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RESUMO 

 

GAMA, Luciano Barros Húngaro da. A Educação Física na área de Linguagens do Exame 

Nacional do Ensino Médio: Um estudo sobre as questões relativas a esse componente 

curricular (2009-2018). 2020. 39 f.. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina de Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2020. 

 

Este produto acadêmico busca analisar as questões de um componente curricular obrigatório, 

a Educação Física e os seus conteúdos que são medidos na avaliação do Exame Nacional do 

Ensino Médio. Foi definido que seriam analisados somente os cadernos de questões de cor 

azul dos anos de 2009 a 2018. Esse trabalho ainda possui o objetivo analisar como a Educação 

Física está inserida no ENEM. Apurou-se que apenas 33 questões eram referentes à disciplina 

de Educação Física dentro da prova de Linguagens Códigos e suas Tecnologias. Conclui-se 

que os conhecimentos medidos no exame estão voltados, em sua maioria, a saberes 

hegemônicos da Educação Física escolar. Estes saberes estão atrelados ao Higienismo, 

Militarismo e Esportes, entretanto, há conteúdos que estão atrelados aos conhecimentos 

propostos pelo Movimento Renovador, com isso as aulas de Educação Física devem buscar 

implementar conteúdos mais diversificados daqueles que constituíram e ajudaram a legitimar 

a presença desse componente no espaço e currículo escolar. 

 

Palavras-chave: Educação Física. ENEM. Linguagens. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física está presente na escola brasileira desde meados de 1850, com 

Couto Ferraz, desde então a disciplina passou por várias concepções, papel e 

legitimação no currículo escolar. Dentre as concepções podemos citar o Higienismo, 

Militarismo, Esportivização e o Movimento Renovador. Ora, saímos da concepção de 

obtenção de hábitos saudáveis, promoção da saúde, seleção de indivíduos, representação 

em competições externas para saber como nos comunicamos através de movimentos 

corporais sistematizados e difundidos.  

Logo, deixamos de ser um braço das Ciências da Natureza para nos integrarmos 

às Linguagens, que é ratificado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000 e 2002), 

Exame Nacional do Ensino Médio (2009) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (2012), todos baseados no Movimento Renovador. 

O presente estudo busca analisar as questões destinadas ao componente 

curricular da Educação Física e sua relação com os conteúdos que compõe essa 

disciplina. Apoiando-se nos estudos de Pontes Junior et al (2017, 2016), Pontes Junior, 

Sousa e Silva (2015), Beltrão (2014) e Fernandes, Rodrigues e Nardon (2013), nos 

quais analisam como a Educação Física é tematizada e avaliada no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). 

Para fins de organização deste produto acadêmico busquei, primeiramente, traçar 

quais seriam meus objetivos nesse trabalho, para em seguida justificar o motivo de eu 

ter escolhido o tema da Educação Física nas provas do ENEM, para fins analíticos, 

optei por fazer o recorte nos anos de 2009 a 2018, pois foi no ano de 2009 que houve a 

reformulação do exame e 2018 era o ano que eu estava ministrando aulas de Educação 

Física em um curso pré-vestibular. 

Após a definição dos objetivos e a descrição da justificativa, faço uma análise 

histórica da presença da Educação Física na Educação Básica, descrevendo a inserção 

desse componente curricular durante o século XIX, passando pelo movimento 

higienista, ginástico, esportivo, para enfim chegar aos movimentos renovadores da 

década de 1980 no Brasil. 

Esse subcapítulo é sucedido pela parte que escrevo sobre os conteúdos e saberes 

que compõe a Educação Física escolar, seja através da dança, e sua relação com a os 
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esportes, as ginásticas, os jogos, as lutas e os conhecimentos sobre o corpo, que 

poderiam fazer parte do conteúdo de ginástica, mas que eu busco diferenciá-los. 

Após esse momento faço uma análise histórica do ENEM, desde sua 

implementação no ano de 1998, sua reformulação ocorrida no ano de 2009, e o apoio 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM),de 2012, que 

referendou a entrada da Educação Física na área de linguagens, o que se buscou aqui era 

uma nova forma de entendermos e trabalharmos a Educação Física, não mais como área 

do saber das ciências da natureza, mas como fenômeno cultural que busca se comunicar 

com os outros através de gestos e movimentos sistematizados individualizados e 

coletivos. 

A apresentação e discussão dos dados coletados nos exames são discutidos no 

capítulo subsequente aos pressupostos metodológicos, no qual defino os recortes feitos 

nesse produto acadêmico. A apresentação e discussão dos dados são feitos com base em 

um único caderno de questões, o caderno azul, no qual é feito um levantamento de 

quantas questões de Educação Física ocorrem em cada ano de aplicação do exame e a 

quais conteúdos essas questões versam. Acrescento no anexo A as questões 

classificadas no grupo “outros”. 

Em seguida faço as considerações finais, no qual defendo que as aulas de 

Educação Física, tanto escolar quanto não escolar, devem levar em conta não só a 

prática, como também a teoria, pois a LDB de 1996 descreve que há grupos de pessoas 

que possuem liberação das aulas práticas, e que a prática pela prática não enriquece a 

bagagem cultural, motora e social dos estudantes. 

Logo, como as aulas de Educação Física do pré-vestibular social, Projeto de 

Ensino Cultural e Educação Popular (PECEP), pode, a partir do estudo sobre as 

questões que estão envolvidas e sendo desenvolvidas no ENEM, contribuir para pensar 

o ensino da Educação Física, aproximando-o da realidade social dos estudantes e dos 

conhecimentos medidos pelo exame? 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo Geral 

Analisar como a Educação Física está inserida no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) de 2009 a 2018. 

2.2.Objetivos Específicos 

→ Identificar as questões relacionadas à disciplina da Educação Física no 

ENEM;  

→ Analisar os conteúdos que essas questões exigem do estudante; 

→ Associar as questões às diferentes concepções de Educação Física escolar; 

→ Refletir como os cursos pré-vestibulares podem contribuir para trazer esses 

conhecimentos para as aulas de Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Desde que concluí minha graduação em Licenciatura em Educação Física, no 

ano de 2016 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tive que trabalhar em 

outras áreas que não correspondiam a minha formação inicial. Lecionei como monitor 

de aprendizagem em matemática no Programa Mais Educação (PME) do Governo 

Federal, por exemplo. Entretanto, minha prática docente sempre trazia a motricidade 

comigo, sendo importante, a meu ver, mostrar a aplicabilidade desses conteúdos outrora 

teorizados. 

No ano de 2018, tive conhecimento de um Pré-Vestibular Social (PVS) que 

ocorria dentro de uma escola particular, Escola Parque, localizada no bairro da Gávea, 

zona sul do Rio de Janeiro. O cursinho estava procurando professores de Educação 

Física para ministrar aulas, além dos outros componentes curriculares obrigatórios da 

educação escolar, como Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua 

Estrangeira, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia.  

A Arte estava contemplada nesse PVS na medida em que uma aula no mês de 

Educação Física era destinada a Dança, entretanto, as outras formas de artes não eram 

contempladas, como as Visuais e Cênicas. O professor que ministrava a aula de dança 

não tinha essa formação necessária para ministrar esse conteúdo. Nesse sentido, a 

coordenação entendia que a dança era para ocorrer no mesmo espaço da EDF, pois 

envolvia o movimento corporal. 

