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O CURRÍCULO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO PAULO:  

Análise e crítica das professoras de educação física. 

 
RESUMO: No ano de 2008, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
anuncia uma nova proposta curricular para todas as escolas da rede pública 
estadual de ensino. Em 2010, essa proposta curricular se tornou o currículo oficial. 
Essa pesquisa tem como objeto de estudo o currículo proposto para a disciplina de 
educação física. A questão central a orientar nosso trabalho foi procurar 
compreender a forma como os professores dessa disciplina, que trabalham na rede 
estadual de ensino, compreendem, analisam e incorporam os objetivos, os 
procedimentos, as concepções de educação e as diretrizes presentes no currículo 
oficial em seu cotidiano e prática escolar. As fontes de pesquisa se constituem dos 
documentos oficiais que subsidiam a proposta, como o documento base, o caderno 
do professor e o caderno do aluno, do marco regulatório produzido pela SEE-SP e 
duas entrevistas feitas com professoras da disciplina de educação física. As 
entrevistas situam a formação dos docentes, a compreensão que possuem sobre o 
debate curricular, a análise que fazem do processo de implementação e como, em 
seu trabalho cotidiano na escola, as propostas presentes no currículo foram 
incorporadas.  Nesse processo, o texto apresenta inicialmente diferentes 
concepções de currículo, que informam o debate atual, na perspectiva de mostrar 
proximidades e distanciamentos com o currículo oficial. Na sequência, apresenta o 
currículo oficial, seus fundamentos, diretrizes e eixos estruturantes. Ao final, 
apresenta a fala das professoras de educação física, especificamente sobre a 
relação entre sua formação e compreensão dos processos curriculares, a leitura que 
fazem do currículo oficial, as críticas que manifestam, as experiências que 
constroem ao lidar cotidianamente com o currículo. Diante dos resultados dessa 
pesquisa, é possível afirmar que as professoras compreendem de forma parcial o 
debate curricular, que a resistência ou adesão que manifestam em relação ao 
currículo oficial é orientada por uma concepção de educação, que elas entendem 
como crítica e contestadora do discurso oficial. As práticas que relatam mostram que 
se criticam os objetivos do currículo, especificamente sua imposição e vinculação 
com a pedagogia das competências. 
 
Palavras chave: São Paulo, educação básica, currículo oficial, professoras, 
educação física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÃO PAULO STATE SCHOOLS CURRICULUM: PHYSICAL EDUCATION 
TEACHERS ANALYSIS, UNDERSTANDING AND CRITICISM 

 
ABSTRACT: In 2008, the São Paulo State Secretary of Education announced a new 
curriculum proposal for all schools in the state public school system. In 2010, this 
curriculum proposal became the official curriculum. This research object of study is 
the proposed curriculum for the subject of physical education. The central question to 
guide our research was to try to understand how physical education teachers that 
work in state schools understand, analyze and incorporate the official curriculum 
objectives, and procedures, and educational concepts, and guidelines into their 
routine and school practice. Research sources are constituted of official documents 
that support the proposal such as the base document, the teacher's notebook and 
student's notebook, the regulatory framework produced by SEE-SP and two 
interviews with physical education teachers. Interviews set teachers’ educational 
background, their understanding of the curriculum debate, their analysis of the 
implementation process and how the proposals present in the curriculum have been 
incorporated in their daily work at school. In this process, the text initially presents 
different curriculum theories that inform the current debate to show the 
approximations and distances with the official curriculum. Following, it presents the 
official curriculum, its foundations, guidelines and structural axes. At the end, it 
presents physical education teachers speeches, specifically relating their training to 
their understanding of curriculum processes, their reading of the official curriculum, 
the criticism they manifest, the experiences built daily to deal with the curriculum. In 
the face of the findings in this research, it is possible to state that there is little 
understanding of the curricular debate among teachers and that the resistance or 
acceptance they manifest in relation to the official curriculum is guided by a 
conception of education, which they understand to be critical and disruptive of the 
official discourse. The practices that they report show critics to the curriculum 
objectives, specifically to its imposition and linking with the pedagogy of 
competencies.  
 
Keywords: São Paulo, Basic Education, Official Curriculum, Teachers, Physical 
Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL CURRÍCULO DE LA RED DE ENSEÑANZA DEL ESTADO DE SÃO PAULO: 
ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y CRÍTICA DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
 
 
Resumen: En 2008, la Secretaria de Educación del Estado de São Paulo anuncia 
una nueva propuesta de plan de estudios para todas las escuelas del sistema de 
educación pública del estado. En 2010, esta propuesta curricular se convirtió en el 
currículo oficial. El objeto de estudio de esta investigación es el currículo propuesto 
para la disciplina de educación física. La cuestión central a orientar nuestro trabajo 
fue tratar de comprender cómo los profesores de esta disciplina que trabajan en las 
escuelas de la red estadual de enseñanza entenden, analizan e incorporan en su 
cotidiano y en la práctica escolar, los objetivos, procedimientos, conceptos y 
directrices educativas presentes en el currículo oficial. Las fuentes de investigación 
constituyense de documentos oficiales que apoyan la propuesta como el documento 
base, el cuaderno del profesor y cuaderno de estudiante, el marco normativo 
producido por la SEE-SP y dos entrevistas con maestras de educación física. Las 
entrevistas situan la formación de los maestros, el entendimento que tienen sobre el 
debate curricular, el análisis que hacen del proceso de implementación y cómo, en 
su trabajo diario en la escuela, se han incorporado las propuestas presentes en 
currículo. En este proceso, el texto presenta inicialmente diferentes conceptos de 
currículo que informan el debate actual con el fin de mostrar las proximidades y las 
distancias con el currículo oficial. A continuación, se presenta el currículo oficial, sus 
fundamentos, directrices y líneas de construcción. Al final, se presenta el discurso de 
los profesores de educación física, específicamente cerca de la relación entre su 
formación y la comprensión del proceso curricular, la lectura que hacen del currículo 
oficial, la crítica que manifiestan, las experiencias que se crontroyen en el trato diario 
del plan de estudios. A la vista de los resultados de esta investigación, es posible 
afirmar que hay poca comprensión entre el profesorado del debate curricular, que la 
resistencia o la adhesión que manifiestan en relación al currículo oficial es guiada 
por una concepción de educación que los maestros entienden cómo crítica y 
contestadora del discurso oficial.  Las prácticas que relatan muestran que se critican 
los objetivos del currículo, específicamente su imposición y vinculación con la 
pedagogía de las competencias. 
 
Palabras clave: São Paulo, Educación Básica, Currículo oficial, Maestros, 
Educación Física. 
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INTRODUÇÃO 

 

No mês de dezembro de 2006 me formei no curso de graduação em 

educação física. No ano seguinte, ingressei no curso de pós-graduação em Sócio-

Psicologia, encerrado em 2008. Meu ingresso nesse curso surgiu do interesse em 

buscar informações sobre questões sociais presentes no cotidiano, para 

posteriormente ajudar na compreensão de contextos vivenciados no interior de uma 

escola. Em 2009 ingressei no curso de graduação em Pedagogia. No segundo 

semestre de 2011, ingressei no curso de Pós-graduação (especialização) em 

Educação Física Escolar, concluído no final de 2012. Em 2014 ingressei no curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de 

Julho. Atualmente sou professor das redes estadual e municipal de ensino de São 

Paulo. 

 Nas escolas em que atuei, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual, 

notei que algumas escolas valorizavam mais o processo de elaboração do 

planejamento anual e sua articulação com o Projeto Político Pedagógico. Outras, 

deixavam os docentes desenvolverem seus planos de ensino sem a devida 

preocupação, acompanhamento e intervenção pedagógica.  

O debate e a pesquisa acerca do currículo escolar tem sido objeto de 

interesse de vários pesquisadores. Em sua maioria, buscam respostas para as 

implicações dos currículos escolares em seus diferentes contextos. O objetivo da 

pesquisa é o currículo de educação física, para o ensino médio, elaborado pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. A presente pesquisa teve origem 

na minha prática cotidiana como professor e da preocupação com o ensino da 

disciplina de educação física na rede pública de ensino.  

Durante essa minha trajetória tive contato com a leitura de pensadores 

críticos em relação à política, à educação e, principalmente, ao currículo. Pude 

diagnosticar que os três conceitos (educação, política e currículo) estão intimamente 

ligados, estabelecendo uma estreita relação de interdependência, pois as propostas 

curriculares têm importância crucial no desenvolvimento das atividades escolares, 

por isso, entendo que é o currículo que orienta as práticas dos professores, 

gestores, e, sobretudo, os conteúdos que serão disseminados aos alunos. 
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 A educação física escolar e constituição do campo curricular 

Ao tratarmos dos aspectos históricos, do debate e das disputas iniciais para a 

obtenção da hegemonia no currículo da disciplina, nos guiaremos pelo trabalho de 

um conjunto de autores, cuja obra recente, tem procurado mapear a produção da 

área, seu itinerário e seus referenciais teóricos. 

 Darido (2003), afirma que a Educação Física foi introduzida como disciplina 

na escola brasileira no ano de 1851, fundamentada pela reforma Couto Ferraz. Em 

1854, a ginástica e a dança passaram a ser disciplinas obrigatórias no ensino 

primário e no secundário, respectivamente. No ano de 1882 temos a obrigatoriedade 

da ginástica para todos alunos das escolas normais. Na década de 1930, a 

educação física foi fortemente influenciada pela perspectiva higienista, caracterizada 

por uma intensa valorização da higiene e da saúde, por meio das práticas de 

exercícios físicos. 

Ainda com os estudos de Darido (2003), notamos que nos últimos anos da 

década de 1970, surgem diversos movimentos no campo, com críticas aos modelos 

tradicionais (tecnicista, esportivista e biologista), ampliando o debate na área e que 

ficaram conhecidas pela autora como abordagens da Educação Física Escolar. São 

elas: a desenvolvimentista, a construtivista-interacionista, a crítico-superadora, a 

sistêmica, a psicomotricidade, a crítico-emancipatória, a cultural, a dos jogos 

cooperativos, a da saúde renovada e apoiada nos PCN. A seguir, apresentamos 

dois quadros sintetizando essas concepções e suas características. 
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Quadro 1 – Abordagens: Desenvolvimentista, Construtivista, Crítico-
Superadora e Sistêmica. 

 

Fonte: Darido, (2003) 
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Quadro 2 – Abordagens: Psicomotricidade, Crítico – emancipatória, Cultural, 
Jogos Cooperativos, Saúde Renovada e baseadas nos PCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Darido, (2003) 
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Rocha et al. (2015) realizaram um levantamento sobre as teorias curriculares 

na Educação Física Escolar, com um recorte cronológico de 1990 a 2013. . Os 

autores identificaram 35 artigos que abordavam o currículo da Educação Física 

Escolar e constataram que a grande parte das pesquisas analisadas são 

fundamentadas nas teorias críticas do currículo, com preocupações que estão além 

dos aspectos técnicos e prescritivos, que fundamentam o currículo tradicional. 

Mostram que as pesquisas mais recentes, realizadas a partir dos anos 2000, 

centram seus referencias no multiculturalismo e outras correntes presentes nas 

teorias pós-críticas de currículo. 

Nesta mesma perspectiva de pesquisa, Souza Júnior & Neira (2015) 

mapearam as produções científicas acadêmicas brasileiras sobre o currículo de 

Educação Física Escolar no período de 1990 a 2013. Além dos 35 artigos acima 

mencionados, os autores encontraram 34 dissertações de mestrado e 09 teses de 

doutorado que se empenharam a estudar a temática curricular da disciplina em 

questão. Apresentamos a seguir os dados por eles coletados. 

 

Quadro 3 – Dissertações sobre educação física escolar 1990-2013. 

 

Dissertações 
Título do artigo  Autor Palavras-chaves Programa Arqui

vo 

1.A proposta curricular de 
educação física do estado 
de São Paulo: uma política 
em discussão. 

Luciana 
Pereira 
Machado 
Ribeiro 

Ensino Médio, Educação 
Física, Proposta Curricular. 

Mestrado acadêmico 
em educação - 
TAQUARAL/ 
UNIMEP; INEP  

 
   X 

 2.Educação física escolar e 
o atual currículo da SEE/SP: 
concepções de docentes do 
ensino fundamental II  

Carolina 
Strausser de 
As 

educação física escolar; 
currículo; proposta  
curricular 

Mestrado Acadêmico 
em educação 
(psicologia da 
educação-PUC-SP 

  N.A 

3.O diálogo entre o currículo 
oficial e o real na 
implementação de 
uma proposta curricular para 
educação física escolar: um 
estudo de caso. 

Kadja Michele 
Ramos 
Tenório, 

Currículo. Educação física 
escolar. Proposta curricular. 

Mestrado Acadêmico 
em educação física 
FESP- UPE – UFPB 

 
 
   X 

4.Implementação 
da proposta curricular de 
educação física do 
município de São Paulo: 
análise a partir do cotidiano 
escolar  

Daniel 
Teixeira 
Maldonado 

 Proposta Curricular; Fatores 
dificultadores; Educação Física 

 Mestrado Acadêmico 
em educação 
física instituição de 
ensino: Universidade 
São Judas Tadeu 

 
 
   X 

5.Ação pedagógica de 
professores de educação 
física em turmas inclusivas 

Leonardo de 
Carvalho 
Duarte. 

Educação Física; Inclusão; Pessoas com 
Deficiência; Escola; 

Mestrado Acadêmico 
em 
educação instituição 
de ensino- 
UFBA(educação e 
diversidade) 

  
 
   X 

6.A educação física 
articulada 
ao currículo transdisciplinar ' 

Alvaro Jose 
Caselli 

 Currículo de ensino fundamental, 
educação física 

Mestrado acadêmico 
em educação física - 
USP 
(desenvolvimento de 
programas de 

 
 
   X 
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educação física: 
aspectos curriculares 
e metodológicos).  

7.Os desafios da inclusão 
nas aulas de educação 
física do ensino público 
regular: mapeando a 
realidade de Feira de 
Santana. 

Osni Oliveira 
Noberto da 
Silva. 

 Inclusão; Educação Física; Deficiência Mestrado acadêmico 
em educação- UFBA 
(educação e 
diversidade). 
 

 
   X 

8.O ensino da história e 
cultura afrobrasileira e a 
educação física: um estudo 
sobre o currículo vivido em 
Santo André . 

 
Leila Maria de 
Oliveira. 

Currículo, Identidade Positiva, Educação 
Física, Lei N° 10.639/03 

Mestrado Acadêmico 
em educação 
(currículo) – PUC 
(políticas públicas e 
reformas 
educacionais e 
curriculares) 

 
    
   X 

 9."A educação física no 
contexto da nova estrutura 
do ensino fundamental: uma 
proposta para o primeiro 
ano"  

Michele dos 
santos  
Silva, 

 
Currículo; Infância; Ensino Fundamental-
Brasil 

Mestrado Acadêmico 
em Educação Física- 
UNICAMP 
(currículo; infância; 
ensino fundamental) 

 
 
   X 

 10.O currículo de educação 
física na rede estadual 
paulista: concepções dos 
professores dos anos iniciais 
do ensino fundamental. 

Joao Bosco 
Mussolin 
Lagoeiro. 

 
Currículo Prescrito; Educação Física 
Escolar; Anos iniciais 

Mestrado Acadêmico 
em educação (Centro 
Universitário Moura 
Lacerda) 

 
 
   X 

11.Currículos de formação 
de professores de educação 
física no estado do Pará: 
conteúdos curriculares, 
concepções pedagógicas e 
modelos de 
profissionalidade.  

 
Otavio Luiz 
Pinheiro 
Aranha. 

 
 Currículo. Educação Física. Formação 
de Professores. 

 
Mestrado Acadêmico 
em Educação UFPA 

 
 
   X 

12.Contribuições dos 
docentes de educação física 
das escolas municipais de 
Petrópolis sobre uma 
reflexão curricular para uma 
sociedade sustentável. 

 
Marcelo Faria 
Porretti, 

 
Currículo, sustentabilidade, meio 
ambiente, esporte 

 
Mestrado acadêmico 
em ciências da 
atividade física- 
universo- Campos 
Niterói . 

 
 N.A 

13.A construção curricular 
da educação física na rede 
estadual de ensino de 
Pernambuco, 2007-2010  

Fabio Cunha 
de Sousa 

Currículo, formação continuada. Mestrado acadêmico 
em educação física- 
UPE/UFPB 

 
  X 

 14.O currículo prescrito de 
educação física na 
concepção dos docentes da 
rede estadual Paulista 

Veridiana 
Xavier  
Dantas 

Currículo .proposta curricular .política. 
Discurso 

Mestrado acadêmico 
em educação – 
UFBP 

 
  X 

15.Desvendando a sala de 
educação física: tensões 
entre o currículo 
 Proposto e o currículo real.  

Deborah 
Regina Silva 
Guimaraes. 

Teoria crítica. Currículo. Educação física. 
Sala de aula. 

Mestrado acadêmico 
em educação- PUC 
Minas Gerais 

    
  X 

16.Avaliação da 
aprendizagem em educação 
física na perspectiva 
cultural: uma escrita 
autopoiética.  

Nyna Taylor 
Gomes 
Escudero. 

 avaliação; educação física 
e currículo cultural 

Mestrado acadêmico 
em educação- USP 

    
  X 

17.Cruzando fronteiras 
curriculares: a educação 
física sob o enfoque cultural 
na ótica de docentes de 
escolas municipais de São 
Paulo  

 
Saulo 
Francoso 

 
Currículo; educação física; 
multiculturalismo crítico 

 
Mestrado acadêmico 
em educação 
(currículo) PUC/SP 

 
  X 

18.Currículo e esporte 
escolar: o significado 
educativo dos jogos 
escolares no contexto da 
escola 

Carlos 
Roberto 
Casagrande 

Currículo - esportes escolares- 
Aprendizagem. 

