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 O Ensino Fundamental (antigo 1o grau) tem sido o centro das atenções de 

grande parte dos professores e pesquisadores, quer do ponto de vista da Educação, quer 

da Educação Física. Isto ocorre na medida em que se compreende o Ensino 

Fundamental como a porta de entrada para qualquer proposta mais ampla de 

democratização do acesso ao ensino, e que muitos problemas e questões estão 

encravadas neste nível de ensino, que embora sejam amplamente denunciadas, estão 

longe de serem solucionadas. 

 No entanto, os males estruturais que afetam a sociedade Brasileira e o Ensino 

Fundamental, também atingem o Ensino Médio com tanta ou maior intensidade, o que 

não é pouco e merece uma reflexão mais aprofundada. 

 Alguns aspectos merecem destaque na busca da compreensão do contexto atual 

da Educação Física no Ensino Médio. O primeiro mostra quase a metade dos alunos do 

Ensino Médio estuda no período noturno (INEP, 2000). Até a vigência da LDB 

anterior de 1971, os alunos do curso noturno, composta por uma maioria de alunos 

trabalhadores, tinham a disposição legal os pedidos de dispensa. Se não o realizavam, 

em muitos casos, as direções das escolas incentivavam tal prática (DARIDO et al., 

1999).  

 Com a aprovação da nova LDB 9394/1996, a Educação Física para o ensino 

noturno passou a ser facultativo para os alunos cursarem, às escolas oferecerem, e caso 

elas ofereçam a disciplina, as horas aulas não eram contabilizadas na carga horária da 

escola (Parecer  do CEE no 178/98).  O que permitiu inferir que a Educação Física no 

ensino noturno continuou não ocorrendo ou ainda, sendo implementadas em 

pouquíssimas escolas e assim, foram excluídos do processo cerca de 50 % dos alunos 

do Ensino Médio, provavelmente os maiores beneficiados com os conhecimentos 

advindos da cultura corporal. 



 

 

Na intenção de se modificar este quadro, em 01/12/2003, a facultabilidade foi 

alterada através da Lei n° 10.793, que determinou que as aulas de Educação Física 

passassem a ser facultativas não mais a todas as pessoas que estudassem em período 

noturno mas sim àquelas que, independentemente do período de estudo, se 

enquadrarem em seguintes condições: mulheres com prole, trabalhadores, militares e 

pessoas com mais de trinta anos (BRASIL, 2003). 

 Outro problema que aflige a Educação Física no Ensino Médio diz respeito ao 

fato de que muitas escolas brasileiras impõem aos alunos aulas,  também do Ensino 

Médio, em período contrário ao das demais disciplinas. Para o aluno retornar a escola, 

muitas vezes distante de sua casa, ou para o aluno trabalhador a Educação Física fora 

do período se constitui numa dificuldade extra, e gera como conseqüência, um 

aumento do número de alunos dispensados.  

 Outro aspecto  que não pode ser esquecido é o fato dos alunos no Ensino Médio 

terem um interesse muito grande nas questões ligadas ao vestibular, sobretudo os 

jovens de classe média e alta. Nesse sentido, é preciso esclarecer que a cada 10 alunos 

de Ensino Médio no Brasil, apenas 2 ou 3 alunos acabam se dirigindo ao Ensino 

Superior. Além disso, muitos dos alunos das escolas públicas não chegam a prestar 

vestibular nas Universidades mais concorridas e inscrevem-se diretamente nas 

particulares. Assim, a concorrência da Educação Física com o vestibular ocorre 

principalmente com jovens de escolas particulares. 

 Aliás, muitas dessas escolas tem programado a substituição das aulas de 

Educação Física da escola passando para convênios com academias de ginástica. Na 

verdade, os objetivos são bastante diferentes entre as duas instituições, mas como isso 

é possível do ponto de vista legal e em muitos casos fica mais barato para a escolas, 

esse processo de terceirização vem ocorrendo cada vez com maior freqüência. 

Em resumo, a maioria dos alunos do Ensino Médio cursando o noturno em que 

a disciplina é obrigatória, mas onde se abre um número imenso de dispensa, as aulas 

fora do período escolar, a concorrência com o vestibular e as academias de ginástica 

apontam para um cenário nada animador, o que exige ações políticas e uma 

compreensão mais adequada dos aspectos vigentes desse nível de ensino.  



 

 

 É preciso considerar que nos últimos anos foram lançadas as novas bases da 

Educação no Ensino Médio através da publicação da LDB/96, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs/1998) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs/Brasil/1999),  e que tais discussões nem sempre foram acompanhadas de perto 

pelos pesquisadores da área da Educação Física. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Ensino Médio, que 

regulamentam a base curricular nacional para esse nível de ensino, foram aprovadas 

em 01/06/98, parecer CEB no 15/98, e trazem em suas orientações dois princípios 

básicos fundamentais pelos quais devem ser norteadas as propostas de ensino, quais 

sejam: a interdisciplinaridade e a contextualização.  