A partir do conhecimento dessa oportunidade, me candidatei e voltei a atuar em 

minha área de formação inicial atuando em um espaço de educação não-formal. Busquei 

me informar junto à coordenação do PVS sobre o projeto pedagógico e, dessa forma, 

orientar minha prática pedagógica. Porém, não havia um documento que orientasse 

sobre os conteúdos que deveriam ser ministrados. 

No mesmo ano em que comecei a atuar no PVS fiz a seleção para o Programa de 

Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II (CP2). Meu interesse por esse programa 

foi como forma de aperfeiçoar minha prática pedagógica e ao mesmo tempo continuar 

minha formação, almejando o título de Especialista em Educação Básica (Pós-

Graduação Lato-Sensu).  
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Ao final desse programa é necessário escrever uma monografia que verse sobre 

alguma inquietação da instituição de origem do residente. Dessa forma, o que me tocava 

era algo relativo aos conteúdos da Educação Física que são avaliados no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), anualmente, desde o ano de 2009, e como minha 

prática docente poderia influenciar os estudantes do PVS a fim de que eles tivessem 

melhor aproveitamento nesse conhecimento. 

No ano de 2010, as notas obtidas pelos estudantes passaram a ser utilizadas 

como forma de ingresso no ensino superior das Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e das IES particulares, através 

do Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e do Fundo de Financiamento 

Estudantil do Ensino Superior (FIES). 

Como o PRD se inicia no meio do ano com vigência de até um ano e meio, no 

máximo, não nos é garantida a permanência na instituição de origem, desta forma me 

desliguei do PVS e com isso, todo o trabalho que seria feito com base numa reflexão 

teórico/prática foi alterado, havendo a necessidade de adaptação a essa nova realidade. 

Este trabalho procura servir de inspiração e orientação do trabalho docente em 

pré-vestibulares sociais e comunitários, colocando holofote nessa área do conhecimento, 

que ao longo da história foi vista como atividade extracurricular ou atividades de lazer, 

para que os estudantes desses cursos tenham melhor aproveitamento no exame e, assim, 

obterem o acesso ao ensino superior. 
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

4.1.História da Educação Física na Educação Básica 

Neste capítulo abordarei a história da Educação Física na Educação Básica, bem 

como os princípios, abordagens e paradigmas que orientavam esse componente 

curricular obrigatório nas instituições de ensino formal, os conteúdos ministrados 

durante as aulas, como também as legislações educacionais e, como o Estado e os 

profissionais entendiam o papel da Educação Física escolar. 

A Educação Básica possui esse nome desde que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) foi promulgada, no ano de 1996 (BRASIL, 1996). Essa lei, 

que rege e normatiza a educação formal no Brasil, trouxe avanços para a sociedade após 

o período de redemocratização do país, ocorrido durante a década de 1980 e, concluída 

com a promulgação da Constituição Federal, no ano de 1988. 

A Educação Física (EDF) já se apresentava como componente curricular das 

escolas básicas desde o ano de 1854, com Couto Ferraz e sua reforma (LIMEIRA e 

SCHUELER, 2008). A essa época, a concepção de EDF era que, estava intimamente 

ligada ao higienismo e ao militarismo, pois se buscava uma população saudável e apta 

aos conflitos internos (revoltas) e externos (guerras), esse padrão vigorou até os anos de 

1950, quando surge uma nova perspectiva de EDF. 

A visão higienista, difundida por médicos, propunha a aquisição de hábitos 

saudáveis da sociedade através das aulas de Educação Física, Darido e Sanches Neto 

(2011) colocam que “a preocupação central é com os hábitos de higiene e saúde, 

valorizando o desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício” (p. 02). 

Já o militarismo colocava que o desenvolvimento da EDF na escola iria 

selecionar os indivíduos mais preparados para o combate, para atuar nas guerras, por 

isso se fazia necessário selecionar os homens mais aptos e preparados para os embates 

militares. Vale ressaltar que quem ministrava as aulas nesse momento eram ex-

militares, assim como na visão anterior, higienista, os médicos eram os que prescreviam 

as atividades a serem elaboradas pelas pessoas. 

Como não se tinha uma fundamentação teórica que embasasse e fundamentasse 

a Educação Física, não havia uma diferenciação entre a EDF e a instrução física militar. 
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Dessa forma a “Educação Física na escola já sofria preconceitos e baixo status desde o 

seu início” (DARIDO;SANCHES NETO, 2011, p. 02). 

Nesse momento, da Reforma Couto Ferraz até os anos de 1950, a Educação 

Física escolar era confundida com ginástica, pois esse conteúdo era o explorado pelas 

pessoas que ministravam as aulas. Os métodos ginásticos no Brasil tiveram influência 

de três países, a Alemanha, a França e a Suécia. 

Como escrito anteriormente, a Educação Física escolar era comumente 

confundida como ginástica, pois sua preocupação central era com a aquisição de hábitos 

de higiene e saúde, o que valorizava o desenvolvimento físico, a partir do exercício 

físico (DARIDO; SANCHES NETO, 2011). Após esse momento, de sistematização da 

ginástica na escola, “surgem os métodos ginásticos” (DARIDO; SANCHES NETO, 

2011, p. 02). 

Nesse sentido, a Educação Física escolar era composta por um único conteúdo, a 

ginástica, que esteve tão fundamentada no imaginário popular que fez com que as 

crianças e adolescentes não tivessem aulas de EDF, mas de ginástica. Após esse 

período, tivemos a entrada dos esportes no currículo escolar. 

Nos anos de 1950, Auguste Listello contribuiu com a difusão de um novo 

método de ensino, a Educação Física Desportiva Generalizada (SOARES et al., 2012). 

Esse movimento introduziu na Educação Física escolar os esportes. Sua influência é 

grande ao ponto de termos o esporte na escola e não o esporte da escola. Dessa forma o 

papel do professor é centralizado, diretivo, aos estudantes resta, apenas, a repetição 

mecânica, ou seja, o tecnicismo dos movimentos esportivos. 

O Brasil nas décadas de 1950 a 1980 estava intimamente ligado às influências da 

Europa, assim como o restante do mundo. A esse período o crescimento de praticantes 

esportivos é latente e, com isso foi observada no Estado brasileiro a ascensão do esporte 

a interesse do Estado e a implementação do “binômio Educação Física/Esporte na 

planificação estratégica do governo” (DARIDO; SANCHES NETO, 2011, p. 04). Dessa 

forma demos origem a política de pão e circo característico dessa época. Fensterseifer et 

al (2013, p. 360) argumenta “ser plenamente possível confundir EF escolar com prática 

esportiva [...] denominado de esportivização da EF escolar”. 

Os esportes, assim como as ginásticas, ajudaram a legitimar a presença da 

Educação Física no currículo escolar, como componente obrigatório. Entretanto, essa 
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legitimação nos trouxe uma contraposição, pois a entrada dos esportes fez com que, 

hoje, não tenhamos o esporte da escola, mas sim o esporte na escola, o que faz com que 

professores de Educação Física reproduzam a estrutura organizacional, as regras e os 

movimentos sistematizados para a alta performance. 