Mestrado acadêmico 
em educação- UFMT 

 
 N.A 

 19."Atividades circenses na 
educação física escolar: 
equilíbrios e desequilíbrios 
pedagógicos" 

Teresa 
Ontanon 
Barragan, 

atividades circenses; educação física 
escolar; currículo escolar 

 Mestrado Acadêmico 
em educação física 
UNICAMP 

 
   X 

20.Aprendizagem de virtude 
e desenvolvimento moral 
nas aulas de educação 
física. 

Ana Lidia 
Felippe 
Guimaraes 

Adolescência; currículo; desenvolvimento 
moral 

Mestrado acadêmico 
em educação – UFRJ 

   
   X 
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21.Infâncias e o currículo da 
educação física. 

Luiz Antonio 
Ribeiro 
Soares das 
Neves 

currículo; educação física; educação 
infantil 

Mestrado acadêmico 
em educação - PUC 
Minas  

    
   X 

 22.A disciplina de educação 
física no contexto da 
reforma curricular da 
secretaria da educação do 
estado de São Paulo. 

Franz Carlos 
Oliveira Lopes 

Currículo, educação física, formação 
escolar. 

Mestrado Acadêmico 
em educação - 
Universidade Nove 
de Julho.  

 
 N.A 

23.Conhecimento 
gerontológico e a formação 
em educação física no 
estado da Paraíba: uma 
análise curricular. 

Jose Mauricio 
de Figueiredo 
Junior 

Educação física, formação 
inicial, currículo, envelhecimento 

Mestrado acadêmico 
em educação física – 
UPE 

 
  X 

 24.Currículo prescrito e 
modelado: desafios para a 
área de educação física 
escolar. 

Sandra 
Elizabete faria 
de Medeiros. 

Educação física 
escolar. Currículo prescrito. Currículo mo
del. 

Mestrado acadêmico 
em educação física- 
CUML 

 
   X 

25.Educação física e saúde: 
necessidades e desafios nos 
currículos de formação 
profissional. 

Carolina 
Santos 
Barroso de 
Pinho 

formação de professores; educação 
física/saúde; currículo 

Mestrado acadêmico 
em educação física- 
UNICAMP 

 
   X 

26.Autonomia e identidade 
profissional de professores 
de educação física diante da 
proposta curricular do 
estado de São Paulo. 

Tatiana 
Pereira de 
Freitas 

Autonomia, identidade, professores Mestrado acadêmico 
em educação: 
história, política, 
sociedade- PUC/SP 

 
N.A 

 27.Educação física escolar, 
políticas públicas e atividade 
Curricular desportiva: 
Araraquara-SP em estudo.  

André Luis 
Custodio 
Talora,  

Educação física escolar; 
atividade curricular  
desportiva; al 

Mestrado acadêmico 
em educação - 
CUML 

    
   X 

28.As concepções de corpo 
e a produção de identidades 
em aulas de educação física 
escolar.  

Renato Lima 
de Aguiar 

Corpo, cultura, educação física, 
identidade. 

Mestrado acadêmico 
em educação – 
UCDB 

 
   X 

29.Formação docente e 
prática pedagógica dos 
professores de educação 
física: uma análise das 
relações no contexto 
escolar  

Luiz Gonzaga 
de Melo 

Formação docente. 
Diretrizes curriculares. Educação física. 

Mestrado acadêmico 
em educação – UPG 

 
 
   X 

30.O esporte da escola: a 
exclusão do basquetebol da 
prática pedagógica na 
disciplina curricular EF 

Ricardo 
Bezerra 
Torres Lima. 

Basquetebol; prática pedagógica; 
formação profissional 

Mestrado acadêmico 
em educação física-
FESP - UPE – UFPB 

 
  X 

31.O portfólio na formação 
reflexiva de professores de 
educação física '  

Noeli Cristina 
Alvim.  

Portfólio; formação reflexiva ; av. 
formativa 

Mestrado acadêmico 
em educação – 
UNOESTE 

  
 N.A 

 32.Forma escolar, 
educação física e educação 
infantil:(im)pertinências '  

Maria Celeste 
Rocha 

Educação infantil. Educação física. 
Forma escolar. 

Mestrado acadêmico 
em educação física- 
UFES 

 
   X 

33.A fragmentação da 
formação de professores de 
educação física: 
minimização da formação 
sob a ordem do capital  

Fernanda 
Braga 
Magalhaes 
Dias 

 Formação de professores; educação 
física; emancipação humana 

Mestrado acadêmico 
em educação- UFSC 

 
  X 

34.Formação do professor 
de educação física: 
coerências e incoerências '  

Jose Jailton 
da Cunha 

Educação de adultos; educação física ; 
formação educador. 

 Mestrado acadêmico 
em educação- 
UNOESTE 

 
N.A 

 
Fonte: Neira & Souza Junior (2015) 
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Quadro 4 – Teses sobre educação física escolar 1990-2013. 

Teses 
Título do artigo  Autor Palavras-chaves Programa Arquivo 
1.A formação profissional 
do Bacharel em educação 
física: a 
recontextualização do 
campo de conhecimento 

Marcello 
Pereira 
Nunes. 

Formação profissional,  
curriculo, diretrizes curriculares. 

Programa de Pós 
graduação em Educação 
Física da Universidade 
Gama Filho 

 
X 

2.Fkankenstein, Monstros 
e o Ben 10: fragmentos 
da formação inicial em 
educação física. 

Mario Luiz 
Ferrari Nunes 

Centralidade da cultura; currículo; 
educação física. 

Doutorado em educação 
USP (LP: Didática, Teorias 
de Ensino e  Práticas 
Escolares) 

 
X 

3.A educação física 
especial e currículo: 
(in)formação para a 
educação inclusiva  

Joao Danilo 
Batista de 
Oliveira 

 Educação Física 
Especial; Currículo e Formação 

Doutorado em educação – 
UFBA 

 
X 

4.A dimensão prática na 
preparação profissional 
em educação física: 
concepção e organização 
acadêmica 

Alfredo Cesar 
Antunes. 

 formação profissional, educação 
física, currículo 

  Doutorado em educação 
física- UNICAMP 

 
X 

5.O currículo da disciplina 
educação física: estudos 
documentais e 
interinstitucionais 

Simone da 
Silva Salgado 

 Currículo Escolar, Instituições, 
Cultura, Análise Documental 

Doutorado em educação 
física- 
UGF 

 

6.Formação inicial em 
educação física: análises 
de uma construção 
curricular 

Wilson 
Alviano 
Junior. 

 currículo; educação física; 
formação de professores 

Doutorado em educação- 
USP 

 
X 

7.O esporte como 
conteúdo da educação 
física escolar: um estudo 
de caso de uma prática 
pedagógica 

 
Paulo Carlan 

Educação Física escolar. Esporte. 
Referencial curricular 

Doutorado em educação 
física- 
UFSC 

 
X 

8.Educação física na 
educação infantil: um 
estudo sobre a formação 
de professores em 
educação física 

Manoel dos 
Santos 
Gomes. 

Formação de Professores - 
LDBEN - Reformas Educacionais 
– Ed 

 
Doutorado em educação – 
UFSC 

 
X 

 9.A relação entre as 
práticas de formação de 
professores e a teoria do 
conhecimento no curso 
de licenciatura em 
educação física da 
Universidade Regional do 
Cariri. 

 
Evilasio 
Martins 
Vieira. 

 
formação de professores. relação 
teoria/prática. 

 
Doutorado em educação – 
UFPE 

 

 
Fonte: Neira & Souza Junior (2015) 

 

 Temos um conjunto significativo de trabalhos que mostram uma crescente 

produção. Mostra também a presença cada vez maior de uma perspectiva de 

educação física escolar que incorpora a dimensão cultural na formação. Tendo em 

vista esse contexto geral apresentado, realizei um levantamento de cunho qualitativo 

sobre a produção recente de pesquisas, com o intuito de verificar como a temática 

vem sendo compreendida e analisada.  Descrevo agora, os aspectos gerais desses 

estudos. 

LOPES (2012) estudou os documentos da proposta curricular de EF da SEE-

SP no contexto do programa SP Faz Escola com o objetivo geral de “entender as 

demandas para melhorar a qualidade da escola, os fundamentos e as diretrizes...” 
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(p. 11). O autor analisou os documentos elaborados pela SEE-SP e identificou que 

as diretrizes gerais da proposta curricular estão fundadas na pedagogia das 

competências. A pesquisa teve como objetivo específico entender quais os 

significados presentes no currículo da disciplina de EF da SEE-SP.  Identificou que o 

documento curricular base da disciplina confere amplo destaque à dimensão cultural 

na área de EF por considerar as inúmeras diferenças manifestadas pelos alunos. 

Outro ponto destacado é sobre a expressão Se-Movimentar, que se refere ao sujeito 

como protagonista do próprio movimento e a valorização das subjetividades dos 

alunos na relação do homem com o mundo. O currículo oficial da SEE-SP está 

fundamentado na perspectiva de Jocimar Daólio¹, que tematiza as manifestações 

corporais geradas na cultura e seus significados específicos. 

  Na dissertação de Mestrado intitulada: Autonomia e identidade profissional de 

professores de EF diante da proposta curricular do Estado de SP, FREITAS (2011), 

analisa os mecanismos que os professores de EF realizam para integrar seus 

saberes e buscar uma relação autônoma diante da proposta curricular para a EF do 

Estado de SP. O trabalho foi desenvolvido com 03 professores coordenadores e 06 

professores, de 03 escolas do ensino fundamental II e médio do município de Itapevi 

– SP. O texto trata dos suportes teóricos que conceituam a autonomia e a identidade 

profissional, aborda as principais pesquisas relacionadas à autonomia e proposta 

curricular de EF, apresenta um conjunto de documentos referentes à proposta e, ao 

final, apresenta sistematicamente as informações coletadas nas entrevistas com 

professores e coordenadores com dados da pesquisa desenvolvida. A autora 

apresenta sua experiência profissional como professora da disciplina estudada e 

seus questionamentos sobre a autonomia dos professores, coordenadores e alunos 

no processo de formação. Trabalha com os conceitos de Contreras (2002) para 

definir a autonomia dos professores, como um processo de construção permanente. 

Apresenta três características para entender esse processo: A autonomia como 

qualidade de relação profissional e a necessidade de um juízo moral autônomo, a 

autonomia como distância crítica e a autonomia como consciência da parcialidade e 

de si mesmo. Ao final, destaca a necessidade de saber se os currículos dos cursos 

                                                 
¹
 Professor da Faculdade de EF da UNICAMP. Possui experiência na EFE e grande parte de seus trabalhos 

abordam as questões culturais. 
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de licenciatura em EF possuem relações com os currículos desenvolvidos na rede 

estadual de ensino.  

Outro trabalho relevante para o debate curricular da EF é a tese de doutorado 

A cultura corporal nas propostas curriculares estaduais de EF – novas paisagens 

para um novo tempo, de Gramorelli (2014). A pesquisa teve como base empírica as 

propostas curriculares da maioria dos Estados brasileiros. Identificou que a chamada 

cultura corporal está presente na maioria dessas propostas curriculares e que elas 

expressam adaptações às necessidades do presente século. A autora menciona, 

que em algumas propostas curriculares, o termo cultura corporal equivale a 

realização de jogos, lutas, ginásticas e danças. Em sua leitura, tal definição precisa 

ser vista com cautela, pois falta clareza na definição do termo cultura. Evidenciou 

ainda que a maioria das propostas curriculares mencionam em seus textos os PCN 

da área, bem como o texto de Soares et al. (1992), mais conhecido como coletivo de 

autores.    

Outra referência importante de pesquisa desenvolvida sobre o currículo de 

educação física é o trabalho de Aguiar (2014), que buscou discutir as concepções de 

EF e os fazeres pedagógicos do documento referencial da rede municipal de SP. 

Para este trabalho, a autora realizou pesquisa qualitativa, com análise do 

documento, grupo focal e entrevistas para a coleta dos dados. Os participantes 

desta pesquisa foram professores de EF da rede municipal de ensino paulistana, 

que participaram de cursos oferecidos pela SME, e que afirmavam o 

desenvolvimento de suas aulas em consonância com o currículo oficial. Os dados 

coletados foram analisados com embasamento teórico nas concepções pós-críticas 

de currículo, mais especificamente com base nos Estudos Culturais e no 

Multiculturalismo crítico. A autora observou que o documento curricular dialoga com 

essa teoria, que tal proposta é recente e que pelo menos nos discursos dos 

professores, os cursos oferecidos pela rede “... podem ter contribuído para que os 

docentes se aproximassem de suas concepções e almejassem caminhos inspirados 

pelo currículo oficial” (AGUIAR, 2014, p. 220). 

 Tendo como referência os levantamentos acima mostrados é possível afirmar 

que o campo da educação física escolar se constitui em objeto de estudo relevante e 

marcado por intensa e tensa disputa pela hegemonia. 
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Nossa proposta de pesquisa 

 

O objeto principal desta pesquisa é a proposta curricular do Estado de São 

Paulo e o trabalho de professores da disciplina de educação física. O atual currículo 

oficial paulista tem sua origem em 2007. No início de seu governo, José Serra, 

anuncia um ambicioso conjunto de ações que foram anunciadas como capazes de 

modificar o panorama da educação pública estadual. Denominado Programa São 

Paulo faz escola, e sob a coordenação geral de Maria Inês Fini, estabelecia uma 

série de metas, modificações na organização escolar e anunciou uma nova proposta 

curricular para a rede oficial de ensino. A proposta curricular paulista começou a ser 

implementada no início do ano letivo de 2008 e foi concluída só em 2010, quando 

passou a ser denominada de currículo oficial. O objetivo anunciado foi o de modificar 

o perfil da rede escolar, unificar o processo de aprendizagem e melhorar os 

indicadores de qualidade da educação, aferidos por meio de avaliações internas e 

externas. 

 Tal proposta está inserida na lógica maior do debate curricular oficial, que 

defende que os alunos da educação básica devem adquirir desenvolver habilidades 

e competências, durante seu período de formação, elementos anunciados como 

fundamentais para o mercado de trabalho e para os desafios da 

contemporaneidade. 

Em que pese os objetivos anunciados pelo governo de então, as escolas 

públicas mantêm uma infraestrutura precária, e poucos recursos materiais e 

financeiros, necessários ao desenvolvimento do trabalho docente de forma 

adequada.   

Diante das questões acima mencionadas entendemos que há em processo 

interessante debate sobre educação física escolar, especificamente sobre sua 

definição curricular. É nesse sentido que nosso trabalho de pesquisa procurou 

contribuir, apresentando outros elementos, circunstâncias e dados. 

A questão central a orientar esta pesquisa pode ser assim formulada: Como 

os professores de educação física da rede estadual de ensino do Estado de São 

Paulo compreendem o debate sobre currículo e, de que forma, o currículo oficial tem 

impactado em sua prática escolar? 

Nosso objetivo é saber como os professores de educação física da rede 

estadual de ensino de São Paulo compreendem o debate sobre a produção do 
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currículo oficial, como eles assimilam suas diretrizes e quais as implicações elas 

produzem na prática docente.   

As fontes primárias utilizadas se constituem nos documentos oficiais 

elaborados pela SEE-SP, que foram elaborados no processo de implementação da 

proposta curricular e da legislação estadual, que foi utilizada para definir o marco 

regulatório. Também realizamos entrevistas com duas professoras da disciplina de 

EF que atuam no Ensino Médio da SEE-SP de duas escolas paulistas. Uma das 

escolas está localizada na região central da cidade de São Paulo e oferece os 

cursos de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Possui um 

total de 25 salas de aula, com aproximadamente 790 alunos, divididos em três 

turnos. A outra escola está situada na região Oeste da grande São Paulo, possui 17 

salas de aula e no ano de 2015 foi organizada em três períodos, funcionando 15 

turmas do período diurno, 16 turmas no vespertino e 12 no noturno. 

As dificuldades para entrevistar professores foram muitas. Fiz contato com 

outros professores por telefone e mensagens, mas por falta de tempo ou possíveis 

resistências, as entrevistas não foram realizadas. Sendo assim, nos limitamos a 

analisar a fala das duas professoras, que muito contribuiu para a efetivação desta 

pesquisa. 

Para fins de exposição esse texto está organizado da seguinte forma: o 

primeiro capítulo apresenta a revisão que fizemos das concepções de currículo que 

tem informado o debate mais amplo. Ao fazermos tal trajetória, nossa expectativa é 

encontrar elementos que nos ajudem a entender o currículo oficial paulista.  

No segundo capítulo apresentamos, por meio dos documentos oficiais 

elaborados pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo os fundamentos 

pedagógicos do currículo oficial. Nosso objetivo é mostrar os fundamentos 

pedagógicos, os componentes ideológicos, as diretrizes e objetivos anunciados.  

No terceiro capítulo apresentamos o currículo oficial da disciplina de 

educação física do Estado de São Paulo, com seus fundamentos, os quadros de 

conteúdos e habilidades em educação física, os cadernos do professor e os 

cadernos do aluno. 

Por fim, no último capítulo, tratamos dos resultados de nossas entrevistas. 

