano do ensino superior, seja na educação básica. 

 As duas cartas, se lidas com cautela, não trarão muitas diferenças entre si, assim, 

cremos ter dado conta de expressar o fio condutor das mesmas e a correlação de forças 

expressas dentro dos fóruns. Entendemos que a saída necessária imediata, que se mostra neste 

momento, é o fortalecimento do espaço dos Fóruns e a luta, a partir dele, para as 

transformações dentro da Educação Física e esportes dentro da rede em direção a uma 

pedagogia que alimente ações que visem romper com a atual estrutura e apontar o socialismo 

como horizonte. Logicamente que tratamos aqui da instância que diz respeito pontualmente à 

Educação Física e esportes na rede; contudo, temos clara noção que a luta maior se trava em 
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torno dos movimentos sociais, dos sindicatos de trabalhadores e, principalmente, dentro dos 

partidos de esquerda que não se entregaram ao que Gramsci considera transformismo.   

Buscamos aqui, não políticas públicas funcionais ao sistema e que trazem enraizadas 

em si uma educação que não compete àquela almejada pela classe trabalhadora. Mas 

apontamos como saída a necessidade de políticas desenvolvidas que possam 

 

Contribuir para minorar os dados de situação verificados, possibilitando uma menor 

defasagem entre o gosto e a prática, e a elevação de níveis de conformistas para 

críticos e criativos, na consideração do esporte como espetáculo, e na valorização de 

uma “cultura esportiva”. (MARCELLINO, 2002, p.85). 

 

 Assim, quando tratamos do nosso título, objeto dessa dissertação de mestrado, que 

pretendíamos trazer à tona a discussão em torno do papel da Educação Física e dos esportes 

na formação dos estudantes, percebemos que, ainda, se trata de algo muito incipiente na rede, 

não havendo um planejamento central na busca de um projeto de formação humana para os 

alunos. O quadro que enxergamos é, ainda, algo caótico e sem uma diretriz clara, o que, de 

fato, favorece a incorporação de elementos em instituições externas à escolar, como é o caso 

da reprodução do esporte-espetáculo e todos os vícios inerentes a ele. Porém estamos certos 

de que não devemos cobrar dos reacionários o que é tarefa nossa construir. 

 Portanto, mesmo sem intenções explícitas e claras por parte do governo há uma 

educação e um norte que acontece na formação dos estudantes dentro do que temos hoje de 

Educação Física e esportes na rede, mesmo que não intencionalmente. Durante o nosso 

primeiro capítulo, por exemplo, ressaltamos como, durante o início do período 

desenvolvimentista no Brasil a Educação Física possuía uma centralidade e se estendia como 

obrigatória até os 21 anos de idade, ocasião em que os filhos da classe trabalhadora, de forma 

geral, têm a sua formação completada e ingressam no mercado do trabalho. Ao ser indagado 

do porque dessa manutenção de limite etário nos dias atuais, no caso dos JIF, Gilmar Fabiano 

de Almeida nos responde: 

 

É porque partindo do principio que o aluno entra no ensino médio com 15 anos e ai 

ele tem 3 anos pra terminar o ensino médio e teria mais 3 anos que ele estaria no 

ensino superior e a partir daí a gente acredita que realmente ele já não tem mais 

tempo pra ficar dedicando ao esporte. E a gente acredita que esses jogos têm que ser 

construído por aquele aluno que é presencial. Um aluno que já está no 4º ano de um 

curso superior, muitas vezes ele não é mais presente dentro dessas atividades não 

obrigatórias. Por isso tem esse marco de 21 anos porque a gente acredita que a parti 
dos 21 anos ele já está no 4º ano de uma faculdade e não dá mais tempo pra ficar 

dentro da instituição treinando. Então a gente não estaria contribuindo com este 

aluno mais nessa questão da formação, de estar com ele no dia a dia. Somente por 

isso. (ALMEIDA, 2012). 
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 Assim, vemos o caráter funcionalista apregoado ao esporte presente ainda no século 

XXI. O que era para ser um fator inalienável de vida no desenvolvimento humano é reduzido 

à sua funcionalidade para o sistema de competições e na formação para o mercado de 

trabalho. Mesmo que sem uma intencionalidade governamental, há, sim, uma dimensão 

teleológica, mesmo que difusa e sincrética. 