Ao passo que esse conceito de esporte na escola passa a receber críticas de 

professores da área, pois estes entendiam que devíamos ter o esporte da escola, aquele 

adaptado as necessidades e características não só do corpo discente, como também da 

comunidade escolar e região a qual a instituição está inserida. Dessa forma Vago (1996, 

p. 09) argumenta que “o „esporte da escola‟ pode „intervir na história cultural da 

sociedade‟”, com isso a possibilidade de a escola poder construir sua própria cultura 

esportiva “com seus códigos próprios” em detrimento ao “esporte como prática cultural 

da sociedade com os atuais códigos hegemônicos” (VAGO, 1996, p. 13). 

Parece-me necessário explicitar aqui o termo “cultura” que é trazido a discussão 

pelo coletivo de autores (SOARES et al, 2012), sendo nesse trabalho baseado no 

conceito de Laraia (2006) no qual cultura é todo conhecimento, saberes, crenças, artes, 

moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo ser humano 

como membro de um grupo, pois é nas relações sociais que nos entendemos como seres 

e sociedade. Soares et al (2012) defende que a principal abordagem da Educação Física 

escolar não seja só a ginástica, apoiada pelo higienismo e militarismo, nem os esportes, 

mas todas as atividades expressivas corporais, como jogo, esporte, capoeira, dança e 

ginástica, essas atividades configuram uma área de conhecimento que os autores 

denominaram “cultura corporal” (SOARES et al, 2012, p. 50). 

Até o momento, os conteúdos da EDF escolar estiveram intimamente ligados aos 

movimentos históricos, enquanto que os métodos ginásticos, introduzidos em meados 

do século XIX no Brasil tinham a ver com a melhoria da saúde da população e o reforço 

da defesa e identidade nacional brasileira, já os esportes estiveram ligadas a uma 

“política de pão e circo” do período da ditadura militar (DARIDO; SANCHES NETO, 

2011). 

Os anos de 1980 marcaram um novo horizonte no campo da Educação Física 

escolar, pois no processo de redemocratização do país estava ligado à renovação das 

abordagens/concepções/metodologias/tendências de ensino, uma vez que tentaram 

romper com os modelos Higienista, Militarista e Esportivo característico da EDF. 
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Posso ressaltar, aqui, que esse movimento não é uniforme, surge a partir da 

crítica de professores e estudiosos as práticas hegemônicas na Educação Física escolar. 

Traçando uma metáfora, é uma espécie de praia, no qual os surfistas querem surfar sua 

onda e fazer dela o melhor movimento. No caso, os surfistas são os autores proponentes, 

ou formuladores, e as ondas são as diferentes concepções que surgem, ora pela crítica à 

concepção anterior, ora pela negação aos modelos estabelecidos historicamente. Esse 

fato ocorre por termos disputas no campo ideológico, sejam eles biológicos, filosóficos, 

psicológicos ou sociais no campo da Educação Física escolar. 

Essa metáfora não estaria completa se eu não explicasse o contexto, durante anos 

a única forma de surfar seria estando deitado na prancha, entretanto o movimento 

renovador busca mudar esse paradigma, essa forma aceita, você pode continuar 

surfando deitado na prancha, mas poderíamos fazer movimentos mais interessantes, 

apenas, ficando de pé e, com isso, poderíamos inovar. Mas, para isso, um primeiro 

passo deve ser feito, alguém tem que ficar em pé, ou não basta só ficar em pé, mas fazer 

uma manobra, algo que chame atenção das pessoas, e esse movimento de ficar em pé e 

fazer manobras foi feito por diferentes abordagens, ou concepções, ou metodologias, ou 

tendências de ensino, que possuem em seu nome, resumidamente, a visão na qual está 

inserida, são elas:  Aberta, Construtivista-Interacionista, Crítico-Emancipatória, Crítico-

Superadora, Desenvolvimentista, Fenomenológica, Humanista, Jogos Cooperativos, 

Multiculturalismo-Crítico, PCNs, Plural/Cultural, Psicomotricidade, Saúde Renovada, 

Sistêmica, entre outros. Esse movimento foi e é de suma importância, pois propiciou 

outras abordagens a continuarem inovando ou propondo conteúdos ou abordagem 

teórico-metodológico, pode-se ressaltar que outros surfistas virão, ou pessoas deixaram 

de surfar determinadas ondas, mas a praia e o movimento sempre estarão lá. 

Nesse momento de renovação dos conteúdos e abordagens de ensino pode-se 

destacar a que rompeu, significativamente, com o que estava vigente, a Crítico-

Superadora (SOARES et al, 2012) que propôs que a EDF escolar sistematizasse não só 

os esportes, como também as outras formas de atividades expressivas corporais, como 

jogo, dança e capoeira, formas estas que juntas as ginásticas e os esportes configuram 

uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal (SOARES et al, 

2012, p.50) ampliando os entendimento e o papel da Educação Física. 

Concomitantemente às críticas aos modelos Higienistas, Militaristas e 

Esportivos, os professores se viram perdidos em o que deveriam ensinar, como 
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deveriam ensinar e por que deveriam ensinar (DARIDO; SANCHES NETO, 2011). 

Nesse sentido decidiram utilizar o autoensino e deixaram os estudantes terem sua 

autonomia durante as aulas, com isso, esses professores passaram a ser somente 

fornecedores de materiais e controladores do tempo de aula (DARIDO; SANCHES 

NETO, 2011). 

Galvão, Rodrigues e Sanches Neto (2011, p. 26) entendem que a EDF estuda 

não só o corpo, como também o movimento humano. “Esse estudo pode abranger vários 

níveis, desde elementos microscópios (biológicos) a macroscópios (comportamentais) e, 

até mesmo sociais e culturais (contextuais)”. 

Dessa forma, a cultura passa a ser o principal conceito para a atuação de 

docentes nas aulas de EDF, pois as manifestações corporais humanas são geradas e 

difundidas na dinâmica cultural (SOARES et al, 2012).Portanto, a intervenção 

pedagógica deve tratar as pessoas nas suas manifestações culturais relacionando-as com 

o corpo e com o movimento. Nesse sentido, “as manifestações mais típicas que 

compõem a Cultura Corporal de Movimento são: o Jogo e a Brincadeira, o Esporte, a 

Dança, a Ginástica, as Lutas, a Capoeira” (GALVÃO; RODRIGUES; SANCHES 

NETO, 2011, p.34), incluo aqui ainda outras atividades, como as Circenses, que 

compõem o conhecimento rítmico-expressivo, e conhecimentos sobre o corpo, voltado 

aos conhecimentos anátomo-fisiológicos (DARIDO; SANCHES NETO, 2011). 

Esse movimento renovador das concepções da Educação Física escolar culminou 

com a mudança de paradigma da EDF, pois esta era “filiada” a área das Ciências da 

Natureza (DARIDO; SANCHES NETO, 2011), entretanto, entendeu-se que com essa 

nova visão sobre a EDF escolar esta não estava mais contemplada naquela área, sendo 

pertencente, agora a área de Linguagens. 

Esse novo paradigma, o da Educação Física estar na área de Linguagens, coloca 

que o corpo se comunica através de gestos individualizados ou socialmente construídos 

e difundidos, portanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) apenas 

ratificaram essa corrente de pensamento, pois se superou a ideia de uma EDF 

Higienista, Militar e Esportiva, para uma Cultural. 

No decorrer da história das legislações educacionais brasileiras, o Estado, 

independente, possuiu três leis de diretrizes e bases: a de 1961 (Lei n.° 4.024, de 20 de 



17 
 

 

dezembro de 1961); a segunda ocorrida em 1971 (Lei n.° 5.692, de 11 de agosto de 

1971); e a atual (Lei n.° 9.394/96), promulgada em 1996.  