Procuramos na fala das professoras de educação física, a compreensão que elas 

têm desse processo, a crítica que fazem, os limites que apontam, as perspectivas 
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que defendem e a forma como, no cotidiano escolar, incorporam ou negam aspectos 

do currículo oficial.  
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CAPÍTULO 1  

O DEBATE CURRICULAR E AS CONCEPÇÕES DE 

CURRÍCULO 

 

Introdução 

Neste capítulo apresentamos as diferentes concepções de currículo que tem 

informado o debate. Nesse itinerário nos fundamentamos em diversos autores, como 

Kliebard (1980), Sacristán (2000), Goodson (2002) e Silva (2005). Em um primeiro 

momento realizamos uma breve discussão sobre o conceito de currículo. No 

segundo momento, mostramos como diferentes concepções de currículo tem 

permeado o debate ao longo do tempo.  

Para iniciar o debate sobre currículo, mencionamos a contribuição de Ivor 

Goodson. No livro, Currículo – Teoria e História (2002), afirma que o conceito de 

currículo é originado do latim Scurrere, correr, que se refere a um curso a ser 

seguido ou ser percorrido. O autor afirma que países calvinistas, como a Escócia, 

acreditavam na doutrina de pré-destinação, em que a crença, era de que apenas a 

minoria obteria a salvação. Educacionalmente, os eleitos, que podiam pagar, eram 

agraciados com a perspectiva de escolarização avançada. Afirma ele que o 

currículo, como o conhecemos atualmente, não foi constituído em um momento 

especifico da história. Propõe dialogar com a história e os contextos sociais da 

época, até os dias atuais. Afirma que o processo para fabricar o currículo é um 

processo social, que convive com diversos fatores, como os lógicos, os 

epistemológicos, os intelectuais, as questões de gênero, por exemplo, e esclarece 

que “... o currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 

conhecimentos considerados socialmente válidos” (GOODSON, 2002, p. 8). Para 

ele, é importante que “uma história do currículo não se detenha nas deliberações 

conscientes e formais a respeito daquilo que deve ser ensinado nas escolas, tais 

como leis e regulamentos, instruções, normas e guias curriculares” (Ibidem, p. 9), 

mas que procure investigar processos interacionais em que é legislado, interpretado 

e transformado. O autor considera o currículo escrito uma escolha para legitimar a 

escolarização, que proporciona uma fonte documental sujeita a alteração. Propõe 

uma distinção entre o currículo escrito e o currículo como atividade em sala de aula. 

Acrescenta que “... a luta para definir um currículo envolve prioridades sociopolíticas 
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e discurso de ordem intelectual”. (Ibidem, p. 28). Para ele, a forma de teorização 

curricular é racionalista e associada às formas de administração científica, 

considerando as teorias curriculares como prescrições. Pontua que é preciso 

entender como o currículo atualmente é produzido e por que os assuntos operam de 

tal modo. Sendo assim, nos faz um alerta para não visualizarmos o currículo como 

um sistema fechado.  

Para Sacristán (2000, p. 17), outra referência importante no debate, “os 

currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o 

sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os 

fins da educação no ensino escolarizado...” Enfatiza que o currículo “... é um 

elemento nuclear de referência para analisar o que a escola é de fato como 

instituição cultural e na hora de elaborar um projeto alternativo de instituição” 

(Ibidem, p. 18). Entende que o currículo pode ser analisado a partir de 05 pontos que 

buscam a compreensão da prática educativa e as funções sociais nas instituições 

escolares. São: a função social como elo entre a sociedade e a escola, o projeto 

educativo, a expressão formal e material, como um campo prático e como uma 

atividade acadêmica e investigativa. O autor afirma que ao definirmos o currículo, 

atuamos nas descrições das funções escolares e a preocupação de situá-la no 

contexto histórico e social. Em síntese, para ele, “o currículo é uma práxis antes que 

um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as 

aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na 

parte explicita do projeto de socialização cultural nas escolas” (Ibidem, p. 15, 2000) e 

enfatiza que as práticas curriculares são resultados das contribuições críticas da 

educação e que "a orientação curricular que centra sua perspectiva na dialética 

teoria-prática é um esquema globalizador dos problemas relacionados com o 

currículo...” (Ibidem, p. 47, 2000).        

Messick, Paixão & Bastos (1980) afirmam que ao passarem pela 

profissionalização no magistério, entramos em contato com diferentes concepções 

de currículo, como a concepção de que ele corresponde a todas as atividades 

escolares do aluno, como um manual preparado por especialistas que definem o 

conteúdo, ou como o que o professor ensina aos seus alunos, como um programa 
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escolar definido pela lei. Informadas pela obra de Willian Pinar1 mencionam três 

tipos de profissionais que atuam no campo do currículo. Os primeiros são 

considerados tradicionalistas, caracterizados por valorizarem a tarefa daqueles que 

atuam nas escolas deixando de se preocupar com uma teoria integradora. Um dos 

principais líderes dessa tendência é Ralph Tyler, que ainda serve como guia e 

referência para educadores em diversos níveis da esfera pública. No segundo grupo 

estão concentrados aqueles que pesquisam currículo no campo das ciências sociais 

e geralmente possuem interesses com a didática das disciplinas. Possuem 

intenções no mapeamento estrutural dos conteúdos para uma especialização das 

disciplinas ou na produção de estudos sobre o funcionamento da escola. O terceiro 

outro grupo realiza tarefas específicas para desenvolver e criticar diferentes 

concepções curriculares. 

Outro autor importante no debate curricular é Silva (2003, p. 63), que entende 

que esse debate implica compreender o currículo como “a expressão de nossas 

concepções do que constitui conhecimento”. Propõe uma revisão da teorização 

curricular para entender como o currículo tem sido constituído e apresenta de forma 

simples as visões de currículo: a tradicional, fundamentada em uma noção 

conservadora de cultura e conhecimento, a tecnicista, projetada para uma função 

mais utilitarista, instrumentalista e econômica, a crítica, fundamentada em uma visão 

que encara a escola como reprodutora do sistema de classes da sociedade 

capitalista e a pós-crítica, que utiliza as análises críticas enfatizando o aspecto 

cultural no currículo. 

Silva (2005, p.11) critica o uso do conceito de teoria, pois, para ele “... uma 

teoria do currículo começaria por supor que existe, ‘lá fora’, esperando para ser 

descoberta, descrita e explicada, uma coisa chamada ‘currículo’”. Considera que o 

currículo é o resultado seletivo de uma imensidão de conhecimentos, que são 

justificados pelas teorias de currículo, que definem quais serão os conhecimentos 

desenvolvidos no percurso escolar. Para ele, o principal aspecto que separa as 

teorias tradicionais das teorias críticas e pós-críticas de currículo é o poder. 

Enquanto a teoria tradicional sustenta as ideias de que os conhecimentos se 

concentram em questões técnicas, as duas últimas teorias desenvolvem seus 

                                                 
1
 Willian Pinar é um educador americano que estuda questões ligadas aos estudos sobre a teoria curricular. 

Dentre suas contribuições, lembramos da construção do currículo como experiência pessoal, denominada pelo 

autor de Currere, que possibilita a compreensão da experiência escolar. 
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argumentos fundamentando que nenhuma teoria é neutra, questionam por que tais 

saberes são ensinados e quais interesses estão presentes nos saberes 

selecionados, preocupando-se assim com as junções entre saber, poder e 

identidade.  

A seguir, faremos a apresentação de forma sintética das diferentes 

concepções de currículo que disputam o espaço e a hegemonia do campo 

educacional: a tradicional, a crítica e a pós-crítica.  Para tanto, utilizaremos como 

referência, o texto de Silva (2005). 

 

 

1.1 – As concepções tradicionais de currículo 

 

Silva (2005) nos lembra que os professores de todos os lugares e diferentes 

tempos históricos se envolveram com o currículo, até mesmo antes da compreensão 

deste termo. Alguns fatores contribuíram para o desenvolvimento de estudos sobre o 

currículo, como a importância de conhecer a formação de especialistas no assunto, 

a constituição de disciplinas e de setores universitários específicos para o currículo. 

Segundo ele, o campo especializado e profissional de currículo, surgiu nos Estados 

Unidos com a institucionalização da educação, em razão de diversos fatores, como 

a burocratização do Estado nas atividades educacionais, a educação como meio 

para o estudo científico, o esforço em manter uma identidade nacional, a expansão 

da urbanização e dos meios industriais, entre outros (SILVA, 2005). Foi nesse 

cenário que John Franklin Bobbitt publicou seu livro, The curriculum, em 1918. 

Nesse texto, Bobbitt defende que o funcionamento das escolas ocorra de forma 

semelhante à indústria e segundo os princípios de eficiência da Administração 

científica, propostos por Frederick Taylor. 

Nessa perspectiva, o currículo resume-se aos objetivos, os procedimentos e 

métodos especificados, que poderão culminar em resultados mensurados e que 

enfatizam conceitos como ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, 

organização, planejamento, eficiência e objetivos. 

O currículo tradicional apresenta estruturas elaboradas, que devem ser 

seguidas pelos professores, com o intuito de ensinar aos alunos os conhecimentos 

considerados necessários. Assim: 
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No mundo da produção econômica, um dos grandes segredos para o 
sucesso é a predeterminação. A administração predetermina com grande 
exatidão a natureza dos produtos a serem elaborados e, em relação aos 
outros fatores, a qualidade do produto. Os administradores padronizam e, 
portanto, predeterminam os processos a serem utilizados, a quantidade e a 
qualidade do material bruto a ser empregado em cada tipo e unidade do 
produto, o tipo e quantidade de trabalho a ser feito e o tipo de condições 
sob as quais o trabalho deve ser feito (...) O mundo dos negócios está 
institucionalizando a predeterminação e desenvolvendo uma técnica 
adequada e eficiente. Há uma noção cada vez mais forte na profissão 
educacional de que devemos especificar os objetivos da educação. 
Devemos também institucionalizar a predeterminação e, até onde as 
condições de nosso trabalho permitirem, desenvolver uma técnica de 
predeterminação dos resultados específicos a serem obtidos (Bobbitt,1920; 
apud: KLIEBARD, 1980, p. 117). 

 

Kliebard crítica a visão determinista que ressurgiram no debate sobre 

currículo escolar após a chamada revolução eletrônica e tecnológica. Para o autor, 

em um momento, a teoria do behaviorismo pode ter influenciado o contexto escolar, 

a fim de verificar o comportamento observável do aluno e, em outro momento, a 

chamada “... doutrina da eficiência social...” (KLIEBARD, 1980, p. 122) recebeu 

grande prestígio acadêmico. 

Uma das principais referências do currículo tradicional é o livro de Ralph 

Winfred Tyler, intitulado Princípios básicos de currículo e ensino, editado pela 

primeira vez no ano de 1949 pela Universidade de Chicago, em Illinois, nos Estados 

Unidos e traduzido para a Língua Portuguesa por Leonel Vallandro no ano de 1974. 

Tyler anuncia que a intenção é desenvolver uma base racional para pensar o 

currículo e o programa de ensino de uma escola. No primeiro capítulo, o autor trata 

sobre quais objetivos educacionais a escola deve procurar alcançar e justifica que 

“muitos programas educacionais não têm objetivos claramente definidos” (TYLER, 

1975, p.3) e que esses objetivos são essenciais para a realização das demais 

etapas de ensino a serem desenvolvidas posteriormente. Para ele, os objetivos são 

escolhas e “... devem ser considerados como juízos de valor das pessoas 

responsáveis pela escola” (Ibidem, p. 4). Apresenta uma análise comparativa entre o 

que denomina de progressistas e de essencialistas.  Os progressistas estudam as 

crianças, para descobrir que interesses e problemas possuem e, a partir daí, 

definirem os objetivos. Já os essencialistas consideram os objetivos como os 

conhecimentos acumulados durante os anos e o nomeiam de herança cultural.   



33 

 

Os objetivos educacionais podem ser formulados tendo como fonte os 

próprios alunos. Para o autor “a educação é um processo que consiste em modificar 

os padrões de comportamentos das pessoas. Isto é usar a palavra comportamento 

num sentido lato que inclui pensamento e sentimento, além da ação manifesta” 

(TYLER, 1975, p. 5).  

Tyler considera o ser humano como um organismo dinâmico, que precisa 

suprir determinadas carências ou necessidades, para manter seu equilíbrio 

homeostático e classifica tais necessidades em físicas, sociais e integrativas. A 

chamada necessidade integrativa corresponde a uma relação com algo que vai além 

da situação atual dos alunos, como identificar quais esportes e atividades físicas os 

alunos gostam ou praticam, podem sugerir opções para a elaboração dos objetivos 

na área de educação física.  

Para Tyler, a fonte de objetivos mais utilizados nas escolas é aquela fornecida 

por especialistas em disciplinas e muitas vezes estão expressas nos livros 

escolares. O autor sugere a escolha de um número pequeno de objetivos 

educacionais, porque é necessário ter tempo para mudar os comportamentos das 

pessoas. Ao tratar sobre a filosofia educacional propõe a seguinte questão: “deve a 

escola desenvolver os jovens para que se ajustem à sociedade presente tal como é, 

ou cabe-lhe a missão revolucionária de desenvolver jovens que procurarão melhorar 

a sociedade?” (TYLER, 1975, p. 32). Apresenta outros questionamentos, como a 

possibilidade de uma educação diferente, para diferentes classes da sociedade. Ao 

tratar sobre as experiências de aprendizagens para alcançar os objetivos propostos, 

o autor afirma que elas ocorrem na interação do aluno com o meio ambiente e que 

tais experiências, além de atenderem aos objetivos, precisam oferecer situações que 

proporcionem o desenvolvimento da capacidade de pensar, que sejam úteis nas 

aquisições de informações ao desenvolvimento de atitudes sociais e por último, o 

desenvolvimento de interesses. As experiências de aprendizagem para o ensino 

devem ser organizadas e Tyler estabelece os seguintes critérios: continuidade no 

desenvolvimento do conteúdo, a sequência que se refere à ligação de um conteúdo 

ao outro de forma progressiva e a interação que diz respeito à relação com outras 

disciplinas que contribuem com a aprendizagem. Quanto aos princípios de 

organização, o autor esclarece que o mais comum nos currículos escolares é o 

princípio cronológico. 
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Esclarece que a finalidade da avaliação é verificar em que aspectos as 

experiências de aprendizagens estão produzindo os resultados esperados, ou seja, 

se ocorrem modificações e define avaliação como um processo que se determina o 

grau em que as mudanças de comportamento ocorrem. Apresenta alternativas de 

avaliação, como observação, entrevista, questionários, registros, entre outros, que 

podem fornecer indicativos. Para finalizar sua obra, sustenta que “cada professor 

deve participar do planejamento do currículo, pelo menos no sentido de adquirir uma 

compreensão adequada desses fins e meios” (TYLER, 1975, p. 118). 

O currículo tradicional tem sido objeto de diferentes críticas. Nessa 

perspectiva, Kliebard (1980), afirma que a administração científica foi uma forma de 

burocracia, que conquistou os norte-americanos na passagem para o século XX, 

sendo representado por Frederick Taylor2. Desenvolvendo principalmente, o 

conceito de eficiência, que buscava nas pessoas, apenas os aspectos práticos, com 

valorização excessiva na produtividade, através de uma concepção de que os 

sujeitos são motivados pelo lucro econômico, capazes de promoverem sacrifícios. A 

concepção de Taylor ignorava aspectos mais amplos nas organizações.  Em suas 

críticas, o autor esclarece que a ideia de educar um sujeito de acordo com suas 

potencialidades, parece apresentar certa inocência, porém, configura-se como uma 

possibilidade de constituir um currículo diversificado, para um destino provável das 

crianças, segundo os critérios de utilidade social, que julgava quem iria ocupar 

determinada posição social. 

 Segundo Kliebard, Bobbitt informou a reforma administrativa das escolas 

públicas no início do século XX, seguindo as ideias do movimento cientifico 

desenvolvida por Taylor, em que o processo de burocratização do currículo seguia o 

caminho da previsibilidade, da administração científica e estava relacionada com a 

virtude. Com isso, “... o campo incipiente do currículo passou a considerar a 

elaboração científica do currículo como a fonte de respostas às grandes perguntas 

sobre valor que orientam as finalidades da educação” (KLIEBARD, 1980, p. 113). 

Para ele, “... o currículo era o mecanismo que remediaria os efeitos puramente 

casuais da vida cotidiana de modo que fosse alcançado o produto padrão que a 

socialização indireta conseguia alcançar de modo muito imperfeito” (Ibidem, p. 

113/114).  

                                                 
2
 Engenheiro mecânico, considerado o pai da administração científica, defendia que a eficiência operacional, na 

administração das indústrias, seria a base de uma revolução na produção. 
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De um modo geral, as preocupações das teorias tradicionais do currículo 

estão direcionadas à atividade técnica de fazer, administrar, validar e avaliar o 

currículo (SILVA, 2005).  

Em que pese às críticas produzidas ao longo do tempo às teorias tradicionais, 

elas ainda são muito presentes nas escolas, mesmo que de forma não declarada. 

Muitas das práticas escolares de elaboração curricular continuam a serem 

prescritivas, direcionadas por objetivos e validadas por processos de avaliação. Na 

sequência, apresentaremos como as teorias críticas do currículo se posicionaram 

nesse debate. 