 Dentre outras relações entre as políticas de Educação Física e esportes e a formação 

para o trabalho identificamos que, em linhas gerais, o entendimento dos interlocutores 

privilegiados também foi em vistas à funcionalidade do esporte para a formação do aluno e a 

sua “inserção no mercado de trabalho”, como vemos nos fragmentos abaixo: 

 

Tem hora que você tem que decidir alguma coisa, tem hora que você tem que 

resolver... a capacidade desse menino é maior, eu acho que melhora muito para o 

mercado de trabalho. E ele passa pelo esporte, isso ai pra ele, a vivência que ele tem 

no esporte vai ser muito boa pra ele, na hora que entrar no mercado de trabalho, vai 
ter muito mais capacidade de resolver... (ALEXANDRINO FILHO, 2012). 

 

Então o esporte também é importante para o trabalho, como cultura. E essas... e 

quando isso é tratado na nossa formação fica pra gente e a gente leva isso pro 

trabalho. Então eu acho que é um aprendizado essencial, como a cultura, esporte é 

cultura, é um aprendizado essencial. É bom pra integração nossa, é bom pra gente 

conhecer o próprio corpo e a integração social, a integração com o físico são fatores 

importantes em todas as atividades nossas inclusive no trabalho. (BARROS, 2012). 

 

Em termos de esporte, as políticas que existem na rede são isoladas e não 

contribuem muita coisa pra formação do garoto, a não ser na parte onde o esporte 
colabora, ou seja, a parte de você aprender a trabalhar em equipe, de você saber 

ganhar e perder... Se você for olhar pelo lado restrito do mercado de trabalho, não 

contribui muita coisa não. (CAVALCANTE, 2012). 

 

 Uma resposta diferenciada foi a do professor Gilmar Fabiano de Almeida para quem 

os esportes 

 

Contribuem desde que o profissional que esteja a frente... porque o objetivo, ele é 

claro, né? Ele não passa simplesmente pelo esporte, ele passa por uma coisa muito 

maior. Então acredito que ele contribua desde que o profissional que esteja a frente, 

que esteja trabalhando diretamente com o aluno, ele entenda isso como uma questão 

mais ampla. Acabar aquilo do esporte pelo esporte. Até mesmo quando a gente 

trabalha o aluno visando uma olimpíada futura, a gente tem que estar pensando tem 

que estar pensando que está contibuindo na formação desse aluno. Que a gente 

simplesmente... Que o esporte não pode ser término na vida de ninguém e sim uma 

forma de estar contribuindo na formação dele. Lógico que tem muitos que vão ser 
esportista, vão viver do esporte. Agora... na sua maioria não. Na maioria o objetivo é 

a gente contribuir para a formação dele. Dentro do mundo do trabalho, dentro de um 

mundo, fazê-lo com que seja um cidadão mais autônomo. Eu acho que isso que 

fundamentalmente todos os projetos deveriam contribuir na formação de qualquer 

indivíduo (ALMEIDA, 2012). 
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 Seria importante, porém, que essa visão mais crítica se estendesse para o conjunto de 

suas análises sobre o tema, o que não foi identificado por nós. 