Ao longo de nossa república a EDF escolar deixou de ser considerada como uma 

atividade extracurricular, para em 1961, ser considerada obrigatória nos cursos 

primários e médios. Com a reforma educacional de 1971, ocorrida em plena ditadura 

militar, houveram algumas mudanças, uma delas foi em relação da ampliação da 

obrigatoriedade da presença e prática a todos os níveis e modalidades de ensino 

(SILVA; VENÂNCIO, 2011). 

Ainda sobre a LDB (Lei n.º5.692 de 1971) a EDF era entendida como um campo 

de prática corporal destituída de um saber próprio, sem conhecimento a ser oferecido 

aos estudantes, um fazer por fazer, dessa forma não contribuía para a formação 

educacional, política e social do aluno. 

Após o processo de redemocratização do país uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases começou a ser desenhada no contexto federal da política representativa. A LDB 

n.º 9.394/1996 valorizou a concepção social-democrata, na qual a educação escolar é 

obrigação do Estado e a participação popular é valorizada na construção e na 

implementação das políticas educacionais (SAVIANI, 2001). 

A Educação Física, inicialmente, aparecia como componente curricular, com 

isso havia uma ideia por parte das escolas e de suas equipes gestoras que a EDF escolar 

possuía um caráter extracurricular, fato que mudou com a revisão de suas competências 

de acordo coma as mudanças sociais e políticas da época. Ainda na atual LDB a EDF 

passou a ser compreendida como um componente curricular como os demais, portanto, 

obrigatório. 

Silva e Venâncio (2011, p. 56) escrevem que 

Tornar a Educação Física aos olhos da lei componente curricular obrigatório 

é reconhecer que o seu ensino tem objeto de estudo e conhecimento próprios 

presentes nos jogos, esportes, ginástica, lutas, danças, capoeira e 

conhecimentos sobre o corpo, constituindo então a base que a mantém na 

escola. 

Outros avanços da EDF escolar é o fato de que esta deve estar descrita no 

projeto político-pedagógico das instituições de ensino, oferecendo a possibilidade de se 

integrar ao cotidiano escolar, demonstrar sua importância e orientar o trabalho docente 

dos professores da Educação Básica. Na nova LDB a EB é compreendida como união 

das etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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Rangel et al (2011,p. 39) apontam que a “Educação Física contribui para a 

superação do discurso e práticas hegemônicas historicamente construídas e ainda 

presentes no ambiente escolar”. Nesse sentido precisamos ampliar a concepção de EDF 

e saúde ou práticas esportivas vigentes no cotidiano das aulas desse componente 

curricular. “É na dialogicidade da prática coletiva que transpomos as ações 

individualizadas” (RANGEL et al, 2011, p. 60). 

Parece-me necessário elucidar aqui que a Educação Física escolar sempre esteve 

ligada ao movimento político e social de sua época, o que era refletido no cotidiano 

escolar e nos conteúdos abordados durante as aulas. Mas, acredito que seja necessário 

explicar aqui o meu entendimento sobre o que seria “conteúdo” e como esse termo se 

relaciona com o componente e a escola, Coll et al. (2000, p. 12) aponta que conteúdos é 

a: 

Seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, raciocínios, 

habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, 

modelos de conduta etc., cuja assimilação é considerada essencial para que se 

produza um desenvolvimento e uma socialização adequada aos alunos. 

Nesse sentido posso apontar que o que era ensinado nas escolas brasileiras, 

desde a reforma Couto Ferraz até os dias atuais, traduzia o projeto de formação de 

indivíduos e cidadãos, uma vez que buscava-se orientar a um padrão de sociedade, 

comportamento, movimentos, ações, pensamentos, conhecimentos e saberes, sobretudo 

na Educação Física escolar e os saberes trabalhados por professores na Educação 

Básica. 

 

4.2. Exame Nacional do Ensino Médio – 2009 

O Exame Nacional do Ensino Médio foi implementado durante a gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1998, desde então o exame teve onze edições, 

todas elas anuais, até o final da gestão de Lula, em 2009, quando foi alterado sua 

estrutura e objetivo. 

O estado brasileiro buscou reformular sua avaliação externa para a etapa do 

Ensino Médio, também chamado de Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) saindo 

do total de 63 questões, que visavam mensurar se os estudantes haviam assimilado as 

competências e habilidades estipuladas pelo governo através de suas diretrizes, para 
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180questões, divididas em quatro áreas e, assim, propiciar a reforma dessa etapa da 

Educação Básica. 

Desde que foi promulgado, em 1998, até o ano de 2008, a portaria nº 438/98 do 

MEC, definia logo em seu artigo 1º quatro objetivos orientadores do ENEM para a 

avaliação do estudante, são eles:  

I -conferir ao cidadão parâmetro para auto avaliação, com vistas à 

continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho; 

II -criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do 

ensino médio; 

III -fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação 

superior; 

IV -constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-

médio (BRASIL, 1998, não paginado). 

No início do ano de 2009 o governo federal anuncia que mudaria esse exame 

afim de que ele se tornasse mais abrangente e que pudesse servir como forma de 

ingresso ao ensino superior, tanto público quanto privado, fomentado pelo governo 

federal através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) ou do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) (MACHADO; LIMA, 2014). 

Oliveira (2016), Rocha e Ravallec (2014) e Santos (2011) argumentam que a 

reforma do exame sentencia o fim de um modelo falido de ingresso ao ensino superior, 

os vestibulares, pois estes privilegiavam a seleção de estudantes através de 

conhecimentos disciplinares, enquanto o novo ENEM primaria pela formação geral das 

pessoas, ora recém-concluída o ensino médio, ora formadas há um tempo. 

Os argumentos utilizados pelo governo federal antes mesmo da época de sua 

reformulação foram para Santos (2011, p. 197) “servir de credenciamento dos alunos 

para as universidades, e as mudanças no currículo serão incorporadas ao Exame”o de 

reivindicação popular e de democratização do acesso ao ensino superior “o ato de 

transformar o ENEM em demanda popular se constrói na reivindicação de 

„democratizar‟ o acesso ao ensino superior, por meio de um sistema unificado de exame 

e de distribuição de vagas, viável somente pela adesão universal ao Exame” (ROCHA; 

RAVALLEC, 2014, p. 2000). Dessa forma, pessoas de distintos municípios poderiam 

ingressar na graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior (IES), que no início 

era só destinado a instituições públicas e federais, mas que teve adesão, também, de 

públicas estaduais, municipais e privadas. 
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A proposta de reformulação do ENEM, por parte do governo, além de trazer o 

argumento de uma reivindicação popular, construída por ele mesmo, e mudança na 

forma de ingresso do ensino superior, também buscou alterar a lógica vigente, pois o 

“formato da prova permitirá a reestruturação do ensino médio e que, com isso, o 

currículo dessa etapa do ensino passará a orientar os processos seletivos de acesso à 

educação superior, não o contrário” como acontecia (BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, vale ressaltar que um efeito (in)esperado é o fato do exame, como 

uma avaliação externa, estar moldando e orientando o currículo do Ensino Médio 

nas/das instituições de ensino brasileiras, sejam elas públicas ou particulares. “O 

ENEM, então, a nova bússola do Ensino Médio, entra para corrigir os currículos das 

escolas sem impor diretamente sua diretriz. É com essa conotação, como um modelo a 

ser seguido, que o ENEM tem a pretensão de servir como referência para os currículos” 

(SANTOS, 2011, p. 203). 