  

 

 

1.2 – As concepções críticas de currículo 

 

Os estudos críticos sobre currículo surgem no debate educacional com 

grande intensidade na década de 1960. Um conjunto de autores produzem uma 

sólida crítica, questionando concepções e estruturas tradicionais de educação. Nos 

Estados Unidos, tal movimento questionador foi denominado de 

Reconceptualização.  Na Inglaterra ele será a expressão crítica que marca o 

surgimento da Nova Sociologia da Educação. No Brasil, Paulo Freire formula a 

crítica à escola oficial e seus mecanismos de controle e transmissão da cultura 

elitizada. Na França, o currículo é questionado por diferentes autores e de diferentes 

formas. Os trabalhos de Apple (1999), Young (1971), Althusser (1998), Baudelout & 

Establet (1975), Bourdieu & Passeron (1992), Bowles & Gintis (1976), se constituem 

em exemplos desse movimento.  

As teorias críticas de currículo inserem no debate um conjunto de conceitos 

que situam o debate em outro patamar: no campo da disputa pelo poder, no campo 

da luta política. Assim, na crítica realizada ao tradicionalismo curricular, conceitos 

como ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, 

relações sociais de produção, conscientização, emancipação, libertação, currículo 

oculto, resistência e outros, ganham densidade e espaço.  

 A seguir, faremos a exposição das concepções críticas, por meio de um 

conjunto de autores e obras que são clássicas no debate educacional.  
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Nogueira (1990) discute as condições históricas, teóricas e metodológicas 

que dominaram a sociologia da educação na década de 1970. A autora afirma que o 

debate foi marcado por duas leituras, distintas, porém, complementares. As teorias 

da reprodução cultural, representadas pelos escritos de Bourdieu e Passeron, que 

identificam a escola como espaço que garante as condições de reprodução social, 

principalmente por meio de mecanismos como a violência simbólica e o capital 

cultural que representa e dissemina. As teorias da reprodução de orientação 

marxista, em que a escola atua como mecanismo de validação e reprodução das 

relações sociais de produção.  

Na análise de Nogueira, a emergência da crítica à escola e seu caráter 

reprodutor, é produto de um contexto, em que a ampliação da escola e a 

universalização do ensino secundário colocavam problemas para o Estado. Até 

então inexistentes. Segundo ela os problemas decorriam da incapacidade do Estado 

em “... administrar as grandes máquinas em que se transformavam os sistemas de 

ensino, demandando um maior conhecimento da população escolar e do 

funcionamento desses sistemas” (NOGUEIRA, 1990, p. 50). Diante da incapacidade 

do Estado em prover a inserção de todos nos sistemas de ensino, ou mesmo de 

garantir condições mínimas em condições de igualdade, os processos de seleção 

desigual, de manutenção da ordem, de mecanismos de controle, de distribuição 

desigual do capital cultural e econômico, manifestam o caráter de reprodução das 

desigualdades do sistema de ensino. 

No mesmo momento, mas em um contexto mais vinculado à crítica curricular, 

os estudos de Michael Young3 dão início ao movimento conhecido como a Nova 

Sociologia da Educação4. A crítica passa a ser feita no âmbito interno da vida 

escolar, o currículo. O debate questiona os procedimentos de escolha dos 

conteúdos a serem ensinados e a legitimação dos conhecimentos como expressão 

da cultura geral. Young questiona esses pressupostos e afirma que a definição do 

conhecimento a ser ensinado decorre de um processo seletivo, que define a cultura 

das elites como a cultura geral. A importância desse movimento pode ser sentida na 

incorporação de seus supostos por vários autores da teoria crítica, especialmente 

                                                 
3
 Sociólogo. Iniciou o movimento denominado de NSE que centralizou a seleção e a transmissão do 

conhecimento nos currículos escolares. 
4
 Primeira corrente de estudos sociológicos voltada para as discussões interacionais e dos conteúdos 

apresentados no currículo. 
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Michael Apple, cuja obra terá grande repercussão no debate, especificamente no 

Brasil. 

A trajetória da Nova Sociologia da Educação e de seus autores foi submetida 

à crítica, e como é próprio do debate acadêmico, muitas teses foram revistas nesse 

processo.  Em artigo recente Young (2014), repõe em discussão a importância da 

teoria de currículo e dos especialistas no debate sobre currículo escolar, 

mencionando que os papéis crítico e normativo da teoria curricular precisam estar 

unidos para oferecer um conhecimento especializado. Para delinear o debate ele 

propõe a seguinte questão: o que os alunos deveriam saber ao deixar a escola? 

Essa pergunta é crucial para iniciar o debate sobre currículo por considerar o 

caminho percorrido pelos alunos durante o tempo escolar e discutir a função da 

escola na formação humana. Nesse texto, Young recupera a história do currículo de 

dois países, Estados Unidos e Inglaterra. No primeiro país, a teoria curricular 

culminou das ideias desenvolvidas por Frederick Taylor, que foram aplicadas nas 

escolas com intuito de ressaltar o que os professores deveriam ensinar. Já na 

Inglaterra, os procedimentos partiram do princípio de que uma teoria não era 

necessária e sustentava-se na informação de que os alunos que não aprendiam 

eram desprovidos de inteligência. 

Quanto ao papel normativo do currículo, Young afirma que esse papel pode 

apresentar dois significados, sendo que um diz respeito às regras de procedimentos 

de construção e prática do currículo e o outro é a representação dos valores morais 

de um sujeito e de uma sociedade que a escola deverá formar. Para o autor, a visão 

normativa deve estar acompanhada do papel crítico para que não resulte no 

tecnicismo. Observa que: 

 

... se o currículo for definido por resultados, competências ou, de forma mais 
abrangente, avaliações, ele será incapaz de prover acesso ao conhecimento. 
Entende-se conhecimento como a capacidade de vislumbrar alternativas, seja em 
literatura, seja em química; não pode nunca ser definido por resultados, 
habilidades ou avaliações (YOUNG, 2014, p. 195). 

  

O autor apresenta duas questões que considera cruciais na teoria do 

currículo. Uma questão a lembrar é que a educação é uma atividade prática e a 

pedagogia possui uma relação de autoridade. A outra questão é que a educação é 

uma atividade especializada e, assim, “os currículos são a forma desse 

conhecimento educacional especializado e costumam definir o tipo de educação 
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recebida pelas pessoas” (YOUNG, 2014, p. 197). Relata que “(...) quem quer adquirir 

um conhecimento especializado pode começar por ler um livro ou consultar a 

internet, mas, se for sério, vai a uma instituição com um currículo que inclua o que 

quer aprender e tenha professores que sabem ensinar” (Ibidem, p. 197). Afirma, 

assim, a importância que a instituição escolar pode exercer na formação dos sujeitos 

nos processos de ampliação dos conhecimentos. Chama a atenção em sua fala a 

afirmação de que não se conhece muito sobre currículos, além das grades horárias, 

disciplinas, exames e matrizes de habilidades. “O conhecimento no currículo é 

basicamente um conhecimento especializado, em geral (mas nem sempre) 

organizado para ser transmitido de uma geração para a outra” (Ibidem, p. 198). 

Dessa forma, defende que os estudos sobre currículo avancem para além da mera 

crítica às concepções gerais, e passe a tratar do que é especificamente ensinado 

nas escolas.  

Michael Apple, professor norte americano, com vasta experiência na 

docência, na pesquisa e na ação sindical. Insere no debate referências conceituais 

importantes, que podem auxiliar no entendimento de processos sociais, econômicos 

e culturais, que influenciam o meio educacional. A obra seminal e fundante da crítica 

de Apple é Ideologia e Currículo, publicada originariamente em 1979. Esse texto, 

objeto de várias edições no Brasil, situa a escola e seu fazer na perspectiva da 

disputa ideológica e da construção da hegemonia, ou seja, no contexto da luta 

política. Essa obra terá enorme impacto no Brasil e será de suma importância na 

construção da crítica educacional, feita pelo campo educacional no contexto da 

década de 1980, no processo de democratização do país. Para Apple, os processos 

de manutenção do controle social passam, necessariamente, por instituições como a 

escola, pois essas se caracterizam pela distribuição desigual do capital simbólico, 

contribuindo para a produção e reprodução das desigualdades. Se a origem das 

contradições se dá no espaço estrutural, essas contradições, no espaço escolar, são 

mediadas por situações concretas entre os sujeitos e os espaços escolares. Cabe 

então, ao pesquisador, analisar esses processos de mediação. 

Apple não abandona os princípios estabelecidos anteriormente pela teoria 

crítica, mas retoma o, tencionando as relações entre a escola e a produção das 

desigualdades sociais, sem, no entanto, dar a esse processo uma relação de 

determinação. 
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A articulação que Apple realiza permite compreender as questões culturais no 

contexto dos processos de reprodução por meio de duas categorias fundamentais 

da teoria marxista: ideologia e hegemonia. Apple incorpora a categoria de 

hegemonia a partir da leitura que WILLIAMS (1961) faz de Gramsci em The Long 

Revolution.  Em Gramsci a hegemonia explicita um conjunto de sentidos que são 

presentes e dominantes constituindo diferentes formas de senso comum que move e 

orienta a vidas dos sujeitos. Esse processo, intenso e amplo, impregna nossa 

consciência, saturando o espaço social. Seu caráter de totalidade impregna a 

experiência social e a compreensão de mundo dando sentido e sendo vivenciado 

como realidade. A apropriação de Apple da categoria de ideologia o leva a afirmar 

sua capacidade de produzir no contexto mais amplo da sociedade concepções de 

mundo que legitima a especificidade do mundo burguês como a única forma de 

mundo. Por meio do processo de legitimação ocorre o processo de dar sentido e 

tornar as contradições sociais processos não contraditórios. 

A partir dessa chave de leitura, Apple problematiza o debate em termos mais 

específicos do que aquele feito pela teoria crítica em seu início. Atribuindo ao 

cotidiano da escola a centralidade no debate curricular, defende que para a 

compreensão de como os processos de hegemonia das classes dominantes são 

produzidos, disseminados, apropriados e objetivados é necessário estudar mais 

detidamente o interior da escola. Esse movimento permite ampliar seus 

questionamentos sobre o currículo. Novamente influenciado pela obra de Williams e 

seu conceito de tradição seletiva, Apple constrói seus questionamentos afirmando 

que o mais importante não é o que ou como ensinar, mas sim, quais os mecanismos 

que transformam certos conhecimentos em oficias. Como que ocorre o processo de 

legitimação da tradição seletiva em representante de uma pseudo tradição do todo 

social?   

Como um autor marxista, Apple, sem abrir mão das categorias marxianas, 

historiciza o debate e sua compreensão do processo educacional. Em texto recente, 

Política cultural e Educação (APPLE, 2001), expõe questões relacionados às 

políticas de currículo e ensino por meio de práticas dos educadores. O autor afirma 

que nenhum indivíduo consegue captar toda a complexidade da educação. Afirma 

que começou a escrever o livro quando retornou de uma visita de um campo de 

refugiados bósnios e descreveu que um dos primeiros atos dos refugiados foi criar 

uma escola para seus filhos. O autor relata que o livro foi escrito em um período em 
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que a direita estadunidense novamente ganhava força, disseminando seu discurso 

de valorização da competição e do lucro. Esse período recente é marcado pela 

presença no debate de concepções de currículo, que tem como referência teórica, 

as teorias pós-modernas, pós-estruturais e dos estudos culturais. 

Apple (2001) menciona uma experiência que teve em viagem realizada a um 

país asiático. Durante o caminho que percorria disse que teve uma das melhores 

conversas sobre possibilidades de mudanças educacionais e relata minuciosamente 

seu olhar atento para o que observava durante a viagem. A planície que o autor 

atravessou com seu colega que dirigia o veículo era um exemplo da política 

instituída naquele país, que investia na importação de capital estrangeiro para a 

sobrevivência interna. Nesta planície, observava que grande parte das terras eram 

fornecidas a uma grande empresa americana de restaurantes de Fast Food para 

cultivar batatas, que se transformariam em batatas fritas com enorme sucesso 

mundial. Era um bom negócio para investimento, porque o custo do cultivo de 

batatas seria mais barato. As pessoas que moravam nestes campos perderam seus 

espaços e cultivos e ainda acabaram mudando para favelas e cortiços. Diante desse 

contexto afirma que o governo militar deu a todas essas grandes empresas 

internacionais 20 anos de isenção de impostos para facilitar sua mudança para o 

país e que em razão disso não tinha dinheiro suficiente para investir em 

necessidades sociais. O colega de Apple comentou o seguinte: “Michael, estes 

campos são a causa da inexistência de escolas na minha cidade. Não há escolas lá 

porque muitas pessoas gostam de batatas fritas baratas” ((APPLE, 2001, p. 29). 

Apple afirma que conta essa história vivida, pois é necessário compreender a 

realidade de forma ampla e analisar profundamente questões de economia, política 

e relações de classe. 

 Afirma que as políticas de direita vêm ocupando espaços em quase todas as 

áreas, incluindo a educação. Atualizando sua crítica, apresenta uma análise sobre 

as posições neoliberais e neoconservadoras e suas estratégias de exclusão de 

diferentes contextos e grupos, como de classe, gênero e etnia, para manterem seus 

mecanismos de controle ideológico e político. O autor utiliza o termo culturas 

hegemônicas para tratar das esferas econômicas, familiares e culturais das políticas 

em educação. Para ele “o conceito de hegemonia refere-se a um processo nos quais 

grupos dominantes da sociedade se juntam formando um bloco e impõem sua 

liderança sobre grupos subordinados” (APPLE, 2001, p. 43). Reafirma sua 
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compreensão de que o currículo é parte de uma tradição seletiva, produzida por 

grupos que objetivam legitimar certo conhecimento e que há sempre uma política do 

conhecimento oficial. Para elevar os padrões e tornar as escolas responsáveis pelo 

rendimento dos alunos, um currículo nacional oculto existe como um conjunto 

padronizado de objetivos e orientações curriculares. 

 Afirma que nos Estados Unidos e na Grã-bretanha, a privatização, a 

centralização, a profissionalização e a diferenciação são tendências que têm 

caracterizado a restauração conservadora. Acrescenta que a política do 

conhecimento oficial, com currículo e avaliação nacionais, precisa ser entendida com 

profundidade, e revelar as bases ideológicas de blocos hegemônicos. Critica a 

efetivação de uma cultura comum, pois esta não contempla a todos e que a 

restauração conservadora enxerga à todos como consumidores, como pessoas que 

não criam porque outros já elaboram previamente. Apresenta propostas de análises 

neogramscianas e pós-estruturais com possibilidades de atuarem conjuntamente e 

esclarecerem aspectos da política educacional. Destaca os diversos tabus 

sustentados pela sociedade conservadora, para inibir possíveis transgressões das 

regras estipuladas ou, simplesmente, para a obtenção de melhores esclarecimentos 

sobre determinados assuntos, como conhecimentos sobre sexo, por exemplo. 

Afirma também que a formação do Estado e o controle burocrático, ocorrem por 

diferentes formas, como a utilização do livro didático em sala de aula que fornece 

estrutura para um currículo nacional oculto. Para finalizar, expôs o seguinte 

comentário: “... talvez um número excessivo de nós mesmos goste demais de 

batatas fritas. Pois, afinal, estamos falando sobre as vidas e o futuro de nossos 

filhos. Precisamos sempre ter em mente a íntima conexão entre a escolaridade e 

aquelas batatas fritas baratas” (APPLE, 2001, p. 180).  

A importância e relevância da obra de Apple é ampla e tem seguido um 

caminho de atualização constante, sem perder o vínculo com suas matrizes teóricas.   

 No Brasil o debate educacional crítico ganha significativa amplitude com a 

publicação do livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani, no início da década 

de 1980. Nesse texto o autor apresenta sua crítica ao pensamento educacional, 

classificando as teorias educacionais em dois grupos quanto à marginalidade. Um 

grupo entende a educação como superação da marginalidade, denominada pelo 

autor como teorias não críticas, que buscam compreender a educação a partir dela 

mesma. Outro grupo, que entende a educação como instrumento e fator de 
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marginalidade, que denomina de teorias críticas de educação, por procurarem 

entender a educação por meio de outros aspectos sociais. 

 O que o autor denomina de teorias não críticas compreendem a pedagogia 

tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Afirma que na pedagogia 

tradicional a escola está estruturada no professor, que transmite o conteúdo aos 

alunos, que devem assimilar o que foi transmitido e que o mais importante é 

aprender. Para ele, na pedagogia nova, a escola muda o seu foco e a centralidade 

passa a estar no aluno, e o importante passa a ser o aprender a aprender. Saviani 

afirma que na perspectiva da escola nova “a feição das escolas mudaria seu aspecto 

sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas, assumindo um ar alegre, 

movimentado, barulhento e multicolorido” (SAVIANI, 1986, p. 13). A crítica de 

Saviani ao movimento denominado de escolanovismo é feita no sentido de mostrar 

que suas consequências foram mais negativas, porque provocou a despreocupação 

com a transmissão dos conhecimentos e “... acabou por rebaixar o nível do ensino 

destinado às camadas populares, as quais, muito frequentemente têm na escola o 

único meio de acesso ao conhecimento elaborado” (SAVIANI, 1986, p. 14). 

 A pedagogia tecnicista, também criticada por Saviani, parte do pressuposto 

da neutralidade científica, inspirada nos princípios de eficiência e produtividade, sua 

centralidade não está nem no professor, nem no aluno, mas sim na técnica, ou seja, 

no processo organizacional dos modos de fazer, onde o importante é aprender a 

fazer. Tal pedagogia surgiu com a padronização do sistema de ensino com 

esquemas e planos previamente formulados e que devem se ajustar aos contextos 

disciplinares e pedagógicos. 