Cremos que isso demonstra uma necessidade de se lutar para a passagem paulatina das 

decisões sobre as Políticas Públicas da rede das mãos do Estado (em seu sentido estrito) ou 

seus prepostos, para as instâncias democráticas e amplas da sociedade civil, como o Fórum.  
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A história do Barão de Münchhausen utilizada por Löwy (2009) para metaforizar a 

falácia da objetividade e neutralidade científica prerrogada pelo positivismo nos cai 

perfeitamente quando da elaboração e confecção dessa dissertação. O referido autor relembra 

um episódio desse personagem das histórias infantis alemãs, conhecido pela sua 

personalidade fanfarrona e por suas aventuras incríveis, o qual, ao se ver na situação 

desesperadora imerso em um pantanal com o seu cavalo e beirando à morte, tem uma ideia 

genial: puxar-se pelos próprios cabelos, conseguindo, assim, ter sucesso nessa empreitada 

retirando-se junto com o cavalo de dentro do pântano. Löwy (2010) conclui: 

 

A objetividade científica do método positivista significa que o sociólogo, que está 

enterrado até a cintura no pantanal de sua ideologia, de sua visão social de mundo, 

de seus valores, de suas prenoções de classe, sai dessa puxando-se pelos seus 

próprios cabelos, arrancando-se do pantanal para atingir um terreno limpo, 

asséptico, neutro, da objetividade científica (LÖWY, 2010, p.47). 

 

 Em uma franca crítica ao modelo científico positivista aplicado às Ciências Sociais e 

Humanas entendemos que a presente dissertação foi construída diferentemente da história do 

Barão de Münchhausen. Nos encontramos, desde a elaboração do projeto para o pleito do 

ingresso ao Programa de Pós-Graduação em políticas públicas e Formação Humana da UERJ, 

imersos no pantanal da educação profissional e tecnológica, das políticas públicas de 

Educação Física e esportes na rede e, principalmente, na condição de classe trabalhadora. E, 

como tal, não teríamos, de forma alguma, como sairmos limpos de juízos e valores desse 

pantanal, mas, pelo contrário, totalmente impregnados daquilo que vimos e vivemos 

cotidianamente dentro da rede e da sociedade. 

 Logo, nos cabe afirmar que todo o projeto e a dissertação foi fruto de uma relação 

muito mais ampla do que a visão de um pesquisador que fala de fora do objeto, mas sim de 

alguém que compreende estar “sujo” de uma concepção de mundo e de uma relação umbilical 

com a sociedade. Foi fruto direto da nossa inserção na rede e das lutas expressas dentro e 

através dela. É uma dissertação que traz consigo a contribuição, ora mediata, ora imediata, de 

muitas outras personagens que não somente a nossa. É uma produção coletiva no que tange ao 

acúmulo social e histórico que nos permitiu os inúmeros agentes sociais que fizeram e fazem 

parte da rede.  
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Essa profunda imersão, sem dúvidas, influenciou a própria lógica de organização da 

dissertação, a qual foi fruto do nosso amadurecimento conforme se passava o tempo, a 

pesquisa e os trabalhos de conclusão de disciplinas, os quais, muitos foram incorporados aqui.  

Assim, optamos pela estruturação de dois capítulos que pudessem nos dar um 

arcabouço teórico para o entendimento e análise da realidade em que estamos inseridos e um 

terceiro capítulo o qual analisa o nosso objeto propriamente dito. 

No primeiro capítulo pretendemos fazer uma análise da conjuntura política e 

econômica sobre as quais se assentam as mudanças na atualidade, culminando no 

entendimento do novo desenvolvimentismo e o papel que o Brasil e o governo vêm 

desempenhando junto às políticas públicas e o projeto de sociedade nesse momento. O resgate 

de conceitos clássicos e fundamentais sobre a sociedade, a educação e a Educação Física 

foram necessários para o nosso entendimento e contextualização da atual fase do capitalismo 

e como isso interfere no ensino técnico e profissionalizante.  

No segundo capítulo adentramos na especificidade da Educação, Educação Física e 

esportes e os projetos de formação humana em disputa nas mais diversas concepções de 

mundo a elas atreladas. Pretendeu-se nesse momento, como ponto central, entender e situar o 

que são a Educação Física e o esporte, traçando convergências e divergências entre ambos de 

forma que nos permitisse entendê-los e como influenciam  na educação e os seus possíveis 

horizontes superadores. 