Como descrito anteriormente, o ENEM possuía 63 questões, em sua 

reformulação, foi proposto que o exame passaria a ter 200 questões, ao todo, entretanto 

esse número caiu. Outra mudança ocorrida no novo formato é que esse novo exame 

passaria a contar com redação, o que não era medido anteriormente. Portanto, a prova 

cresceu e já não poderia mais ocorrer somente em um dia na semana e, pela proposta, 

deveriam ocorrer em dois dias consecutivos, além da avaliação agora ser dividida em 

quatro grandes áreas 

É a partir de 2009 que o Exame é composto por uma redação e, como 

denominado pelo Edital, por quatro áreas do conhecimento: Linguagem, 

códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da 

Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias - 

distribuídas em duas provas a serem realizadas em dois dias consecutivos 

(ROCHA; RAVALLEC, 2014, p. 2003). 

Nessa nova organização do exame pode-se perceber que conteúdos e/ou saberes 

disciplinares foram agrupados segundo as áreas, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, em seu parágrafo único do artigo 9º: 

Em termos operacionais, os componentes curriculares obrigatórios 

decorrentes da LDB que integram as áreas de conhecimento são os referentes 

a: 

I. Linguagens: 

a. Língua Portuguesa; 

b. Língua Materna, para populações indígenas; 

c. Língua Estrangeira moderna; 

d. Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, 

obrigatoriamente, a musical; 
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e. Educação Física. 

II. Matemática. 

III. Ciências da Natureza: 

a. Biologia; 

b. Física; 

c. Química. 

IV. Ciências Humanas: 

a. História; 

b. Geografia; 

c. Filosofia; 

d. Sociologia (BRASIL, 2012, não paginado). 

O ENEM pode ser compreendido como avaliação externa, corrobora esse 

pensamento as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, divulgado através da 

resolução n. 2, no ano de 2012. No artigo 21 dessa resolução é descrito que “O Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve, progressivamente, compor o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB)” (BRASIL, 2012, não paginado). Nesse 

sentido,é vislumbrado que o ENEM seja uma avaliação sistêmica, certificadora e 

classificatória, pois deve possuir o objetivo de subsidiar as políticas públicas, diplomar 

pessoas que por motivos diversos de vida tiveram de se afastar da escola e, contribuir 

para o acesso ao ensino superior. 

Me apoio em Malusá, Ordones e Ribeiro (2014, p. 360) quando elas falam da 

mudança do exame para o ensino médio em relação à “reestruturação teve como 

principal objetivo motivador a democratização de oportunidades de acesso ao ensino 

superior, o que também ajudou a estimular a reorganização do currículo do ensino 

médio”. 

Ao passo que Oliveira (2016, p. 286) faz algumas observações em relação às 

mudanças colocadas em prática no ENEM 

No ponto que se refere à preparação para o vestibular, digo, vestibular 

tradicional, presume-se que não ocorrem grandes mudanças, especialmente 

em relação à necessidade dar ao aluno condições de concorrer a uma vaga na 

universidade. Entretanto, diferentemente do vestibular tradicional, o ENEM 

não se resume à cobrança de conteúdos livrescos, mesclando-os, na verdade, 

a situações-problema que envolvem o cotidiano, em franca adaptação às 

necessidades da sociedade do século XXI. 

Portanto, o novo ENEM oportunizou a democratização do acesso ao ensino 

superior, através de uma única forma de seleção, entretanto o método utilizado continua 

sendo meritocrático, mas atrelando conhecimentos escolares com situações do dia-a-dia 

da população, além de trazer a pluralidade regional para os exames. Logo, o exame 

busca alinhar os conteúdos ministrados na escola com competências e habilidades 

preconizadas nos documentos oficiais do governo, nesse sentido “o ENEM se tornou o 
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maior „vestibular‟ do Brasil” (BARROS, 2014, p. 1075) sendo, a partir de 2010, uma 

espécie de “vestibular nacional” (BARROS, 2014, p. 1079). 
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção abordarei os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa, explicitando se a abordagem utilizada é qualitativa ou quantitativa, o tipo de 

pesquisa, os instrumentos e o local de coleta de dados e as técnicas de análise e 

interpretação utilizados para o desenvolvimento desse trabalho. 

Como explicitado anteriormente, esse trabalho sofreu alterações, entre elas os 

objetivos e a metodologia do trabalho. Com isso, o objetivo geral dessa monografia, 

hoje, é analisar como as questões referentes à Educação Física no ENEM de 2009 a 

2018 se apresentam, sendo que a mesma está inserida na área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

Esse trabalho privilegiou a quantificação de dados, analisando e interpretando-os 

estatisticamente, portanto a abordagem da pesquisa aqui utilizada foi a quantitativa-

qualitativa, pois considerou e analisou os dados coletados, apesar de não ser analisado 

opiniões, comportamentos, atitudes individuais ou coletivas (GÜNTHER, 2006). Então, 

não foram investigados fenômenos pessoais, mas sim questões do ENEM, entre os anos 

de 2009 e 2018. 

O tipo utilizado foi documental, pois buscou no site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), acesso as provas de cada ano 

da edição desde sua reformulação, 2009 até o ano de 2018, quando comecei a trabalhar 

no curso pré-vestibular social, sem considerar as provas aplicadas a adultos privados de 

liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, 

chamado de ENEM PPL (BRASIL, 2020), considerei as duas aplicações de 2016, pois 

não me pareceu justo não analisar a segunda, ocorrida, somente, devido ao movimento 

de Ocupação das escolas públicas pelos estudantes, e edições, quando efetuadas e 

questões somente da área de linguagens, pois, corroboro ao descrito nas DCNEM de 

2012, no qual entendo que a Educação Física está inserida na área de Linguagens 

Códigos e suas Tecnologias. 

Apoio-me em Fensterseifer et al (2013, p. 358) quando aborda que a Educação 

Física só é incluída na matriz de referência do ENEM após sua reformulação, ocorrida 

no ano de 2009, “a inclusão na matriz de referência se dá em 2009. Entendemos essa 

inclusão da EF na matriz de referência do ENEM-2009 como um avanço”. 
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Sobre a metodologia deste trabalho, se caracterizou de uma análise documental 

de caráter exploratório (OLIVEIRA, 2017) dos documentos oficiais, ou seja, aqueles 

divulgados pelo poder público através de seus ministérios e das autarquias que são 

responsáveis pela orientação, elaboração e realização desse exame. Após esse momento, 

realizou-se um levantamento sobre os conteúdos da Educação Física que aparecem no 

ENEM desde a reforma até o ano de 2018. 

Descrevo abaixo o passo-a-passo feito para a realização da pesquisa: 

Quadro 1 – Descrição do passo-a-passo da pesquisa 

Novembro/2018 

Definição do Problema: 

Como a aula de Educação Física do pré-vestibular social pode, a partir do estudo 

sobre as questões que são envolvidas e desenvolvidas no ENEM, contribuir para 

pensar o ensino da Educação Física, aproximando-o da realidade social dos 

estudantes e dos conhecimentos medidos pelo exame? 