 Em sua análise, as teorias denominadas de crítico-reprodutivistas buscam 

compreender a educação a partir dos aspectos sociais amplos e consideram a 

educação apenas como reprodutora da sociedade. Em sua crítica a Bourdieu e 

Passeron, Althusser e Baudelot e Establet menciona o caráter paralisante dessas 

análises, pois não possibilitam ou entendem a escola como espaço de criação.  

Assim, (...) enquanto as teorias não críticas pretendem ingenuamente resolver o 

problema da marginalidade através da escola sem jamais conseguir êxito, as teorias 

crítico – reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso” (SAVIANI, 1986, p. 

34). Em ambos os casos, a história foi desconsiderada. Acrescenta que: 
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(...) do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 
seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 
Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço 
para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas 
condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar 
substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja 
apropriada e articulada com os interesses dominantes (SAVIANI, 1986, p. 36). 

 

 Saviani (1986), ao ser criticado por assumir posições radicais, faz analogia à 

teoria da curvatura da vara proposta inicialmente por Lênin. No caso, o autor 

considera que a vara estava inclinada para o lado da pedagogia nova e ele tenta 

forçar para o lado oposto afim de que parte das práticas da escola tradicional sejam 

valorizadas e identificadas como fatores positivos, como o ensino de conteúdos, por 

exemplo. A escola nova não diferenciou ensino de pesquisa e o autor afirma que 

“(...) qualquer pesquisador sabe muito bem que ninguém chega a ser pesquisador, a 

ser cientista, se ele não domina os conhecimentos já existentes na área em que ele 

se propõe a ser investigador, a ser cientista” (SAVIANI, 1986, p. 51). Propõe uma 

superação para além dos métodos novos e tradicionais, em que surge uma proposta 

de escola nova popular com o movimento de Paulo Freire para a educação, que 

critica a pedagogia tradicional e alimenta uma pedagogia ativa com relação 

dialógica. Afirma que: 

 

uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola; 
não será indiferente ao que ocorre em seu interior; estará empenhada em que a 
escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. 
Tais métodos se situarão para além dos métodos tradicionais e novos, superando 
por incorporação as contribuições de uns e de outros. Portanto, serão métodos 
que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, porém, da 
iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o 
professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada 
historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de 
aprendizagem e o desenvolvimento psicológico mas sem perder de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos 
do processo de transmissão – assimilação dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 
1986, p. 72/73). 

 

Complementa que “o ponto de partida do ensino não é a preparação dos 

alunos cuja iniciativa é do professor (pedagogia tradicional) nem a atividade que é 

de iniciativa dos alunos (pedagogia nova)” (SAVIANI, 1986, p. 73). Para ele, o ponto 

de partida está na prática social, comum no professor e no aluno, pois professores e 

alunos encontram-se em níveis de conhecimentos e experiências diferentes da 

prática social. O segundo passo originaria da identificação dos problemas 

encontrados na prática social, fenômeno que denomina de problematização. O 
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terceiro passo considera a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos para a 

resolução dos problemas identificados na prática social. O quarto passo diz respeito 

à incorporação dos instrumentos culturais, modificados em elementos para uma 

transformação social. A quinta etapa do processo é a chegada da própria prática 

social, em que os alunos conseguem compreender a realidade social como o 

professor já compreende. Saviani defende a articulação da educação com a 

sociedade, tendo como ponto de referência a divisão de classes e os interesses 

distintos desta sociedade capitalista. Para ele democratização escolar precisa ser 

buscada nas práticas sociais e o processo educativo precisa sair da desigualdade 

para chegar à igualdade.  

 

 

1.3 – As Concepções Pós-críticas de Currículo 

 

As teorias pós-críticas de currículo tornaram-se referência importância no 

debate contemporâneo. Elas incorporaram conceitos como identidade, alteridade, 

diferença, subjetividade, significação, discurso, saber, poder, representação, cultura, 

gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo e, dessa forma, ampliaram a 

análise feita pelas teorias críticas. Uma das perspectivas pós-críticas é a 

multiculturalista, que se preocupa com questões ligadas às relações de gênero, 

étnicos e raciais, ou seja, a presença da diversidade no desenvolvimento dos 

conhecimentos escolares.  

Silva (2005) afirma que o currículo multiculturalista apresenta a valorização 

das diversidades culturais presentes na contemporaneidade e que estão conectados 

às questões de poder. Para ele o multiculturalismo originou-se nos países do 

hemisfério norte, por meio de movimentos organizados, de grupos culturais 

considerados dominados e cujo objetivo é a defesa de elementos específicos de sua 

cultura, seu reconhecimento e representação na cultura nacional, caracterizando 

assim, como um movimento político. Entende que esta concepção multiculturalista 

presente no currículo não se limita apenas as questões de tolerância e respeito, mas 

demarca a diferença como questionamento a ser constantemente realizado. 

Silva entende que é trabalho dos educadores críticos abrirem as discussões 

no campo social e político para multiplicar e disseminar a significação e a produção 

de sentido. Esclarece que: 
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(...) os mestres pensadores da metafísica econômica querem reduzir o espaço do 
político e do social às escolhas permitidas pelo mercado; nós queremos, em troca, 
ampliar o espaço público e o do debate coletivo sobre o que significa uma ‘boa’ 
sociedade e quais as melhores maneiras de alcançá-la. Os mestres pensadores 
da ‘nova’ metafísica educacional, os educadores e as educadoras do poder, os de 
sempre e os convertidos, querem circunscrever o conhecimento e o currículo a 
místicos valores do passado ou a ‘modernos’ imperativos econômicos; nós 
queremos, em contraposição, colocar em questão aqueles valores e aqueles 
imperativos (SILVA, 2003, p. 9/10). 

 

Ao abordar a renovação e a ampliação da tradição crítica em educação, Silva 

destaca que o currículo permanece no centro dessas discussões, pois ela 

compreende um tempo que “o currículo está no centro da relação educativa, que o 

currículo corporifica os nexos entre saber, poder e identidade. A natureza desse 

nexo tem sido teorizada de forma diferente nas diversas correntes da tradição 

crítica” (SILVA, 2003, p. 10). Destaca que “foi sempre a preocupação com questões 

de conhecimento e de currículo que ocupou, de forma preferencial, a imaginação e 

os esforços das pessoas dedicadas à teorização e às práticas críticas em educação” 

(Ibidem, p. 10). Considera o currículo como um dos elementos centrais nas reformas 

educacionais porque é por meio dele que as lutas sociais e políticas podem se 

desdobrar, demarcando fortes representações nos documentos curriculares. 

Para Silva (2003), as teorias pós-modernas e pós-estruturais, representadas 

pelos estudos culturais, trazem modificações radicais ao debate. A centralidade 

passa a ser o papel da linguagem e do discurso, que são elementos mediados pela 

cultura. A perspectiva cultural de currículo pode ser, então, compreendida como uma 

prática de significação, uma prática produtiva, uma relação social, uma relação de 

poder e uma prática que produz identidades sociais. Em sua crítica afirma na 

concepção tradicional de currículo: 

 

(...) as relações entre currículo e cultura estão assentadas numa concepção 
estática e essencializada de cultura. Esta, mesmo quando vista como resultado da 
criação humana, é concebida como um produto acabado, finalizado. A cultura, 
aqui, é abstraída de seu processo de produção e torna-se simplesmente uma 
coisa: ela é reificada. Esse processo de reificação é concomitante ao processo de 
essencialização: a cultura ‘é’, a cultura não é feita, não se transforma. Eis aqui um 
exemplo: apesar de toda sua aparência desejável, o respeito à ‘diferença’ de 
certas perspectivas multiculturalistas em educação expressa precisamente esse 
tipo de concepção. A ‘diferença’ aqui, como uma característica cultural, é 
abstraída de seu processo de constituição e de produção, tornando-se 
essencializada” (SILVA, 2003, p. 14).  
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Elabora importante análise sobre a situação atual, em que predomina a 

valorização nos aspectos econômicos, que enfatizam questões como 

competitividade, flexibilização, globalização, privatização, dentre outros. Afirma que 

neste cenário, a educação tem caráter instrumental e objetiva formar um grupo de 

pessoas selecionadas, com privilégios, adaptadas ao ambiente competitivo 

idealizado pelos teóricos do mercado. Por outro lado, sobra “... a grande massa de 

indivíduos dispensáveis, relegados a trabalhos repetitivos e rotineiros ou à fileira, 

cada vez maior, de desempregados” (SILVA, 2003, p. 28).  

Para o autor, devemos entender o currículo como texto, discurso, signo e que 

o conhecimento não seja separado de sua existência material. Acredita que:  

  

Conceber o currículo como representação significa, pois, destacar o trabalho de 
sua produção, significa expô-lo como o artefato que é. Ver o currículo como 
representação implica expor e questionar os códigos, as convenções, a estilística, 
os artifícios por meio dos quais ele é produzido: implica tornar visíveis as marcas 
de sua arquitetura. Há lugar aqui para uma poética do currículo. Da perspectiva de 
uma poética do currículo, ele não é visto como a pura expressão ou registro de 
uma realidade ou de um significado preexistente: ele é a criação linguística, 
discursiva, de uma realidade própria. Uma poética do currículo como 
representação chama a atenção para a medida na qual o conhecimento é 
dependente de códigos, de convenções: de recursos retóricos. Esses recursos 
retóricos estruturam a representação que constitui o currículo. Sua eficácia 
emotiva, seu efeito de realidade, não podem ser desvinculados dos elementos 
estéticos que, precisamente, fazem com que ele seja, antes de tudo, 
representação. Nessa perspectiva, o foco não é o significado, mas o significante. 
Numa poética do currículo, o significante não aparece simplesmente como o meio 
transparente por meio do qual o significado se expressa: o significante é que é a 
matéria-prima da representação (SILVA, 2003, p. 66/67). 

 

Entende que a produção da identidade e da diferença acontece por meio da 

representação e o currículo faz parte deste processo, adquirindo densa importância 

política. Em sua análise faz a crítica à forma como o currículo tornou-se um fetiche 

“(...) enfim, uma coisa, (...) poderes extraordinários, transcendentais, mágicos. De 

posse do fetiche – o conhecimento corporificado no currículo – os ‘nativos’ se 

sentem seguros, assegurados, protegidos contra a incerteza, a indeterminação e a 

ansiedade do ato de conhecer”. (SILVA, 2003, p. 100/101). Sua proposta analítica 

enfatiza uma postura, em que entender o currículo como fetiche, “significa rejeitar 

tanto o realismo da pedagogia tradicional quanto o construcionismo radical da teoria 

crítica, admitindo, em vez disso, uma convivência, não necessariamente pacífica, 

entre ‘fatos’ e ‘fetiches’, entre coisas e artefatos” (Ibidem, 2003, p. 106).  
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Outro autor importante no debate contemporâneo é Antonio Flávio Barbosa 

Moreira. Sua posição nesse debate tem se alterado ao longo do tempo, estando no 

momento inicial mais próximo de concepções pós-críticas e, um segundo momento, 

realçando a necessidade de se valorizar o conhecimento escolar. Em texto de 

grande repercussão na área afirma que a sociedade contemporânea é multicultural e 

defende a ideia de um multiculturalismo crítico nos ambientes escolares, propondo 

que “diferença e diálogo precisam ser objetos de cuidadosas teorizações no âmbito 

do multiculturalismo” (MOREIRA, 2008, p. 20). Destaca a importância de se 

preocupar com o conhecimento escolar e com a necessidade de entender a cultura 

como “... elemento central de um currículo aberto para o movimento e a mudança, 

para a desestabilização do que se costuma aceitar como inquestionável, para a 

multiplicação de significados e representações, para o reconhecimento e a 

negociação das diferenças” (MOREIRA, 2008, p. 4). Recorre a Johan Muller para 

defender a perspectiva de que é preciso valorizar os conhecimentos dominados 

pelos professores para alcançar as metas propostas aos alunos através dos 

conteúdos selecionados. Declara que o texto de Muller “propicia instigantes 

reflexões, levando-nos a repensar nossa desconfiança em relação às disciplinas 

escolares e a questionar nossa crença, por vezes inabalável, em propostas 

curriculares centradas no aluno” (Ibidem, p. 6). Argumenta que é preciso reforçar a 

centralidade do conhecimento escolar e que o professor precisa dominar o 

conhecimento que ensina. Para encerrar a análise do texto de Muller, afirma que: 

 

Os argumentos do autor incitam a uma constante reflexão sobre os processos de 
seleção e de organização do conhecimento escolar, bem como a uma cuidadosa 
análise de seus efeitos no sucesso ou no insucesso do estudante concreto que 
freqüenta nossas escolas. Essa indispensável reflexão costuma ser posta à 
margem pelo excessivo foco, em determinadas iniciativas curriculares, no 
processo de desenvolvimento do aluno, na consideração de suas experiências 
culturais, no atendimento de seus interesses e na promoção de sua auto-estima 
(MOREIRA, 2008, p. 8). 

 

Os estudos de Alice Casimiro Lopes têm encontrado grande aceitação na 

área.  Para entender as políticas de currículo como políticas culturais, Lopes (2006) 

afirma que é preciso considerar os sistemas de representação simbólicos e 

materiais. Para ela, as lutas curriculares são políticas e culturais e é importante 

entender “... os discursos hegemônicos que buscam atribuir sentidos e significados 

fixos ao currículo e as comunidades que garantem a disseminação desses 
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discursos” (p. 40). Dentre esses discursos, estão o discurso de uma cultura comum e 

da performatividade.  

No ensino médio, a proposta de uma organização por áreas, organizada 

interdisciplinarmente, não reduziu a força disciplinar do currículo e ainda preserva a 

seleção dos conteúdos a partir das disciplinas tradicionais encontradas no currículo. 

De acordo com a autora, o que impera no momento é que os melhores currículos 

são os que garantem melhores desempenhos, tanto nas avaliações, quanto no 

mercado, focalizando currículos que orientem os professores na inserção da 

performatividade, e complementa que: 

 

A concepção prescritiva de currículo e a submissão do currículo aos princípios da 
economia permanecem nessa lógica de organização curricular, que tem por base 
as metas de desempenho, seja atual ou em tempos passados. A instauração de 
uma cultura da performatividade sustenta e é sustentada por tendências 
prescritivas que consideram importante formar para o atendimento às demandas 
econômicas. Uma vez que as propostas curriculares apresentadas às escolas, por 
intermédio dos guias e parâmetros curriculares e dos livros didáticos, são 
entendidas como fundamentais de serem seguidas, seja visando a finalidades 
emancipatórias, seja visando aos interesses de mercado, seja ainda a partir da 
hibridização dessas tendências, a ideia de que é preciso avaliar o cumprimento do 
que é preconizado ganha força. A avaliação assume o princípio da 
responsabilização (accountability) dos professores pelo projeto que se quer ver 
implementado (LOPES, 2006, p. 47).  

 

Ao encerrarmos esse tópico entendemos ser importante apresentar o trabalho 

de pesquisa  coordenado por Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, publicado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira, que 

mapeou a produção de trabalhos sobre o currículo da educação básica nos 

seguintes periódicos: Cadernos de Pesquisa, Revista Brasileira de Educação, 

Educação e Pesquisa, Educação e Realidade e Educação e Sociedade e em Teses 

e Dissertações produzidas nos programas de Pós-graduação no período de 1996 a 

2002 (BRASIL, 2006). A análise dos documentos aconteceu em duas partes, com a 

apresentando mais ampla sobre as pesquisas e análises mais qualitativas. A grande 

parte das teses e dissertações abordam discussões curriculares de análises dos 

componentes curriculares, tendo mais investigações nas disciplinas de História, 

Educação Física e Matemática, seguidos de Ciências, Educação Ambiental, Artes e 

Língua Portuguesa. As pesquisadoras consideraram um número significativo de 

trabalhos sobre o currículo, em que 65 programas de pós-graduação em educação 

pesquisados foram responsáveis por 453 teses e dissertações. Afirmam que: 
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(...) sem desconsiderar a importância dessa produção relacionada com as 
concepções culturais de currículo, parte expressiva do campo, ressalte-se o 
entendimento de que a concepção de currículo tem sua origem e seu 
desenvolvimento associados à escolarização. É associada à constituição de um 
espaço institucionalizado, com realidade social e material e cultural específica e 
com poder privilegiado na socialização do saber e na formação das identidades 
das gerações mais novas, que se constitui historicamente a concepção de 
currículo. Em decorrência de tal associação, mascada em suas origens pela 
expectativa de controle das atividades culturais desenvolvidas no espaço escolar, 
é que já se considerou pouco produtiva a identificação do conceito de currículo 
para além da cultura escolar. Justifica-se, assim, o foco deste projeto nas 
pesquisas de currículo desenvolvidas na educação básica, aquela estabelecida 
nas instituições formais (BRASIL, 2006, p. 13). 

 

No estudo, as autoras afirmam que as teses e dissertações elaboradas nos 

programas de pós-graduação em educação apresentam “como principal foco teórico 

perspectivas críticas de base sociológica ou filosófica (...), compreensível, tendo em 

vista a centralidade dessas perspectivas nas discussões curriculares das últimas 

décadas” (BRASIL, 2006, p. 34). E justificam que “era esperado que estudos cuja 

característica marcante fosse a prescrição de modelos de elaboração curricular, de 

base administrativa ou psicológica, estivessem pouco presentes nos trabalhos 

analisados, o que de fato pode ser verificado”. (IBIDEM, p. 34). Mesmo com essa 

realidade estudada, as autoras destacam que:  

 

... foi surpreendente ainda o pequeno número de estudos sobre cultura e mais 
ainda o reduzido número de estudos cuja matriz teórica é o pós-estruturalismo ou 
autores genericamente associados ao pós-modernismo (como Deleuze, Derrida e 
Guatari). O resultado indica que essa literatura ainda não tem penetrado 
expressivamente nos programas de pós-graduação, exceção feita à Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (BRASIL, 2006, p. 34). 