Por fim, no terceiro capítulo tentamos nos valer do arcabouço construído pelos 

anteriores para, assim, analisar o nosso objeto empírico em consonância com o movimento 

teórico que fizemos anteriormente. Aqui, identificamos a inexistência de políticas públicas de 

Educação Física e esportes para a rede por parte do governo, fato que colocou um dificultador 

para a análise do nosso projeto e da hipótese que antevíamos, pois entendemos que caso 

houvesse políticas públicas formuladas conseguiríamos aproveitar mais as contribuições do 

primeiro e segundo capítulos. Porém, ressaltamos que a ausência de políticas públicas não 

dissolve a importância e validade daqueles estudos, pois pelo contrário, entendemos serem 

importantes instrumentos para transformar a teoria em força material nas disputas acerca das 

políticas públcias de Educação Física e esportes dentro da rede. É esse embasamento teórico 

que alimentará, em partes, essas disputas.   

Assim, afirmamos aqui que não se trata de uma conclusão, mas sim de considerações 

finais, pois o nosso estudo consegue nos trazer mais pistas e indícios do que, propriamente, 

afirmações. Conseguimos elencar três desses indícios que podem e devem ser investigados 

futuramente por nós mesmos e/ou por outrem, todas elas girando, em maior ou menor medida, 
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ao redor da questão “Por que não temos políticas públicas de Educação Física e esportes na a 

rede?”: 

 

a) Sobre a suposta valorização que se tinha da Educação física e esportes 

quando do nosso ingresso na rede no ano de 2010, Sugerimos que aquele ano 

se tratava de período eleitoral para a presidência da república e governo dos 

estados. Logo, o Partido dos Trabalhadores (partido da situação à época) 

utilizou-se do aparato estatal para valer-se do esporte como fator ideológico e 

de propaganda política para o sucesso no pleito das eleições democrático-

burguesas desse mesmo ano. Na ocasião o PT tinha uma candidata concorrendo 

à presidência (Dilma Roussef). Porém, não podemos dar como conclusiva esta 

indicação, pois para uma investigação mais concisa sobre esse fato 

precisaríamos de mais materiais empíricos e de investigações com questões 

orientadas para tal. Apesar de que,  a nosso ver, essa é a pista que mais se 

sustenta dentre as três que o nosso estudo sugere.  

b) Sobre o nacional desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo.  

No novo desenvolvimentismo não aparece um projeto de progresso do país, 

mas, antes de tudo, as preocupações se dão no intuito de precaver as crises que 

paulatinamente os países de capitalismo central vêm se afundando. Somente 

nisso o Estado aparece como importante e não, como no nacional 

desenvolvimentismo, necessariamente para a formação de identidades. Além 

disso, no nacional desenvolvimentismo, o desenvolvimento de um espírito 

nacionalista podia ser mais facilmente gestado, como vimos em relação ao 

esporte, diferentemente do novo desenvolvimentista com o seu caráter 

globalizado.  

O período novo desenvolvimentista no Brasil ainda está em construção, não 

havendo tempo necessário para criar-se uma organicidade ideológica e 

preocupação com outras esferas, tal qual a do nosso objeto. Essa noção ainda 

mal acabada do projeto novo desenvolvimentista brasileiro pode indicar o quão 

pouco se teve, ainda, amadurecimento para a preocupação com projetos de 

Educação Física e esportes no atual momento.   
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c) Sobre as necessidades da formação do trabalhador para o capital. O tipo 