Novembro/2018 
Levantamento bibliográfico com descritores: 

ENEM; Linguagens; Educação Física; 

Janeiro/2019 
Pesquisa de documentos oficiais: 

CF 1988; LDB 1961, 1971 e 1996; INEP; SAEB; 

Fevereiro/2019 
Pesquisa das provas: 

Site do INEP; 

Fevereiro/2019 
Leitura das provas: 

Feita pelo próprio autor; 

Março/2019 
Quantificação dos dados coletados nas provas: 

Feita pelo próprio autor; 

Abril e Maio/2019 
Análise dos dados extraídos das provas: 

Feita em conjunto autor e orientador; 

Junho/2019 
Relação dos dados coletados com o campo discutido: 

Feita pelo próprio autor para fins de orientação da escrita; 

Julho a 

Agosto/2019 

Busca de textos que abordam a história da Educação Física: 

Levantamento de textos clássicos e resumos e resenhas das literaturas clássicas para 

orientação do trabalho; 

Setembro/2019 a 

Janeiro/2020 

Interpretação dos dados de acordo com os pressupostos teóricos e históricos: 

Interpretação dos aportes teóricos de acordo com os dados coletados e escrita final 

do produto acadêmico com base nos achados e análises feitas pelo autor em 

consonância ao orientador; 

Fevereiro/2020 
Revisão: 

Revisão e correção do produto final pelo orientador; 

Março/2020 

Apresentação: 

Defesa do produto acadêmico do Programa de Residência Docente, no Colégio 

Pedro II. 

Fonte:Elaboração própria do autor (2020) 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

6.1.Análise das questões de Educação Física na área de Linguagens 

Nesta seção do trabalho eu apresento as questões aplicadas no Exame Nacional 

do Ensino Médio entre os anos de 2009 e 2018, agrupando-as de acordo com os 

possíveis grupos: Danças, Esportes, Ginásticas, Jogos, Lutas e Outras Práticas 

Corporais, me apoiando na divisão que Beltrão (2014) utiliza. Além, de fazer uma 

análise geral e específica de cada grupo. 

Primeiramente, foram levantadas as provas de cor azul das edições de 2009 a 

2018, por termos tido mais de uma aplicação das provas, como nos anos de 2015 e 

2017, foram analisados somente a segunda aplicação, pois entendi que a primeira 

aplicação foi desconsiderada, dessa forma me apoio em Pontes Junior et al (2017) que 

desconsiderou as provas anuladas. No ano de 2016 tivemos uma manifestação popular 

surgida da indignação por parte do corpo discente do Ensino Médio, as ocupações. Por 

esse motivo em 2016 tiveram duas aplicações das provas, ambas validadas pelo MEC, 

para aqueles que fariam o exame nos locais ocupados, logo, 2016 contará com análise 

dos dois exames. 

Fernandes, Rodrigues e Nardon (2013, p. 19) criticam a legitimidade dos saberes 

examinados no ENEM referentes ao conteúdo de Educação Física, argumentam que 

“torna-se questionável a legalidade da cobrança de um conteúdo ao qual nem todos os 

estudantes têm acesso”no caso os autores se referenciam aos estudantes do turno 

noturno, no qual as aulas práticas são facultativas.Então, Beltrão (2014, p. 834) 

argumenta que há um desafio histórico de romper com a dicotomia entre teoria e 

prática, de ir para além do fazer irrefletido, incorporando ao tratamento pedagógico os 

conhecimentos históricos, sociológicos, econômicos das manifestações da cultural 

corporal. 

Ao passo que, a educação física é, para Beltrão (2014), uma das únicas 

disciplinas que dialogam com outros espaços educativos, escolares ou não, Beltrão 

(2014, p. 834) ainda coloca que  

A Educação Física, diferentemente de conformar sua prática pedagógica ao 

exame, deve possibilitar aos discentes condições para que os mesmos possam 

se apropriar dos conhecimentos científicos da cultura corporal, confrontando-
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os com os saberes que eles trazem do seu cotidiano, levando-os a fazer uma 

leitura crítica da realidade, a experimentar e transformar as práticas corporais. 

Pontes Junior et al (2017) fez uma análise preliminar no qual analisa as provas 

dos anos de 2009 a 2017, nesse sentido me apoiarei neles para identificar a quais 

conteúdos pertencem às questões abordadas pelo componente da educação física dentro 

da área de linguagens códigos e suas tecnologias “em que foi possível perceber que os 

itens eram os mesmos em todas as provas em cada ano, mudando apenas a ordem de 

posição. Com isso, a análise seguiu com referência nas provas de capa azul” (PONTES 

JUNIOR; SOUSA; SILVA, 2015, p. 1631). 

Primeiramente, analisarei quais questões versam sobre os conteúdos da 

Educação Física, Pontes Junior et al (2017) analisou somente uma aplicação de prova 

no ano de 2016, a primeira, enquanto a segunda aplicação, para aqueles afetados pelas 

ocupações das escolas públicas, não foi analisada. A prova de 2010 disponibilizada no 

site do INEP
1
 apresenta numeração diferente da disponibilizada pelos autores no estudo 

de 2017, assim como só havia disponibilizado no site uma única prova. Na tabela a 

seguir eu digo quais os números das questões de Educação Física em cada aplicação do 

novo ENEM, até o ano de 2018. 

Tabela 1 – Números das questões referentes à Educação Física no caderno de cor azul 

de cada ano 
Ano 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016* 2016** 2017 2018 

Número 

da questão 

103, 134  106, 110, 

120  

96, 105, 

108, 133  

96, 100, 

115  

97, 108, 

111  

97, 98  97, 124 128, 129, 

130 

115, 125, 

132 

19, 26, 

31, 42 

13, 26, 

31, 43  

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2020).  

Legenda: *primeira aplicação; **segunda aplicação. 

Pode-se notar que as questões de Educação Física no ENEM variam de 

quantidade, uma vez que tivemos provas com duas, três ou quatro questões destinadas a 

esse componente curricular. Essa quantidade é inferior as destinadas a Língua 

Estrangeira
2
, que recebem o total de cinco questões a cada edição, que são tanto em 

inglês quanto em espanhol, como pode ser visualizado no gráfico 1. Portanto, no 

universo de quarenta e cinco questões destinadas a Linguagens Códigos e suas 

Tecnologias, não chegamos nem a 10% da quantidade de questões, isso se levarmos em 

conta as edições que tiveram quatro perguntas relacionadas ao conteúdo da Educação 

Física. 

                                            
1
 Provas e gabaritos disponibilizados no site <http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos>. 

Acessado em: dia 07 de março de 2020. 
2
 A relação entre as questões de Língua Estrangeira e Educação Física foi feita apenas como parâmetro de 

comparação de quantidade. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos
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Gráfico 1– Comparação de quantidade de questões entre Língua Estrangeira e 

Educação Física entre os anos de 2009 a 2018 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2020).  

Legenda: *primeira aplicação; **segunda aplicação. 

As questões que se apresentam no ENEM possuem diferentes níveis de 

dificuldades. Nesse sentido, me apoio em Pontes Junior et al (2016, p. 17) quando eles 

descrevem que “o ENEM é um instrumento de seleção e que apresenta questões de 

diferentes níveis, no entanto, percebe-se que os relacionados aos conhecimentos [...] da 

Educação Física ainda carecem de aprimoramento dos instrumentos”, posso incluir aqui, 

também, o número baixo de questões de Educação Física, que não bastam ser 

classificadas como fáceis a moderados, mas também poucas. 