 

Neste trabalho, as autoras nos afirmam que os estudos curriculares são 

identificados com temas relacionados com a seleção e organização dos conteúdos 

de ensino, sendo entendidos como saberes, práticas e valores produzidos na cultura 

escolar. As autoras entendem que: 

 

(...) o que concerne à constituição do conhecimento escolar, a seleção e a 
organização dos conteúdos de ensino tendem a ser priorizadas, ainda que não 
desconsiderando as marcas trazidas pela distribuição desigual de saberes na 
sociedade, em função de diferentes marcadores culturais (classe social, gênero, 
etnia, raça, sexualidade). Currículo envolve opções, em dado contexto histórico, 
por conteúdos selecionados de uma cultura social mais ampla, porém igualmente 
envolve a organização desses conteúdos para fins de ensino. A seleção de 
conteúdos e a organização curricular, além de implicadas em relações de poder e 
processos políticos e econômicos, são compreendidas como eminentemente 
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produtivas de cultura: a cultura escolar. Os processos de seleção e de 
organização não apenas transferem conteúdo de uma esfera cultural mais ampla 
para a escola por mecanismos de didatização. Tais processos implicam produções 
de saberes, práticas, visões de mundo, habilidades e valores que constituem a 
cultura escolar. Dessa cultura igualmente faz parte um conhecimento escolar, 
produzido para a escola e pela escola, constituído pela medicação pedagógica do 
cultural e do social (BRASIL, 2006, p. 35/36). 

 

Uma característica enfatizada nas teses e dissertações pesquisadas é a 

direção dos estudos nas escolas, com aspectos problemáticos de diferentes 

situações vivenciadas pelos professores, em especial as experiências que os 

pesquisadores tiveram quando eram professores. Essa constatação pode indicar 

uma grande evolução nos estudos escolares ao pesquisar o local em que o currículo 

se concretiza. Isso pode contribuir com análises criteriosas sobre as práticas 

escolares com outras esferas sociais.  

O levantamento em questão, relativo ao período 1996 a 2002, apresenta 

como elemento comum a incidência de temas, objetos e perspectivas que o 

pensamento crítico produziu. Mas outros dados mostram mudanças nesse 

panorama, com a presença significativa no debate de uma produção que incorpora 

de forma ampla os supostos das teorias pós-críticas de currículo. Citamos aqui para 

ilustrar a afirmação acima os trabalhos de Paraiso (2005), Carvalho (2014) e Rocha 

et al. (2015) 

 Encerramos esse capítulo, que buscou apresentar conceitos e aspectos 

históricos do currículo, bem como situar nossa compreensão das três concepções 

de currículo presentes no debate.  
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CAPÍTULO 2 

AS BASES LEGAIS E OS FUNDAMENTOS DO CURRÍCULO OFICIAL 

PAULISTA 

 

Introdução 

 

O debate contemporâneo sobre currículo tem sido objeto de diferentes e 

diversos estudos. Uma das dimensões desses estudos diz respeito à produção de 

documentos oficiais que tem balizado e orientado as políticas educacionais. Nesse 

capítulo, nossa atenção inicialmente recaí sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio. Nossa intenção é verificar qual concepção de currículo ela 

informa. Na sequência, apresentamos os fundamentos do currículo oficial paulista, 

especificamente a proposta para a disciplina de Educação física. 

 

2.1 As bases legais do debate curricular 

  

 A Constituição Federal, promulgada em 1988, estabeleceu em seu artigo 205 

que: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. No artigo 210 esclarece que “serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.  

O artigo 26 da LDBEN, promulgada no ano de 1996, afirma que: “os 

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a 

ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela”. A Educação Física pertence a essa base 

nacional comum, e de acordo com o parágrafo terceiro deste mesmo artigo, é 

caracterizada como componente curricular obrigatório, integrada a proposta 

pedagógica da escola. 

Documentos oficiais, recentemente produzidos, tem objetivado dar conta das 

questões presentes, tanto na Constituição Federal como na LDB. Entre essas 
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questões situa-se o debate sobre os parâmetros curriculares. Tendo em vista que 

nossa pesquisa está centrada no ensino médio, discutiremos as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e qual concepção de currículo defende. 

 As DCNEM foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2011, 

sendo, homologadas e publicadas pelo Ministério da Educação em 24 de janeiro de 

2012.  A comissão que analisou as DCNEM no Conselho foi constituída pelos 

seguintes membros: Adeum Hilário Sauer, José Fernandes de Lima, Francisco 

Aparecido Cordão, Mozart Neves Ramos e Rita Gomes do Nascimento.  

O documento, inicialmente, afirma que o país deve ampliar sua capacidade 

tecnológica e de formação, tanto em nível médio, quanto em nível superior. Aponta a 

importância de ir além da formação profissional, defendendo a importância de se 

oferecer os conhecimentos historicamente acumulados aos jovens com o intuito de 

garantir a autonomia intelectual, a condição para a elaboração de novos 

conhecimentos e o acesso aos demais direitos sociais. A formação para o trabalho é 

colocada em primeiro plano, em razão das reais necessidades dos sujeitos que 

adentram no mundo do trabalho. As novas Diretrizes afirmam que a acelerada 

produção de conhecimentos, a expansão do acesso às informações, as mudanças 

no mundo do trabalho, nos atuais meios comunicativos produzem necessidades e 

demandas para jovens e adolescentes. (BRASIL, 2013).  

 De acordo com o documento, nos últimos 20 anos, o ensino médio teve 

ampliação do acesso de jovens, em sua maioria, pertencentes a classe 

trabalhadora. A atenção a essa demanda, para que os jovens ingressem e 

permaneçam no ensino médio é extremamente positiva, em razão dos altos índices 

de jovens, que não atingiram ou deixaram de concluir essa etapa da educação 

básica. Para dar conta dessa dívida, o debate deve permear outras questões, como 

o financiamento e a qualidade da educação, a formação de professores e a relação 

com a educação profissional. O documento expressa preocupação no atendimento 

das diversas juventudes, que transpassam as atividades escolares e entende que “... 

uma parte significativa desse objetivo pode ser alcançada por meio da 

transformação do currículo escolar e do projeto político-pedagógico” (BRASIL, 2013, 

p. 147).  

É importante pensar no currículo para a juventude, mas a escola não pode 

abrir mão de ensinar os conhecimentos produzidos historicamente e essa ideia é 

sustentada no decorrer do texto em debate. Entende a educação como um direito 
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social para o exercício da cidadania, como forma de socializar as pessoas e na 

difusão sistematizada dos conhecimentos científicos.   

 Com a elaboração da Emenda Constitucional n° 59/2009, que trata da 

educação básica obrigatória dos 04 aos 17 anos de idade, o ensino médio passou a 

ser incluso ao cidadão como um direito público subjetivo. Este direito está previsto 

no Plano Nacional de Educação vigente, que prevê que o ensino médio deva ser 

universalizado até o ano de 2016. 

 O documento afirma que muitos jovens deixam seus estudos devido as 

demandas originadas do mundo do trabalho e que os alunos do ensino noturno 

possuem maior demanda com o trabalho. Tal problemática vai além da relação do 

jovem com a escola e precisa ser analisada de maneira mais ampla. 

Em uma perspectiva nova, entende o trabalho como “... transformação da 

natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo 

de produção da sua existência...” (BRASIL, 2013, p. 161). A ciência é definida “como 

conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da 

história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade...” 

(Ibidem, p. 161). E a cultura como o “resultado do esforço coletivo tendo em vista 

conservar a vida humana e consolidar uma organização produtiva da sociedade, do 

qual resulta a produção de expressões materiais, símbolos, representações e 

significados...” (Ibidem, p. 162). 

 O documento busca oferecer uma nova perspectiva de educação para o 

trabalho, em que caracteriza o homem como sujeito produtor e transformador da 

realidade. Afirma a existência do trabalho como prática econômica e produtora de 

riquezas. Essa formação para o trabalho deve estar contida nos currículos 

escolares.  

 As diretrizes buscam contemplar os direitos humanos como princípio 

norteador e a sustentabilidade como meta universal. Encaram a escola como 

“principal espaço de acesso ao conhecimento sistematizado” (BRASIL, 2013, p. 167) 

e como espaço importante para a transformação social, por meio de aquisição do 

conhecimento científico, que possa contemplar ainda as tecnologias de informação e 

comunicação para que os alunos não sejam excluídos digitalmente. 

Ao tratar das múltiplas dimensões do sujeito, apresenta o seguinte 

esclarecimento:  
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Do mesmo modo, assim como a dimensão emocional-afetiva foi, 
historicamente, tratada de modo periférico, a dimensão físico-corpórea 
também não tem merecido a atenção necessária. Aceita, geralmente, como 
atributo de um terreno específico – o da Educação Física Escolar – 
raramente se têm disseminadas compreensões mais abrangentes que nos 
permitam entender que o crescimento intelectual e afetivo não se realizam 
sem um corpo, e que, enquanto uma das dimensões do humano, tem sua 
concepção demarcada histórico-culturalmente. Desse modo, ao educador é 
imprescindível tomar o educando nas suas múltiplas dimensões – 
intelectual, social, física e emocional – e situá-las no âmbito do contexto 
sócio-cultural em que educador e educando estão inseridos (BRASIL, 2013, 
p. 167). 

  

Propõe uma superação da divisão entre o ensino propedêutico e o 

profissional para os alunos do ensino médio. O currículo do ensino médio deve ser 

estruturado em um projeto coerente, incorporando os aspectos sociais. Conceituam 

o currículo como “a seleção dos conhecimentos historicamente acumulados, 

considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto histórico, e definidos 

tendo por base o projeto de sociedade e de formação humana que a ele se 

articula...” (BRASIL, 2013, p. 179). Acrescentam que o currículo implica em duas 

dimensões, sendo a primeira prescritiva e a segunda não explícita, constituída por 

relações entre os sujeitos. As duas dimensões geram uma terceira, em que se 

concretiza o currículo. 

Em síntese, as DCNEM resgatam para o debate curricular a dimensão do 

trabalho em uma perspectiva ontológica, como fundante do ser social. Assim, ao 

afirmar que o currículo deve estar centrado no mundo do trabalho, não o faz em uma 

perspectiva de mera instrumentalização do ensino. Insere o currículo em uma 

dimensão ampla, que contempla a produção da ciência, do conhecimento, os 

processos sociais e o cotidiano social.  

O currículo oficial do Estado de São Paulo foi produzido no contexto desse 

debate. A seguir, faremos a apresentação dos aspectos gerais do currículo oficial 

paulista.   

 

2.2 – O currículo oficial do Estado de São Paulo 

  

O Currículo Oficial do Estado de São Paulo foi previamente apresentado 

como Proposta Curricular do Estado de São Paulo, lançado no ano de 2008, cuja 

intenção declarada a de desenvolver um currículo para o segundo ciclo do ensino 

fundamental e o ensino médio, “e contribuir para a melhoria da qualidade das 
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aprendizagens dos alunos” (SÃO PAULO, 2011, p. 9). Em 2010, por meio do 

documento denominado Currículo do Estado de SP, modificou a nomenclatura, mas 

manteve sua base e fundamento. Nesse documento é informado que o processo de 

elaboração do currículo teve como ponto de partida os conhecimentos e 

experiências anteriores, a revisão documental e do material pedagógico existente, 

como publicações e análises de projetos realizados, além de consulta às escolas a 

fim de identificarem boas práticas existentes.  

Além do documento oficial temos o Caderno do professor e o Caderno do 

aluno, também analisados nesse trabalho. A SEE-SP elaborou também outros 

documentos, como o Caderno do Gestor, produzido com a finalidade de orientar os 

gestores, agora genericamente entendidos como os professores coordenadores, os 

diretores, os supervisores e os professores coordenadores das oficinas 

pedagógicas. A todos foi recomendado que exercessem as funções de liderança, 

que estimulassem e orientassem a implantação do currículo nas escolas estaduais 

de São Paulo. 

Na apresentação do currículo oficial, a Secretaria da Educação declara que a 

intenção é a de “garantir a todos uma base comum de conhecimentos e de 

competências para que nossas escolas funcionem de fato como uma rede” (SÃO 

PAULO, 2011, p. 9).  Ainda na apresentação procura-se esclarecer que os princípios 

que orientam o currículo estão direcionados “para uma escola capaz de promover as 

competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e 

profissionais do mundo contemporâneo” (SÃO PAULO, 2011, p. 9). A intenção 

anunciada no documento é de que a escola ajuste seus alunos para as situações 

sociais existentes. Neste sentido, um aluno pode ser mais competente que o outro e 

uma escola pode ser mais competente que outra.  

A proposta indica que uma escola é competente por formar sujeitos 

competentes, preparados para todas as instabilidades existentes no mercado de 

trabalho e para todos os desafios e desequilíbrios econômicos. Não deixa de ser 

uma premissa objeto de crítica. E se porventura, o sujeito ficar desempregado por 

um longo período, a culpa é dele?  Ele ficou desempregado por não ser competente 

e não ter aproveitado o momento escolar para desenvolver as competências 

necessárias para a vida social?  

Os eixos estruturantes do currículo oficial são elencados em torno de seis 

premissas, a saber:  a escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as 
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competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de leitura e 

de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização no 

mundo do trabalho. Nesse contexto, os autores do currículo oficial discorrem sobre 

uma escola que também aprende, caracterizando a tecnologia como responsável 

pela impressão de um ritmo aligeirado no acúmulo de conhecimentos e apontam que 

a capacidade de aprender precisará ser desenvolvida nos alunos e na própria 

instituição escolar, caracterizando como mudança na concepção de escola que 

ensina para uma escola que aprende a ensinar com intuito de garantir a formação de 

uma comunidade aprendente, em que “as interações entre os responsáveis pela 

aprendizagem dos alunos têm caráter de ações formadoras, mesmo que os 

envolvidos não se deem conta disso” (SÃO PAULO, 2011, p. 12). Cabe analisar que 

o processo de formação precisa ser consciente e os envolvidos devem entender os 

mecanismos formadores ou de aquisição de aprendizagens nos momentos em que 

ocorrem as interações ou imediatamente posteriores a ele, principalmente para 

analisar e refletir sobre aquilo que está sendo aprendido. Para finalizar a explicação 

deste princípio, destacam que: 

 
Ações como a construção coletiva da Proposta Pedagógica, por meio da 
reflexão e da prática compartilhadas, e o uso intencional da convivência 
como situação de aprendizagem fazem parte da constituição de uma escola 
à altura de seu tempo. Observar que as regras da boa pedagogia também 
se aplicam àqueles que estão aprendendo a ensinar é uma das chaves para 
o sucesso das lideranças escolares. Os gestores, como agentes 
formadores, devem pôr em prática com os professores tudo aquilo que 
recomendam a eles que apliquem com seus alunos (SÃO PAULO, 2011, p. 
13). 

 

No eixo intitulado o currículo como espaço de cultura, entendem que o 

conhecimento precisa-se tornar prazeroso para ser aprendido e valorizam o 

aprender a aprender. Definem o currículo como:  

 

a expressão do que existe na cultura científica, artística e humanista 
transposto para uma situação de aprendizagem e ensino. Precisamos 
entender que as atividades extraclasses não são “extracurriculares” quando 
se deseja articular cultura e conhecimento. Neste sentido, todas as 
atividades da escola são curriculares; caso contrário, não são 
justificáveis no contexto escolar. Se não rompermos essa dissociação 
entre cultura e conhecimento não conectaremos o currículo à vida – e 
seguiremos alojando na escola uma miríade de atividades ‘culturais’ que 
mais dispersam e confundem do que promovem aprendizagens curriculares 
relevantes para os alunos (SEE-SP, 2011, p. 13). 
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 Neste contexto, afirmam que “quando o projeto pedagógico da escola tem 

entre suas prioridades essa cidadania cultural, o currículo é a referência para 

ampliar, localizar e contextualizar os conhecimentos que a humanidade acumulou ao 

longo do tempo” (SEE-SP, 2011, p. 13/14).  A impressão que fica é a de que valoriza 

os conhecimentos históricos produzidos pela humanidade, o reconhecimento e a 

ampliação dos saberes culturais.  

No eixo para um currículo comprometido com o seu tempo, que é 

apresentado articulado com o mundo do trabalho, defende a importância de se 

compreender o significado das ciências, das letras e das artes, a relação entre teoria 

e prática em cada disciplina do currículo, as relações entre educação e tecnologia, a 

prioridade para o contexto do trabalho e o contexto do trabalho no ensino médio.  

Na proposta da SEE/SP existe a preocupação com o aumento do tempo e da 

permanência dos alunos no espaço escolar, como elementos importantes para que 

os alunos possam desenvolver uma forma de pensamento autônomo, anunciada 

como necessário para a cidadania responsável.  O documento esclarece que tal 

autonomia deve ser utilizada para gerir a própria aprendizagem e realizar 

intervenções solidárias.  