de trabalhador exigido pela reestruturação produtiva no início do período 

neoliberal inserido dentro da lógica da formação de competências para o 

trabalho flexível, para a abstração, iniciativa, etc, não sofreu substanciais 

mudanças na passagem para o período novo desenvolvimentista. Assim, a 

mesma Educação Física que perdeu a sua centralidade no projeto de formação 

humana do capital, por ter sido historicamente identificada como uma atividade 

“meramente prática, do corpo” e repetidora de gestos – ou seja, não funcional 

imediatamente para o novo tipo de trabalhador exigido pelo capital – continua 

no novo desenvolvimentismo sendo considerada secundária, pois não se 

vislumbra nela contribuições imediatas às necessidades da formação de força 

de trabalho para a lógica fabril. Além disso, entendemos que na ortodoxia 

neoliberal inicial o que importava era o indivíduo; portanto, não fazia sentido o 

desenvolvimento de políticas coletivas, menos ainda na rede pública com 

financiamento do Estado e, entendendo que o novo desenvolvimentismo é a 

nova ortodoxia neoliberal, pouca coisa mudou em relação a isso.  

 

 Dentro de nossa hipótese inicial, talvez, o único elemento que ainda guarda 

determinado resquício de semelhança entre o período desenvolvimentista e o atual é a entrada 

da CBDU na organização dos jogos, no entanto, essa relação também carece de mais análises. 

 Ciente das limitações afirmativas deste trabalho, algumas certezas podemos elencar 

categoricamente serem fatos concretos. Dentre elas destacamos a necessidade de nos 

movimentarmos para sentir as correntes que nos cercam, a necessidade de lutarmos por uma 

educação pública, gratuita, laica, de qualidade e unitária, a qual corresponda aos anseios e 

necessidades da classe trabalhadora. Entra aí a busca também por um projeto de 

desenvolvimento humano que esteja atrelado a um horizonte socialista, o qual possamos 

passar para as gerações futuras, dentre outros, o conhecimento historicamente construído 

acerca da cultura corporal, não com as amarras impostas pelo capital, mas com a virtude 

propiciada pela liberdade e pelo prazer.       

 De certo que a escola não faz a revolução, mas apenas pode atuar como uma das 

mediações para essa, também reafirmamos aqui que o debate sobre as transformações 

concretas nos rumos da formação dos estudantes só faz sentido se entendemos que a luta de 

classes é mais ampla e nos entendermos e movimentarmos na condição de professores 
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militantes para que quebremos as correntes. Por fim, temos a certeza que aqui o trabalho 

apenas começa, na busca da transformação desse movimento teórico em força material. 
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APÊNDICE A – Questionário Modelo 

 
Questionário para a pesquisa de mestrado intitulada: A Educação Física e os esportes nos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: debatendo os rumos da formação dos estudantes
91

. 

 

Nome (facultativo): _____________________________________________ Idade:_______ 

Ano de ingresso na rede como professor: ________  

Possui pós-graduação?(   ) especialização; (   )mestrado; (   ) doutorado); (   ) não possuo    Se 

afirmativo, em qual área? 

Instituição e campus em que trabalha:___________________________________________ 

Cargo ocupado: ____________________________________________________________ 

 

 

1) Há, em seu campus, práticas e/ou projetos baseados em políticas públicas de Educação 

Física e Esportes nos Institutos Federais que sejam formuladas: 

 

a) A partir do MEC/SETEC?  

(   ) SIM    (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

b) A partir do Ministério dos Esportes? 

(   ) SIM   (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

1.1) Caso a resposta para algumas das questões acima seja afirmativa, nos diga a qual(is) 

política(s) tais práticas e/ou projetos se referem e apresente-nos um síntese sobre como 

funcionam. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Há, em seu campus, outros projetos de Educação Física e esportes sendo desenvolvidos 

para a comunidade discente, independentemente ou em contraposição às políticas públicas 

formuladas/implementadas/incentivadas pelos órgãos oficiais citados na questão anterior?  