Tabela 2 – Questões atribuídas a cada conteúdo da Educação Física 

Ano de 

aplicação 
Danças Esportes Jogos Lutas 

Conhecimento 

sobre/do corpo 
Outros 

TOTAL 

por ano: 

2009     2  2 
2010 1 1   1  3 
2011 1   1 2  4 
2012  1   2  3 
2013 1  1  1  3 
2014    1 1  2 
2015 1    1  2 
2016*  2  1   3 
2016**     1 2 3 
2017  2 1  1  4 
2018  2   1 1 4 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2020).  

Legenda: *primeira aplicação; **segunda aplicação. 

A tabela 2 apresenta as questões nos anos de 2009 a 2018 separados por cada 

conteúdo abordado nas provas do ENEM. Pode-se notar que houve o total de 33 

questões da disciplina de Educação Física. Para fins de organização, o conteúdo de 

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2016** 2017 2018

Língua Estrangeira Educação Física
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ginástica foi excluído, pois não se teve nenhuma direcionada a ela nas provas, e as que 

mencionaram de alguma forma a ginástica, na forma de academias, estavam mais 

relacionadas ao conteúdo que denominei de “conhecimento sobre/do corpo”. Ao mesmo 

tempo, uma categoria teve de ser criada, que foi chamada “outros”, pois não versava 

sobre nenhum outro saber explorado pela educação física escolar. Já o gráfico 2 mostra 

a proporção, em porcentagem, de aparecimento de cada conteúdo da Educação Física 

entre os anos de 2009 e 2018. 

Gráfico 2 – Proporção de questões atribuídas a cada conteúdo da Educação Física nas 

provas do ENEM de 2009 a 2018 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2020).  

Nesse sentido, o conteúdo de “danças” é abordado nas avaliações quase que na 

mesma quantidade de “outros” e “lutas”. Ou seja, o conteúdo “danças” aparece nas 

avaliações de 2010, 2011, 2013 e 2015. Já o conteúdo de “lutas” é explorado nas 

edições de 2011, 2014 e 2016*, sendo a primeira aplicação. E, o conteúdo “outros” 

aparece em, somente, duas edições as de 2016** e 2018, sendo duas aparições na 

segunda aplicação de prova do exame. O conteúdo de “jogos” foi o menos abordado 

pelas avaliações, aparecendo somente em dois exames, 2013 e 2017. 

O conteúdo de “esportes” tem maior incidência nos exames, com oito questões 

sobre, nas aplicações de 2010, 2012, 2016*, 2017 e 2018, sendo, a partir da primeira 

aplicação do ano de 2016, duas aparições a cada edição do exame. O que,a meu ver, 

denota uma importância maior ao conteúdo que ajudou a legitimar nossa presença 

dentro do currículo escolar. 

12%

24%

6%
9%

40%

9%

Danças Esportes Jogos Lutas Conhecimentos sobre/do corpo Outros
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E, o conteúdo de “conhecimento sobre/do corpo” aparece em treze 

oportunidades, sendo nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016**, 2017 e 2018, portanto, na primeira aplicação de prova do ano de 2016 esse 

conteúdo não foi abordado, quebrando uma hegemonia. Esse conteúdo possui esse 

número grande, pois envolveu assuntos relativos ao bem-estar, aptidão física, 

metabolismo, envelhecimento, ginásticas, entre outros. 

Gráfico3– Questões atribuídas a cada conteúdo da Educação Física no ENEM de 2009 

a 2018 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2020). 

O que podemos perceber é que os conteúdos de “conhecimento sobre/do corpo” 

juntos com os “esportes” possui grande aparição nas questões do exame, o que pode ser 

refletido na prática dos conteúdos abordados, comumente, pelos professores da área, 

sem que esqueçamos as danças, dos jogos e das lutas, por isso uso Beltrão (2014, p. 

833) para referendar meu argumento, quando ele fala que esses conteúdos podem passar 

a receber uma maior atenção de professores e alunos, restringindo o espaço das outras 

manifestações, inclusive aquelas emergentes, que surgem, por exemplo, nos diferentes 

espaços de educação informal e não formal.  

Percebe-se que os conteúdos de “Conhecimento sobre/do corpo” e “Esportes” 

possuem maior incidência nas avaliações, o que nos remete a nossa prática pedagógica 

ainda estar vinculada a pratica esportiva e promoção da saúde e bem-estar. Logo, o 

exame reflete que ainda não superamos aqueles movimentos que nos ajudaram a ser 

4

8

2

3
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3

Danças Esportes Jogos Lutas Conhecimentos 

sobre/do corpo

Outros

Danças Esportes Jogos Lutas Conhecimentos sobre/do corpo Outros
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legitimados dentro do espaço escolar, mas sem esquecer outros conteúdos, como as 

danças, os jogos, a capoeira, as atividades circenses e as lutas. 

O conteúdo denominado “outros” assim está, pois não foi possível alocá-los a 

nenhum outro componente, por serem amplos demais ou por se relacionarem a valores e 

atitudes que são intrínsecas as aulas de Educação Física e as relações coletivas. As 

questões que foram inseridas nesse conteúdo são: 115 e 132 da segunda aplicação da 

edição de 2016 e, a questão de número 26 da edição de 2018, essas três questões estão 

disponíveis no Anexo A deste trabalho. Logo, Beltrão (2014, p. 833) pode auxiliar no 

que tange esse assunto, pois aborda que “A Educação Física escolar talvez seja o 

componente curricular que melhor dialogue com os outros espaços de educação, [...] 

oferece instrumentos teórico-práticos para atuação crítica e consciente dos alunos na 

sociedade”. 

Podemos perceber que pela maior incidência dos conteúdos de “conhecimentos 

sobre/do corpo” e “esportes” professores poderiam orientar seu trabalho pedagógico 

para esses saberes, entretanto caso somássemos os conteúdos de “danças”, “jogos”, 

“lutas” e “outros” teríamos quase que a mesma quantidade de questões de 

“conhecimentos sobre/do corpo”, isso me faz perceber que a pluralidade dos conteúdos 

curriculares é abordada nas aplicações do exame, o que tende-se a questionar a 

velocidade que o movimento renovador propôs ao campo da Educação Física escolar. 

A quebra de hegemonia do conteúdo de conhecimentos sobre/do corpo não 

ocorre de maneira fácil nas aplicações do ENEM, uma vez que esse conteúdo não foi 

abordado em somente uma aplicação, a primeira de 2016. Ora, esse fato pode ser 

explicado por termos quase 170 anos de Educação Física dentro da instituição escolar, 

sendo que desses anos, quase 130 foram ministrados por médicos, militares e/ou ex-

atletas e tentar romper com esse histórico não é tarefa fácil, inclusive para os 

formuladores de questões do exame. 

Não acredito que devêssemos negar a importância histórica dos movimentos 

passados, higienismo, militarismo e esportivo, mas que devêssemos abordar outros 

conteúdos de forma mais frequente, para que isso se refletisse nos exames. Esse fato 

poderia orientar as avaliações externas, quando formuladas, e não o contrário, como 

discutido por Santos (2011). Nesse sentido, acredito que a história da Educação Física a 
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Educação Básica se reflete no currículo da disciplinas, nos conteúdos ministrados em 

espaços educacionais
3
 e nas avaliações externas, como o ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
Espaços educacionais pode ser entendido como sala de aula, escola, atividades extracurriculares, espaços 

de educação não escolar, enfim todo o espectro que envolve a educação, e não só a escolar. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo do trabalho a disciplina de Educação Física passou por 

várias formas de implementação e legitimação dentro do currículo escolar, desde o 

higienismo/militarismo, passando pelos métodos ginásticos e chegando ao currículo 

mais esportivizante.  