Em nossa compreensão os eixos que fundamentam o currículo oficial paulista 

estão demarcados pedagogias do aprender.  Dessa forma, a perspectiva de 

currículo que o informa está situado em campo diverso das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino Médio.  Fica a questão se as diretrizes deverão ser ou não 

incorporadas pelo currículo oficial paulista. Mais ainda, como essa questão será 

encaminhada no âmbito do debate atual sobre a base nacional Comum. Na 

sequência de nosso trabalho mostraremos como o currículo oficial organizou sua 

proposta para a disciplina de educação física. 
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CAPÍTULO 3   
O currículo oficial de Educação Física do Estado de São Paulo 

 

Introdução 

A elaboração da proposta curricular da disciplina de educação física pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo se deu seguindo o padrão geral, 

que consistiu em convidar uma equipe de professores especialistas da disciplina. Os 

convidados foram Adalberto dos Santos Souza, Carla de Meira Leite, Jocimar 

Daólio, Luciana Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, Renata Elsa Stark e 

Sérgio Roberto Silveira. A disciplina de educação física pertence à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, juntamente com as disciplinas de Arte, 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Língua Estrangeira Moderna - Espanhol e 

Língua Portuguesa. A coordenação geral da área foi da professora Alice Vieira.  

Faremos inicialmente a apresentação geral do currículo oficial para a 

disciplina de educação física. Na sequência, apresentaremos as propostas contidas 

no caderno do professor e no caderno do aluno. 

 

3.1- Os fundamentos do currículo oficial de educação física 

 

Ao apresentar a proposta para a disciplina de educação física, seus 

elaboradores situam o debate que tem marcado a área, especificamente a 

importância que a dimensão cultural assumiu. Em suas palavras, temos um 

processo em que ocorre, 

 

(...) a ascensão da cultura corporal e esportiva (que denominaremos, de 
maneira mais ampla, ‘cultura de movimento’) como um dos fenômenos mais 
importantes nos meios de comunicação de massa e na economia mundial. 
(SEE-SP, 2011, p. 223) 

 

Os autores afirmam a importância da cultura de movimento no contexto das 

mudanças recentes ocorridas no debate curricular que envolve a disciplina. Nesse 

sentido, afirmam que: 

 

É no bojo dessa dinâmica cultural que a finalidade da Educação Física deve 
ser repensada, com a correspondente transformação em sua ação 
educativa. A transformação a que nos referimos não pretende negar a 
tradição da área construída pelos professores, mas ampliar e qualificar suas 
possibilidades de atuação. (SEE-SP, 2011, p. 223). 
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 Entendemos ser necessário especificar o que seria ampliar e qualificar as 

possibilidades de atuação e quais as intenções desta qualificação. O documento 

apresenta o conceito de Se Movimentar5, afirma que o sujeito é autor do seu próprio 

movimento, que carrega sentimentos, sentidos e desejos. Referem-se ao aluno 

como “autor dos próprios movimentos, que estão carregados de suas emoções, 

desejos e possibilidades, não resultando apenas de referências externas, como as 

técnicas esportivas, por exemplo, ” (SEE-SP, 2011, p. 224). Dessa forma, o sujeito 

Se é colocado antes do verbo Movimentar, caracterizando o aluno como autor do 

seu movimento e destacando que o objetivo não é limitar o Se-Movimentar do aluno, 

mas potencializá-lo, diversificando e aprofundando suas experiências. Nessa 

perspectiva, o objetivo é criar as condições para os alunos estabelecerem novas 

significações, bem como “ressignificar experiências já vivenciadas” (Idem, p. 227). 

Na sequência do texto, definem o que se está entendendo por cultura de 

movimento: 

 

Por cultura de movimento entende-se o conjunto de significados/sentidos, 
símbolos e códigos que se produzem e reproduzem dinamicamente nos 
jogos, nos esportes, nas danças e atividades rítmicas, nas lutas, nas 
ginásticas etc., os quais influenciam, delimitam, dinamizam e/ou 
constrangem o Se - Movimentar dos sujeitos, base de nosso diálogo com o 
mundo e com os outros. (SEE-SP, 2011, p. 225). 

 

Os autores entendem que o conteúdo da disciplina de Educação Física deve 

ser organizado a partir das manifestações, dos significados e dos fundamentos da 

cultura de movimento, por meio de uma apropriação crítica. 

Definem que a Educação Física, no ensino médio, deve atuar em uma rede, 

que inter-relaciona cinco grandes eixos de conteúdo. São eles o jogo, o esporte, a 

ginástica, a luta e a atividade rítmica, que devem se relacionar com os seguintes 

eixos temáticos propostos para o ensino médio: o corpo, a saúde e a beleza, a 

contemporaneidade, as mídias e por último, o lazer e trabalho. Quanto aos eixos de 

conteúdo, os autores esclarecem que:  

                                                 
5 Em artigo intitulado Por uma intervenção ‘histórico - crítica’ para a EFE – uma crítica à concepção 

fenomenológica do se - movimentar, Silva, Klein e Silva (2013), afirmam que Elenor Kunz aprofundou 
no Brasil os estudos sobre a concepção fenomenológica do se - movimentar, direcionada na 
abordagem crítico – emancipatória com o intuito de entender o movimento humano em uma relação 
dialógica do ser humano.   
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A própria tradição da Educação Física mostra a presença desses conteúdos 
– ou, pelo menos, de parte deles – em todos os programas escolares, e 
esse fato não pode ser explicado por mera convenção ou justificado por 
necessidades orgânicas do ser humano. Afirmar que a ginástica existe 
porque faz bem ao corpo implica reduzir e explicar um fenômeno histórico 
pelo seu benefício, trocando a consequência pela causa (SEE-SP, 2011, p. 
225).  

 

Defendem que esses eixos de conteúdos “referem-se às construções 

corporais humanas – seus jogos, suas lutas, suas danças e atividades rítmicas, suas 

formas de ginástica, seus esportes -, que devem ser organizadas e sistematizadas” 

(Idem), para serem convertidas em temas pedagógicos e tratadas como saberes 

escolares.  

 Os autores do currículo entendem que é difícil delimitar os conceitos dos 

eixos dos conteúdos, em razão de suas diferenças, semelhanças e interações. Para 

ilustrar esta dificuldade apresentam como exemplo a capoeira, que “(...) ao mesmo 

tempo é luta, jogo e dança, tem sido objeto de um processo de esportivização e, no 

seu interior, possui ao menos duas manifestações que se distinguem em alguns 

aspectos – a capoeira angolana e a capoeira regional” (SEE-SP, 2011, p. 226). O 

conteúdo esporte também é utilizado para exemplificar essa dificuldade, pois através 

do patrocínio midiático “(...) adquiriu caráter polissêmico, passando a designar, além 

das modalidades tradicionais (handebol, atletismo etc.), atividades tão diversas 

como os esportes radicais e a ginástica aeróbica” (Idem). 

 Quanto à organização dos conteúdos básicos para o ensino médio, defendem 

que é preciso articular o Se-Movimentar com a cultura de movimento dos jovens, 

conectada com outros aspectos contemporâneos, cujo objetivo é elaborar conteúdos 

mais familiares ao cotidiano dos estudantes. Dessa forma, entendem que: 

 

(...) a Educação Física pode tornar-se mais relevante para eles, não só 
durante o tempo/espaço da escolarização, como, e principalmente, 
auxiliando-os a compreender o mundo de forma mais crítica, possibilitando-
lhes intervir nesse mundo e em suas próprias vidas com mais recursos e de 
forma mais autônoma. Desse modo, a Educação Física não deve objetivar 
que os jovens pratiquem esporte com mais habilidade ou tornem-se atletas 
ou exímios executores de movimentos de ginástica. O nível de habilidade 
em uma modalidade esportiva pode melhorar ao longo dos anos como 
consequência da prática dentro e fora da escola (SEE-SP, 2011, p. 
227/228). 
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Definem como objetivos gerais da disciplina de Educação Física no ensino 

médio “a compreensão do jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica como 

fenômenos socioculturais, em sintonia com os temas do nosso tempo e das vidas 

dos alunos...” (SEE-SP, 2011, p. 228). Por meio desses objetivos, pretendem ajudar 

na construção de uma autonomia crítica e autocrítica dos alunos. Acrescentam que 

“... a EF deve propiciar a compreensão da importância do controle sobre o próprio 

esforço físico e o direito ao repouso e lazer no mundo do trabalho” (Idem). Ao final 

do documento, os autores anunciam que esperam que a educação física: 

 

(...) possa assumir na escola um importante papel em relação à dimensão 
do Se-Movimentar humano, relacionando-se ativamente com outros 
componentes curriculares e influindo decisivamente na vida dos alunos. Ao 
fazer isso, ela estará ampliando o papel já exercido nos últimos anos, o de 
ser uma disciplina motivadora para os alunos. Estará sendo responsável 
também por um conhecimento imprescindível a eles. Os professores são 
parceiros fundamentais nesse empreendimento (SEE-SP, 2011, p. 229). 

 

De um modo geral, há a preocupação de não situar o discurso no campo 

meramente abstrato. Assim, o documento afirma a ascensão da cultura corporal e 

esportiva no contexto dos interesses mais amplos, que definem a lógica da 

mercantilização dos espaços, característica do capitalismo contemporâneo. 

Menciona a forma como o significado sobre o corpo tem sido produzido por meio de 

propaganda maciça e o estabelecimento de determinados padrões de beleza, com 

consequências as mais diversas como sedentarismo e o recolhimento da vida a 

espaços cada vez mais privados. Mas essa situação não esgota a relação dos 

jovens com a cultura. A partir desse enfoque, a necessidade de se compreender 

como as culturas juvenis são produzidas e se manifestam, assume centralidade no 

debate curricular.  

Desde a década de 1990, a perspectiva culturalista em educação física 

escolar tem sido objeto de intenso debate e produção bibliográfica.6 No contexto da 

produção discursiva que caracteriza o campo, o embate entre concepções oriundas 

da biologia, da psicologia, do comportamentalismo e outras, tem sofrido críticas as 

mais amplas e diversas. Elaboradas por autores que tem fundamentado sua análise 

a partir de referenciais teóricos como os estudos culturais, o pós-estruturalismo, o 

                                                 
6
 Estudo recente publicado por Rocha (et al., 2015), a partir de amplo levantamento em periódicos da área de 

educação e de educação física escolar, no período entre 1990 até 2013, mostra como a área tem incorporado nos 

primeiros anos do século XXI, de forma intensa, as perspectivas postas pela teoria pós-critica de currículo, 

especificamente as de corte multiculturalista.   
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multiculturalismo e o pós-modernismo, a área incorporou em suas análises 

categorias como cultura, gênero, identidade, diferença, etnicidade, raça etc. Em 

nosso entendimento, o currículo proposto para as escolas estaduais de ensino de 

São Paulo reforça esse movimento.  

Apresentamos a seguir três quadros, referentes a cada uma das séries do 

ensino médio, que definem quais conteúdos e habilidades devem orientar o trabalho 

dos professores de Educação Física.7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Os demais quadros, com informações amplas sobre o currículo de educação física, podem ser 

consultados nos anexos deste trabalho. 
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Quadro 5: Conteúdos e habilidades em EF para 1° bimestre da 1ª série do 
ensino médio. 

 

 

  Fonte: SEE-SP, 2011. 
 
 

No quadro 5, elaborado para o 1° bimestre da 1ª série do ensino médio, 

podemos observar que os conteúdos estão previstos em dois temas. O primeiro é 

esporte, que objetiva desenvolver sistemas de jogo e táticas em um esporte (ou 
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modalidade coletiva como descrevem). Sugere que os alunos conheçam e que 

compreendam a importância destes aspectos, tanto para o desempenho esportivo, 

quanto para o esporte como espetáculo. O segundo tema menciona o trabalho com 

os alunos a partir do eixo: corpo, saúde e beleza, e objetiva desenvolver 

especificamente os padrões, estereótipos e indicadores que auxiliam na construção 

de corpo e beleza, medidas e avaliações corporais, cálculo do índice de massa 

corporal e, por último, alimentação, exercício físico e obesidade. 
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Quadro 6: Conteúdos e habilidades em EF do 2° bimestre da 2ª série do 

ensino médio. 

 

               Fonte: SEE-SP, 2011. 

  

O quadro 6 apresenta a proposta para o desenvolvimento de três temas, 

sendo que o primeiro é referente a uma modalidade individual de esporte, ainda não 

conhecida pelos alunos. O segundo tema é sobre Corpo, Saúde e Beleza, 

enfatizando o trabalho sobre os efeitos do treinamento físico (fisiológicos, 

morfológicos e psicossociais) e os exercícios resistidos. Já o terceiro tema refere-se 

à contemporaneidade Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito. 
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Quadro 7: Conteúdos e habilidades em EF do 3° bimestre da 3ª série do 

ensino médio. 

 

 
           Fonte: SEE-SP, 2011. 

 

Neste quadro, referente aos conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas 

no último ano do ensino médio, a proposta é o desenvolvimento do trabalho com as 

Atividades Rítmicas, especificamente nas manifestações e representações da 

cultura rítmica nacional (samba). Em seguida apresentam o Lazer e Trabalho, sendo 
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o lazer entendido como direito do cidadão e dever do Estado. E por último, propõe 

como temática o esporte e a cultura de movimento na contemporaneidade e a 

virtualização do corpo na contemporaneidade. 

Faremos a seguir a apresentação dos cadernos do professor produzidos para 

a disciplina de educação física. 

 

3.2 - Os Cadernos do Professor  

 

Os cadernos do professor foram elaborados com o objetivo de ajudar o 

professor em seu trabalho. Eles, segundo o documento oficial, não devem ser vistos 

como impositivo ao professor, mas sim, como meio de ampliar suas possibilidades 

de trabalho.  Eles contêm orientações sobre os conteúdos a serem trabalhados, 

forma de contextualização do trabalho, definição de conceitos importantes, 

curiosidades sobre o tema abordado, apresentam situações de aprendizagem, 

definem quais competências e habilidades serão desenvolvidas, apresentam 

atividades de avaliação e de recuperação.  

 O material de apoio Cadernos do Professor da disciplina de EF foi elaborado 

pela seguinte equipe: Marcelo Ortega Amorim, Maria Elisa Kobs Zacarias, Mirna Leia 

Violin Brandt, Rosangela Aparecida de Paiva e Sergio Roberto Silveira, contou com 

os professores coordenadores do núcleo pedagógico: Ana Lucia Steidle, Daniela 

Peixoto Rosa, Eliana Cristine Budisk de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 

Cristina Albergoni Karina Xavier, Katia Mendes, Liliane Renata Tank Gullo, Márcia 

Magali Rodrigues dos Santos, Mary Lizete Lourenço dos Santos, Mônica Antonia 

Cucatto da Silva, Patrícia Pinto Santiago, Sandra Pereira Mendes, Thiago Candido 

Biselli Farias e Welker José Mahler e com os professores autores: Adalberto dos 

Santos Souza, Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio Luciana Venâncio, Luiz Sanches 

Neto, Mauro Betti, Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira. 

Os cadernos do professor da disciplina de EF elaborados para o ano letivo de 

2013 possuem uma estrutura padronizada, que é reproduzida ao longo de todos os 

cadernos. No volume 1 da 1ª série do Ensino Médio, são apresentados dois temas a 

serem desenvolvidos. O Tema 1 trata do esporte coletivo basquetebol e o tema 2 

trata do corpo, saúde e beleza. Após o sumário e a ficha do caderno, temos 

orientações sobre os conteúdos do volume. No Tema 1 – esporte coletivo 

basquetebol, o caderno considera importante que os alunos possam compreender 
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que o esporte pode ser praticado de formas diferentes, com sistemas de jogo e 

táticas elaboradas a fim de gerar continuidade desta prática nos momentos de lazer 

destes alunos. Ao tratar da técnica e a tática, o caderno esclarece que “a técnica 

não se restringe apenas à execução mecanicamente perfeita de um movimento 

específico para o jogo, mas sim, ao conjunto dos modos de fazer necessários para 

sua prática” (SEE-SP, p. 11, 2013) e considera que a “tática não se reduz ao 

sistema de jogo definido pelo professor, mas às razões do fazer, que orientam as 

ações que a própria situação exige” (ibidem, 2013).     

 Em seguida, o caderno apresenta uma sequência de três situações de 

aprendizagens, contendo um título, uma apresentação sobre o assunto, o tempo 

previsto, conteúdos e temas, competências e habilidades, recursos necessários e o 

desenvolvimento da cada situação dividido em etapas. Em seguida, propõe uma 

atividade avaliadora, uma proposta de situações de recuperação e os recursos para 

ampliar a perspectiva do professor e do aluno para a compreensão do tema, com 

sugestões de livros, artigos e sites, que são apresentados e, em seguida, 

brevemente sintetizados para esclarecer ao professor o conteúdo tratado nestas 

referências.  

 Essa sequência é padronizada em todos os temas dos quatro volumes dos 

cadernos do professor do ensino médio. As novas edições dos cadernos do 

professor e do aluno publicadas em 2014 com vigência até 2017 foram 

reorganizadas, passando a terem dois volumes semestrais para cada série do 

ensino médio. 

 

 

3.3 – O Cadernos do aluno 

 

Assim como os cadernos do professor, os cadernos do aluno são 

apresentados como material de apoio ao currículo da SEE-SP. Seguem também 

uma lógica de padronização em sua organização.  A título de exemplo mostramos 

aqui os temas propostos no volume 2, da 2ª série do ensino médio: esporte, corpo, 

saúde e beleza, mídias, ginástica e contemporaneidade. Para especificar melhor a 

organização dos cadernos mencionamos, como exemplo, o tema esporte.  