 A interdisciplinaridade, de acordo com as DCNs deve ir além da mera 

justaposição de disciplinas, e deve evitar ao mesmo tempo a diluição delas em 

generalidades. Parte-se do princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo 

permanente com os outros. Assim, a relação entre as disciplinas pode ir da simples 

comunicação de idéias até a integração mútua de conceitos, da epistemologia, da 

terminologia, da metodologia e dos procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 Nesta perspectiva é importante ressaltar que a interdisciplinaridade supõe um 

eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, 

um plano de intervenção. Desse modo, como afirma as DCNs (1998) a 

"interdisciplinaridade deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 

alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma 

disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários" (p.89) 

 O tratamento contextualizado, por sua vez, é um recurso que a escola tem para 

retirar o aluno da condição de expectator passivo. Se bem executado no processo de 

ensino, os conteúdos têm mais chances de provocar aprendizagens significativas que 

possam mobilizar o aluno e estabelecer uma relação de reciprocidade entre ele e o 

objeto do conhecimento. 

 Assim, a interdisciplinaridade e a contextualização são recursos 

complementares para ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre as 

disciplinas e entre as áreas nas quais as disciplinas venham a ser agrupadas (DCNs, 

1998). 



 

 

 Também nas DCNs foram descritas às áreas que devem estar presentes na Base 

Nacional Comum dos currículos das escolas de Ensino Médio, são elas: - Linguagens, 

Códigos e suas tecnologias, - Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias e - 

Ciências Humanas e suas tecnologias. As propostas pedagógicas das escolas 

estabelecerão: - as proporções de cada área no conjunto do currículo; - os conteúdos a 

serem incluídos em cada uma delas, tomando referências as competências descritas; os 

conteúdos e competências a serem incluídos na parte diversificada, os quais poderão 

ser relacionados em uma ou mais áreas, reagrupados e organizados de acordo com 

critérios que satisfaçam às necessidades da clientela e da região. 

 Em seguida à publicação das DCNs foram lançados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio no ano de 1999, cujo objetivo é difundir os princípios da 

reforma curricular e orientar os professores na busca de novas abordagens e 

metodologias. Na apresentação do documento Berger Filho (1999), Secretário de 

Educação Média e Tecnológica, afirma que partindo dos princípios definidos na LDB, 

num trabalho conjunto de educadores de todo país, chegou-se a um novo perfil para o 

currículo, apoiado em competências básicas para a inserção de jovens na vida adulta, 

buscando dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização e 

evitando a compartimentalização mediante a interdisciplinaridade e incentivar o 

raciocínio e a capacidade de aprender. 

 Conquanto as DCNs (1998) do Ensino Médio tenham sido bem elaboradas e 

tenham trazido um detalhamento poucas vezes observado em documentos legais, elas 

não apresentam um aprofundamento ou justificativas em considerar a Educação Física 

na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, embora afirmem que essa área 

busca estabelecer correspondência não apenas entre as formas de comunicação - das 

quais as artes, as atividades físicas e a informática fazem parte inseparável - como 

evidenciar a importância de todas as linguagens enquanto constituintes dos 

conhecimentos e das identidades dos alunos.  

 Por outro lado, os PCNs (Brasil/1999) da área da Educação Física no Ensino 

Médio, deveriam ter traduzido esses princípios para a disciplina. No entanto, optam 

por defender uma Educação Física voltada para a formação do cidadão ativo. Nas 

palavras dos autores dos PCNs "...uma Educação Física atenta aos problemas do 



 

 

presente não poderá deixar de eleger, como uma das suas orientações centrais, a da 

educação para a saúde" (p.156).  

Os estudos da área não podem ficar a alheios aos princípios que norteiam o 

Ensino Médio, lembrando que a LDB/96 reforça a preocupação com a integração da 

Educação Física à proposta pedagógica da escola. O que significa efetivamente 

considerar a Educação Física na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias? 

Quais os significados dos princípios da interdisciplinaridade e contextualização para a 

Educação Física no Ensino Médio? 

Assim, buscou-se nessa pesquisa/apresentação uma fundamentação teórica que 

permita compreender as interfaces da Educação Física na área de linguagens bem 

como compreender os desdobramentos dos princípios da interdisciplinaridade e da 

contextualização na organização dos conteúdos e nas orientações didáticas para a 

Educação Física no Ensino Médio. 
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