(   ) SIM    (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

                                                
91 Realizada no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro pelo mestrando Thiago Barreto Maciel, sob a orientação da professora Dra. Marise Nogueira Ramos. 
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2.1) Se afirmativo, diga-nos que projetos são esses, quais as suas finalidades e uma síntese de 

como funcionam. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Há, em seu campus, alguma diretriz (por exemplo, referências explícitas no Projeto Político 

Pedagógico, documento da área, plano de disciplina, dentre outros) estruturada para o 

desenvolvimento da Educação Física enquanto disciplina componente da grade curricular?  

(   ) SIM    (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

3.1) Se afirmativo, há alguma corrente pedagógica da Educação Física que norteia esta 

diretriz?  

(   ) SIM    (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

3.2) Se afirmativo, qual?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4) No seu entendimento, quais são as finalidades da Educação Física escolar desenvolvidas 

em seu campus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5) Caso tenha ingressado na rede de educação profissional e tecnológica federal antes de 2008 

(quando houve o projeto de ifetização) nos diga se houve alguma mudança relevante em 

relação às políticas públicas de Educação Física e esportes após esse ano? 

(   ) SIM   (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

5.1) Caso sim, quais as diferenças que mais puderam ser observadas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6) Você considera haver estrutura física adequada e materiais em ampla escala no seu campus 

para o desenvolvimento junto aos alunos dos mais variados componentes da Cultura Corporal 

(esportes, ginástica, lutas, dança, jogos e brincadeiras, etc.)? 

(   ) SIM   (   ) NÃO    (   ) DESCONHEÇO 

 

7)  Qual a estrutura física do seu campus para o desenvolvimento dos conteúdos supracitados?  

a) Quadras: (   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) DESCONHEÇO. Se sim, quantas?_______________ 

b) Campos: (   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) DESCONHEÇO. Se sim, quantos?_______________ 

c) Salas de dança: (   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) DESCONHEÇO. Se sim, quantas?___________ 

d) Outros: ______________________________. Quantos:__________________________ 

 

8) Quantos professores de Educação Física há, hoje, em seu campus?  

_________________________________________________________________________ 

 

09) Na sua opinião, quais as principais dificuldades que para o desenvolvimento da Educação 

Física e esportes em seu campus? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

10) Como você vê a atual relação do reitor da sua instituição e dos diretores do seu campus 

em termos de incentivo moral (acompanhar e se comprometer politicamente com propostas da 

área, frente à área, à comunidade e ao governo) e material (mobilizar-se para ampliar e/ou 

utilizar orçamento para a melhoria física e de pessoal para a área): 

a) para o desenvolvimento da proposta político-pedagógica da Educação Física e esportes 

formulada pela instituição?  

(   ) Há incentivo moral e material. 

(   ) Há incentivo moral mas não material. 

(   ) Há incentivo material mas não moral. 

(    ) Não há qualquer incentivo. 

Se quiser, comente sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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b) para o desenvolvimento das políticas públicas de Educação Física e esportes 

formuladas/implementadas/incentivadas pelos órgãos oficiais?  

(   ) Eles se envolvem na formulação das políticas públicas de Educação Física e esportes, 

promovendo incentivo moral e/ou material à sua implementação. 

(   ) Eles não se envolvem na formulação das políticas públicas de Educação Física e esportes, 

mas promovem incentivo moral e/ou material à sua implementação 

(   ) Eles não se envolvem na formulação das políticas públicas de Educação Física e esportes 

nem promovem qualquer incentivo moral e/ou material à sua implementação. 

Se quiser, comente sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro para Entrevista Semi Estruturada 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO HUMANA – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Roteiro para entrevista semi-estruturada referente à construção da dissertação de mestrado intitulada: “A Educação Física e os esportes nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: debatendo os rumos da formação dos estudantes”.   

 

BLOCOS EIXOS A SEREM TRATADOS PERGUNTAS 

1. Identificação do sujeito o Nome; 

o Formação profissional;  

o Dados sobre o trabalho; 

1) Nome  

2) Qual a sua formação profissional (graduação e pós-

graduação)? Em que época foram concluídas? 