Quando chegamos na década de 1980 surge a onda dos movimentos 

renovadores, que quebraram a visão da Educação Física escolar, lutando para que 

deixássemos de ser mais uma disciplina da área de ciências da natureza e passássemos a 

ser reconhecidos como linguagem, uma vez que o corpo pode ser instrumento de 

comunicação, corroborado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, 1998 e 

2000) e o PCN+ (2002), adendo do PCN 2000 que era destinado a etapa do Ensino 

Médio. 

Os conteúdos da Educação Física escolar giram em torno das Danças, dos 

Esportes, das Ginásticas, dos Jogos, das Lutas e dos Conhecimentos sobre/do corpo. 

Todos esses saberes abordam a motricidade humana, e é nesse sentido que a Educação 

Física se estabelece, pois enquanto outras disciplinas escolares privilegiam a teorização 

dos seus conteúdos nós valorizamos além das teorias, também as práticas corporais.  

A legitimação da Educação Física por meio deste instrumento de avaliação pode 

alimentar uma tendência de privilégio à dimensão intelectual do educando, em 

detrimento ao vivenciar, assim como vemos em outras áreas, esses processos, 

geralmente, negligenciam a dimensão prática dos conteúdos (BELTRÃO, 2014, p. 834). 

Outra singularidade desse componente curricular é o fato de dialogarmos melhor 

com a sociedade, pois se entende que as manifestações culturais são o reflexo do viver 

em coletivo. Pois gestos deixam de ser só gestos e passam a ser analisados tanto 

anatomicamente como socialmente e sua influência sobre o indivíduo e os grupos que o 

cercam. 

A reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) possibilitou que 

a Educação Física fosse elevada ao status de disciplina escolar, presente desde a LDB 

nos currículos escolares, deixando de ter uma visão de apenas uma atividade lúdica e 

sem qualquer contexto com o cotidiano escolar e da comunidade do entorno da 

instituição. 
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Quando o ENEM passa de 63 questões para 180 os conteúdos referentes ao 

componente curricular da Educação Física passam a ser medidos na área de Linguagens 

Códigos e suas Tecnologias, o que é referendado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio de 2012 (BRASIL, 2012). Pois se entende que o corpo 

possui sua própria linguagem e se comunica através de gestos e movimentos em que há 

intencionalidade e significação individual ou socialmente, seja através das danças, dos 

esportes, das ginásticas, dos jogos ou das lutas. 

O estudo buscou analisar as questões de educação física nos cadernos azuis dos 

anos de 2009 a 2018 dentro da área de linguagens, dessa forma foi possível perceber 

que os conteúdos de “Conhecimento sobre/do corpo” e “Esportes” possuem maior 

incidência nas avaliações, o que nos remete a nossa prática pedagógica ainda estar 

vinculada a pratica esportiva e promoção da saúde e bem-estar. Logo, o exame reflete 

que ainda não superamos aqueles movimentos que nos ajudaram a sermos legitimados 

dentro do espaço escolar, mas sem esquecer as danças, os jogos e as lutas. 

Nas aplicações de 2016 e 2018, o exame utilizou perguntas sobre o componente 

curricular, de forma geral, o que nos preocupa saber se todos os que fazem as aulas de 

educação física entendem o papel e as atitudes surgidas a partir das aulas. Da mesma 

forma que, a questão que versa sobre os brinquedos cantados ajudam no trabalho 

docente sobre a evolução das funções psicomotoras das crianças, não podendo dessa 

forma ser incluído nem no conteúdo de “danças” nem no de “conhecimento sobre/do 

corpo”. 

Nesse sentido, acredito que os cursos pré-vestibulares, sejam eles sociais ou 

comunitários
4
, devem trabalhar em suas aulas os conteúdos não só de forma prática, 

como também de forma teórica, pois é através do diálogo que o conhecimento se 

estabelece em conjunto com a memória corporal acerca de alguma prática sistematizada 

e com intencionalidade. 

Acreditamos que, apesar de haver poucas questões destinadas àquele 

componente curricular, este deve ser trabalhado nas instituições de ensino formal e não-

formal, como os cursos pré-vestibulares, pois a avaliação ajuda a legitimar a 

                                            
4
 Entendo como pré-vestibular social aquele criado por agentes externos da comunidade para benfeitoria, 

não tendo articulação com a comunidade do entrono ou próxima, e como pré-vestibular comunitário 

aqueles surgidas no interior da comunidade para auxilio no ingresso do ensino superior, valorizando o 

material humano e a infraestrutura daquele lugar. 
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importância das aulas de Educação Física nesses espaços. Apesar de se ter uma 

legislação que faculte as aulas práticas a determinados grupos como descrito no 

parágrafo terceiro do artigo 26 da LDB (BRASIL, 1996), as aulas teóricas se fazem 

necessárias para que o estudante assimile os conhecimentos cognitivos, motores, 

processuais e atitudinais das aulas. 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao 

aluno: 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;  

II – maior de trinta anos de idade;  

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 

estiver obrigado à prática da educação física;  

IV – em situação de serviço militar obrigatório, amparado pelo Decreto-Lei 

n
o
 1.044, de 21 de outubro de 1969;  

V – que tenha prole (BRASIL, 1996, não paginada). 

Ressalto aqui que as aulas práticas não devem ter em seu caráter a prática pela 

prática, mas também a teoria embasando cientificamente a importância daquele 

conteúdo, buscando as melhores alternativas, exercícios e falas que ajudem a facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem do estudante da Educação Básica e daqueles que 

estão em cursos pré-vestibulares, buscando na educação a sua escalada para ascensão 

social e financeira. 

Por fim, esse produto procurou analisar como a Educação Física está inserida no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2009 a 2018, com o recorte percebe-se 

que ela está inserida na área de Linguagens do exame, compreendendo um esforço do 

movimento renovador da educação física, juntamente com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (2012). 

Identifiquei trinta e três questões relativas ao componente da Educação Física 

nas aplicações do ENEM entre os anos de 2009 a 2018, sendo o conteúdo de 

“conhecimento sobre/do corpo” e “esportes” os mais abordados, com vinte e uma 

questões destinadas a essas áreas específicas de conhecimento. Já o conteúdo “outros” 

propõe que o estudante entenda qual o papel da educação física no currículo escolar e o 

que ela pode trabalhar, como funções psicomotoras através de brinquedos cantados. 

Como proposta a futuros trabalhos, sugiro que tenhamos análises mais 

específicas sobre as abordagens/concepções/metodologias/tendências de ensino de 

Educação Física que está por de trás de cada questão abordada no ENEM desde sua 
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reformulação. Outra sugestão é que tenhamos trabalhos refletindo como os cursos pré-

vestibulares sociais ou comunitários possuem aulas dessa disciplina e como contribuem 

para o ensino de Educação Física e seus conhecimentos aos estudantes. 
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ANEXO A – QUESTÕES DO CONTEÚDO “OUTROS” 

 

 

Questões de números 115 e 132 da segunda aplicação de prova do ano de 2016. 
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Questão de número 26 da aplicação da prova do ENEM de 2018. 