3) Quando você ingressou na rede profissional e tecnológica 

federal?  

4) Qual IF você está lotado atualmente? 

5) Qual cargo ocupa atualmente? Já ocupou algum outro 

cargo? Qual (is)? 

6) Você tem alguma relação com o MEC/SETEC e/ou com o 

Ministério dos Esportes? 

7) Quais trabalhos que dizem respeito às Políticas Públicas de 

Educação Física e esportes da rede federal de ensino 

profissional e tecnológico já realizou ou ajudou a realizar? 

2. Sobre a história das políticas 

públicas de esportes nos IF 

o Classificação/categorização das 

políticas públicas de EF e 

esportes; 

o Intelectuais orgânicos dessas 

políticas públicas; 

o Financiamento  

o Estado da arte da infra-estrutura 

da Educação Física nos IF hoje 

 

8) Pode me descrever quais as políticas públicas de EF e 

esportes já existiram e quais existem hoje em dia na rede? 

Quais são as suas finalidades? Como se estruturam? 

9) Essas políticas costumam ser elaboradas por que pessoas? 

Ou por quais órgãos? Há alguns nomes de destaque? Como se 

dá o envolvimento da instituição na sua elaboração?    

10) Quanto ao financiamento, esse costuma vir de que pasta? 

Há algum incentivo de capital privado? Sob quais condições 

costuma-se haver o financiamento? Há alguma contrapartida? 
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Há exigências de algum tipo de retorno material, político, ou 

de qualquer outra natureza? Consegue me falar 

aproximadamente qual o montante investido anualmente? 

11) Há diferença na finalidade e no conteúdo das políticas 

públicas de EF e esportes entre o momento anterior à criação 

dos IF e o momento atual? Havia intencionalidade explícita 

dessas políticas nas antigas escolas técnicas? E hoje? 

12) Como você vê a estrutura para a realização de EF e 

esportes nos campi hoje no Brasil?  

3. Sobre a perspectiva 

teleológica das políticas 

públicas de esporte nos IF para 

a formação humana. 

o Sobre a existência de 

documentos oficiais que tratem 

do tema 

o Sobre os reitores e diretores 

o Objetivos do governo 

o Relação entre IF e o incentivo ao 

esporte  

o Influência do Ministério dos 

Esportes 

o Quais as políticas para esporte 

estão sendo implementadas hoje 

na rede tecnológica 

o O papel do esporte na formação 

dos alunos dos IF 

o Relação Esporte – Mercado de 

trabalho 

 

13) Há documentos oficiais que tratam do tema em questão? 

Aonde posso ter acesso a eles? 

14) Como você vê a atual relação dos reitores e diretores com 

as políticas públicas de EF e esportes e com os departamentos 

de EF nos IF? 

15) Qual você entende ser o objetivo do governo com essas 

políticas dentro dos IF? Há alguma orientação clara? 

16) Há o incentivo moral e material necessário por parte das 

dirigências para a consolidação dessas Políticas dentro dos IF? 

Essas políticas são permanentes ou estão sujeitas às mudanças 

de governos? 

17) O Ministério dos Esportes tem algum papel sobre essas 

políticas? 

18) Como essas políticas são implantadas nos IF? Que 

projetos, atividades, são realizados no sentido do atendimento 

a essas políticas? E as Políticas Públicas vem conseguindo 

atingir o seu objetivo? 

19) Qual a relação entre essas políticas e a formação para o 

trabalho? 

4. Outros o Considerações finais 20) Teria mais alguma informação para acrescentar que nos 

ajudaria em nossa pesquisa e não foi questionado? 

21) Teria alguma outra fonte para nos indicar(pessoas, 

bibliografias, documentos, etc)? 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Para Aplicação de Questionários 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 A presente pesquisa de mestrado intitulada: “A Educação Física e os esportes nos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: debatendo os rumos da formação dos estudantes” que 

está sendo realizada no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro pelo mestrando Thiago Barreto Maciel, financiado com bolsa pela CNPq, 

sob a orientação da professora Dra. Marise Nogueira Ramos, tem como objetivo geral analisar o 

conteúdo e a forma das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC), mais 
especificamente dentro da sua Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), para a 

Educação Física na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e as suas implicações na 

formação dos estudantes formados nessas instituições. 

 Pretende-se desenvolver a presente pesquisa a partir de extensa revisão bibliográfica e 

documental sobre temas pertinentes ao assunto tais como: educação básica, técnica e tecnológica; 
educação física; esportes; políticas públicas e mundo do trabalho. Pretende-se também entrevistar 

personalidades que, empiricamente, entendemos terem influenciado historicamente nas políticas 

públicas de educação física e esportes da rede de ensino profissional e tecnológico federal e aqueles 
que hoje têm influência sobre o mesmo tema dentro da nova conformação da rede profissional e 

tecnológica federal, caracterizada principalmente pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF). Por fim, pretende-se aplicar um questionário aos professores de Educação Física da 

rede. 

 Assim, vimos por meio deste termo de consentimento livre e esclarecido solicitar à vossa 
senhoria que responda o questionário em anexo para a referida pesquisa. O pesquisador irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo e o (a) senhor (a) não será identificado (a) em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. Este estudo não apresenta riscos. 
 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

_________________________, ____ de ___________ de 2012 
  

   Eu, _____________________________________________________________, portador do 

CPF: ___________________ aceito participar da pesquisa. 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador   
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Aplicação de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 A presente pesquisa de mestrado intitulada: “A Educação Física e os esportes nos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: debatendo os rumos da formação dos estudantes” que 

está sendo realizada no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro pelo mestrando Thiago Barreto Maciel, financiado com bolsa pela CNPq, 
sob a orientação da professora Dra. Marise Nogueira Ramos tem como objetivo geral analisar o 

conteúdo e a forma das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC), mais 

especificamente dentro da sua Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), para a 

Educação Física na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e as suas implicações na 

formação dos estudantes e futuros trabalhadores formados nessas instituições. 

 Pretende-se desenvolver a presente pesquisa a partir de extensa revisão bibliográfica e 

documental sobre temas pertinentes ao assunto tais como: educação básica, técnica e tecnológica; 

educação física; esportes; políticas públicas e mundo do trabalho. Pretende-se também aplicar 
questionário em professores da rede de todo o Brasil e, por fim, entrevistar personalidades que 

empiricamente entendemos terem influenciado historicamente nas políticas públicas de Educação 

Física e esportes da rede de ensino profissional e tecnológico federal e aqueles que hoje têm influência 

sobre o mesmo tema dentro da nova conformação da rede profissional e tecnológica federal, 
caracterizada principalmente pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). A 

entrevista é organizada de forma semi-estruturada e será gravada para que os dados possam ser 

transcritos posteriormente com maior fidedignidade. As suas questões perpassam três blocos 
principais: 1) Identificação do sujeito; 2) A história das políticas públicas de esportes nos IF; 3) A 

intencionalidade das políticas públicas de esporte nos IF para a formação humana. 

 Assim, vimos por meio deste termo de consentimento livre e esclarecido solicitar à vossa 

senhoria a permissão para que conceda uma entrevista para a referida pesquisa e permita a utilização 

dos dados colhidos na elaboração dessa dissertação de mestrado. Comprometemos em toda vez que 
houver alguma citação durante a dissertação da entrevista fazê-la ipsis litteris e com a respectiva 

referência.  

 Eu, _____________________________________________________________, CPF: 

___________________ aceito participar da pesquisa supracitada e permito a utilização dos dados 

colhidos para a confecção da mesma. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
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ANEXO C – Carta do I Forum Nacional de Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e 

Lazer nos Institutos Federais 
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ANEXO D – Carta do II Forum Nacional de Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e 

Lazer nos Institutos Federais 
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