Primeiro anuncia o esporte proposto, no caso o tchoukball, que de acordo 

com o caderno: “(...) consiste numa modalidade coletiva alternativa, criada para 
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permitir a competição, mas diminuir os riscos de lesões nos praticantes. ” (SEE-SP, 

2014, p. 3). Na sequência, em um tópico denominado para começo de conversa, o 

caderno do aluno conceitua o esporte, apresentando suas características históricas 

e como um “(...) jogo criado na década de 1960 por um médico suíço, nascido em 

Genebra, chamado Hermann Brandt...” (Ibidem, p. 5). Podemos notar que os autores 

denominam esse tema como esporte, mas o apresentam aos alunos como jogo. 

Anunciam aos alunos que o médico suíço notou em sua vida profissional um alto 

índice de lesões que em grande parte eram originadas de agressões dos esportes 

de contato e o tchoukball surge “como um esporte sem contato físico, tornando-se 

conhecido como ‘esporte da paz’” (SEE-SP, 2014, p. 3). Na sequência são 

apresentadas três perguntas simples, com três alternativas de respostas, e uma 

proposta de pesquisa individual, em que os alunos busquem informações sobre o 

tchoukball em sites, revistas ou entrevistas com praticantes deste esporte. Ao final 

recomendam discutir com os colegas sobre os aspectos específicos encontrados na 

pesquisa. A pesquisa individual sugerida não é acompanhada de roteiro para auxiliar 

os alunos na busca das informações. Consideramos a pesquisa como fundamental 

para aquisição do conhecimento, desde que seja discutida e mediada em sala de 

aula com o professor. 

Em seguida, apresentam ao aluno outras tarefas intituladas como lição de 

casa, com questões específicas sobre as regras do esporte.  Na seção para saber 

mais, indicam algumas referências a serem consultadas para o aprofundamento dos 

conhecimentos do esporte tchoukball. Na seção você sabia, apresentam 

informações sobre o tchoukball de areia, que foi criado no Brasil, nos anos de 1990, 

e depois difundido para outras partes do mundo. Esse destaque é dado com o 

objetivo de mostrar para que os alunos entendam que um esporte pode ser 

promovido, modificado, transformado ou ampliado de acordo com suas 

especificidades regionais e processos de adaptações. 

No último tópico, você aprendeu, cinco afirmações são feitas para que o aluno 

informe se a frase é verdadeira (V) ou falsa (F). Há também um espaço em branco, 

contendo 12 linhas, para que o aluno escreva o que aprendeu.     

A proposta de educação física, em sintonia com os fundamentos mais amplos 

do currículo paulista, afirma a importância de conceber os processos educacionais 

tendo como referência os conhecimentos que o aluno possui. Implícito a esse 

posicionamento é a compreensão do conhecimento como processo que não pode 
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ser legitimado apenas pela lógica do discurso da ciência. Portanto, o que o aluno 

deve apreender “são as manifestações, os significados/sentidos, os fundamentos e 

critérios da cultura de movimento. ” (SEE, 2008, p. 42). Se sentidos e significados 

definem as formas de expressão do se movimentar, não há como pensar em 

processos de formação universal, centralizado e unilateral. Essa leitura obriga os 

formuladores da proposta a romper com a lógica do currículo prescrito e 

generalizado. Fazem tal movimento defendendo a organização do currículo por 

eixos de conteúdo, definidos “como construções corporais humanas (...) que devem 

ser organizadas e sistematizadas a fim de que possam ser tematizadas 

pedagogicamente como saberes escolares”. (Idem). Esses eixos, por encontrarem 

diferentes significados em cada espaço escolar, devem ser tratados de forma 

específica e local.  

Uma questão central emana ao analisarmos o currículo oficial: Se os autores 

são críticos do currículo prescrito, ao definirem os eixos de conteúdo, não estão 

prescrevendo o currículo? 

No próximo capítulo analisaremos as falas dos professores por nos 

entrevistados tendo em vista as concepções de currículo, o currículo oficial paulista 

e, especificamente, o currículo para a disciplina de educação física. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E CRÍTICA DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Introdução 

 

 Para a construção desse capítulo encontramos diversas dificuldades. Não é 

fato novo a resistência que professores apresentam para serem entrevistados. Os 

problemas são amplos, como a dificuldade em agendar horário, a enorme soma de 

trabalho que professores enfrentam, o deslocamento entre várias escolas e redes de 

ensino e também certa desconfiança que manifestam, compreensível, por se 

sentirem avaliados. Em um sistema escolar que a avaliação externa é referência 

geral, sentir-se avaliado no contexto de uma pesquisa, é mais um elemento a 

dificultar o contato e a contribuição.  

 Diante desses fatos e suas conseqüências, muito agradecemos às 

professoras que gentilmente se disponibilizaram a serem entrevistadas. 

Agradecemos a todos os demais professores que mantivemos contato e 

entendemos as razões de sua recusa. 

 Nesse capítulo apresentamos as falas dessas professoras, especificamente a 

compreensão que manifestam do debate curricular em sentido amplo e, 

especificamente, da disciplina de educação física.  Cabe aqui mencionar que as 

professoras não serão identificadas nominalmente.  

Para auxiliar na análise das entrevistas, fundamentamo-nos em Alves & Silva 

(1992), que afirmam ser a abordagem qualitativa em pesquisas no campo da 

Educação e das Ciências Sociais uma possibilidade de contraposição aos estudos 

positivistas. Os autores relatam procedimentos sistematizados para serem aplicados 

em dados de entrevistas semi-estruturada, a coleta dos dados, a análises dos 

significados das falas dos entrevistados e a produção de um texto com o enfoque 

teórico do pesquisador.   

Apresento em minha análise uma situação de proximidade com as 

experiências das duas professoras estudadas, pois sou professor de educação física 

da rede pública e compartilho com certos aspectos apresentados nas entrevistas. 

Esta proximidade do objeto de pesquisa com a prática do pesquisador cria uma 
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situação que pode facilitar a análise. Pois, tem sido comum no debate sobre 

pesquisa, a defesa da:  

 

(...) necessidade de requisitos básicos para levar a efeito uma análise 
qualitativa, e a maioria dos autores ligados ao tema considera que a 
experiência do pesquisador – dentro da área, com a literatura pertinente e 
diferentes formas de analisar dados de entrevista – seja uma condição “sine 
qua non” para que realize um estudo adequado, levando-se em conta que 
ele (pesquisador) é, na realidade o seu próprio instrumento de trabalho 
(JOLY GOUVEIA, 1984, APUD ALVES & SILVA, p.61, 1992). 

  

Cientes dessa proximidade, mas atentos aos distanciamentos necessários, 

realizamos as entrevistas e fizemos a análise que apresentamos nessa pesquisa. 

 

4.1 - As Professoras entrevistadas 

 

Antes de tratar exclusivamente das entrevistas, é importante apresentar as 

professoras entrevistadas. A partir deste momento da pesquisa denominarei as 

professoras de Educação Física como M e T, o objetivo é evitar exposições 

desnecessárias.  

As duas professoras realizaram o curso de graduação em Educação Física.  

A professora M cursou entre os anos de 1999 a 2002, em uma instituição de 

ensino privada (FMU), localizada na região central do município de São Paulo. 

Cursou inicialmente um ano de graduação em Serviço Social e depois trancou o 

curso. Posteriormente formou-se em Pedagogia, cursou pós-graduação em 

Educação Física Escolar, em Libras e, atualmente, está fazendo um curso sobre 

Gênero e Diversidade. Durante a entrevista, declarou que “esses cursos atuais não 

foram cursos que escolhi para estudar como os outros, mas foram para pensar na 

pontuação e no plano de carreira da prefeitura”. 

A professora T cursou entre os anos de 2001 a 2005, em uma instituição 

pública de ensino (UNESP), localizada no município de Presidente Prudente. 

Realizou sua formação em um período mais longo, em razão de uma greve ocorrida 

neste período em que estudava. Fez o curso de Pós-graduação em Marketing 

Esportivo, concluído em 2007, e graduação em Pedagogia, concluído em 2014.  

As duas professoras informaram que possuem cursos de extensão e 

continuam em formação. Conheci as duas professoras ao participar de cursos 

realizados no ano de 2015. Um curso referia-se à proposta curricular da Rede 
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Municipal de Ensino de São Paulo.  O outro curso foi objeto de apresentações dos 

resultados de pesquisas de pós-graduação e experiências pedagógicas de 

professores de Educação Física.  

Elas são professoras de duas escolas da Rede Estadual de São Paulo. Uma 

escola está localizada na região central da cidade de São Paulo e oferece os cursos 

de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Possui um total de 

25 salas de aula, com aproximadamente 790 alunos divididos em três turnos. O 

prédio escolar possui quatorze salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de 

informática, uma sala de Telecurso, uma cantina, uma cozinha, uma sala de estoque 

de merenda, uma copa, uma sala de materiais de educação física, uma sala de 

professores, uma sala da direção, uma sala da vice direção, uma sala da 

coordenação, um almoxarifado, uma sala de secretaria, um palco anexo ao pátio, 

um pátio coberto, uma sala anexa ao pátio, uma zeladoria, possui espaço para 

estacionamento, um pátio aberto, duas quadras descobertas, possui três entradas, 

sendo que a entrada central é a principal para o acesso. Os dados descritos foram 

retirados de um documento elaborado pela escola. 

A outra escola está situada no município de Osasco, na região Oeste da 

grande São Paulo. Possui 17 salas de aula e no ano de 2015 foi organizada em três 

períodos, funcionando 15 turmas do período diurno, 16 turmas no vespertino e 12 no 

noturno. Possui uma sala de informática, contendo 10 computadores em uso e 

outros obsoletos, uma sala de vídeo, uma sala de leitura, uma biblioteca, uma sala 

multimídia, uma sala da vice-direção, uma sala da direção, uma sala de 

coordenadores, uma secretaria, uma sala de professores, uma sala de reunião para 

os professores. Possui ainda estacionamento para os funcionários, uma quadra, um 

cantinho para a leitura com seis mesas cobertas com um toldo e quatro bancos de 

concreto ao redor de cada mesa, uma fonte desativada que está situada ao lado 

deste cantinho de leitura e uma cantina. 

São duas escolas com realidades bem distintas, que estiveram presentes em 

uma lista que circulou pelas mídias, boletins sindicais e na fala das professoras, 

como possíveis escolas a serem fechadas na anunciada reestruturação da rede 

estadual de ensino, anunciada pelo governo estadual, em finais de 2015. Essa 

reorganização não se concretizou em razão da resistência posta pelo movimento de 

ocupação, organizado por alunos, professores e pais de alunos.  



74 

 

O tempo gravado de entrevista com a professora M foi de uma hora, quarenta 

minutos e cinquenta e nove segundos (01h, 40min e 59seg). Com a professora T foi 

de uma hora, cinco minutos e trinta e quatro segundos (01h, 05min e 34seg) e 

gravação extra de quatro minutos e vinte e quatro segundos (04min e 24seg).  

Reiteramos aqui nossos agradecimentos e a imensa contribuição que deram 

a essa pesquisa. 

 

 4.2 – A fala, a crítica e a compreensão das professoras.  

 

Para iniciar as análises das entrevistas realizadas reiteramos aqui o que Alves 

& Silva (1992) enfatizam, ao afirmarem que o pesquisador necessita de um domínio 

abrangente do objeto estudado, de tempo disponível, de conhecimento, experiência 

na área e seriedade nas ações que comporão o trabalho. Quanto ao tempo, no caso 

deste professor que aqui escreve, foi necessário para a realização desta pesquisa, o 

afastamento temporário de minhas funções na rede estadual de ensino, mas a 

continuação do trabalho na outra rede de ensino que atuo. Sendo assim, o tempo 

para a elaboração desse trabalho foi adequado às demandas do mundo do trabalho 

e, com isso, o tempo disponível não foi suficiente para o aprofundamento de 

diversas questões apontadas. Com estas considerações iniciais, passamos a 

analisar a fala das professoras. Para fins de exposição, elas estão agrupadas em 

grandes temas. 

 

O processo de formação 

 

Pedi a elas que incialmente falassem sobre sua formação geral, sobre os 

cursos gratuitos e os cursos pagos que fizeram. A professora T afirmou que: 

“enquanto estava na faculdade a maioria eram pagos. Aí depois que você entra na 

rede, alguns cursos são oferecidos pela rede. Só que a maioria são oferecidos fora 

do horário de trabalho e a gente não consegue fazer. O de inclusão foi pela rede 

estadual e foi bacana, mas era a noite (risos) ”.  A professora M informou que: “a 

primeira graduação eu tive FIES, de 1999 a 2002. Terminei de pagar a faculdade 05 

anos depois de formada, ou seja, em 2007. Usei o financiamento inteiro. Minhas 

duas pós-graduações e minha complementação em Pedagogia foram pagas. A partir 

daí todos os outros cursos foram gratuitos oferecidos pela rede e pela UAB. Espero 
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que essa oferta de cursos não acabe”. Notamos, que mesmo cursando uma 

universidade pública, a professora T declara, que todos os outros cursos foram 

pagos. As duas declaram outros cursos oferecidos pela rede, entendendo como 

estadual e municipal.  

Quanto ao curso mais relevante que frequentou, a professora T disse que 

foram dois, um que trata da inclusão nas atividades físicas e o outro de recreação. 

Esclarece, que “foi relevante porque temos alguns alunos de inclusão e a rede não 

dá esse suporte. Então, foi interessante para conhecer as práticas. E o de recreação 

porque trouxe algumas coisas diferentes para trabalhar nas aulas, apesar dos 

alunos serem resistentes”.  A professora M afirma que o curso mais relevante foi a 

pós-graduação em EFE, mencionando a seguinte lembrança: “Por exemplo, falar de 

uma aula que foi extremamente marcante, de um professor chamado Caio, que falou 

com a gente sobre as unidades didáticas. Então naquele momento entender e 

pensar em um bloco de unidades didáticas fez todo sentido na minha vida. Eu não 

tinha, por exemplo, pensado nesta forma”. A fala da professora apresenta uma 

valorização importante na organização sistematizada do currículo, dividindo 

determinados temas e conteúdos por aulas. O material de apoio do currículo da 

SEE-SP apresenta, também, uma forma de divisão que pode auxiliar no 

direcionamento do trabalho pedagógico e na organização das aulas. Tal fato é 

ressaltado pela professora M, que ressalta a importância de um currículo prescrito. 

Afirma ela que “em 2006 eu pensei, falei pô, não tem currículo, não têm currículo. 

Que aula que eu dou? Dou a aula que eu quiser? Então, organizar em unidade 

didática me ajudou neste processo porque mesmo que o assunto fosse discutido 

coletivamente, o que a gente vai estudar bimestre ou como a gente vai estudar, 

organizava a aula em blocos de acordo com o pensamento de unidades didáticas”. 

 Quando perguntamos sobre qual a maior dificuldade existente para receber 

treinamento adicional, ambas responderam que o tempo era o maior problema. A 

professora T afirma que o ideal é que fosse no horário da jornada, pois “(...) gente 

acumula cargo e aí, como você ainda vai sair à noite da sua casa ou no final de 

semana”.  Na fala da professora M essa questão é assim exposta: “Eu acho que é o 

tempo. Eu só consegui fazer tudo isso porque exonerei o meu cargo do Estado. 

Então, se você pensar que fiquei quase cinco anos com dois cargos, entre 2010 a 

2015, que em um período o acúmulo foi feito com a jornada de um TEF, que 

trabalhava 40 horas, mais 30 horas na SME, ou seja, trabalhava com uma jornada 
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de 70 horas por semana. J 70 é insano! Trabalhava todos os domingos”.  A fala das 

professoras ilustra a grande dificuldade encontrada para a continuidade aos estudos, 

que é o tempo. Conciliar a formação com a vida profissional, as atividades 

familiares, outras atividades sociais, é um dos maiores problemas das professoras. 

No caso de acúmulo de cargos, como apresentado pelas duas professoras, a 

situação é ainda pior.  

 Na entrevista com a professora T, fiquei pensando na distância entre as duas 

unidades em que ela trabalha.  Quando perguntei quantos quilômetros separavam 

as duas escolas, ela respondeu que “(...) nunca medi. Mas gasto uns 30 minutos de 

carro. É corrido. É corrido. E assim, saio daqui às 12:20 e tenho que entrar 13:30 lá, 

todos os dias. Então, fica bem difícil almoçar”. Por curiosidade, calculei a distância 

entre as unidades, traçando assim a rota percorrida. Pela rodovia Anhanguera e 

Rodoanel, a distância é de aproximadamente 23 km. Cabe lembrar que é preciso 

pagar um pedágio toda vez que transita pelo Rodoanel, que no momento custa: R$ 

1,80. Notei ainda que se a professora T realizasse esse trajeto com transporte 

coletivo, gastaria um tempo de aproximadamente 02h e 40 minutos, utilizando 

ônibus e trem. Essa condição mostra que além de acumular jornada, existe a 

dificuldade no percurso a ser realizado no trânsito entre as unidades.   

Pedimos que comentassem a formação que tiveram na graduação e o que 

está sendo proposto no currículo oficial. A professora T afirma que sua formação foi 

muito diferente, que os conteúdos que orientavam as disciplinas em nada se 

aproximam do que está proposto no currículo oficial da rede estadual de ensino.  A 

professora M discorreu de maneira mais aprofundada, que fez seu curso com auxílio 

do FIES e o valor da mensalidade era considerado alto para a época, com isso, 

estudou em uma instituição restrita às classes sociais mais ricas. Comentou que 

colégios particulares localizados na cidade de São Paulo contratavam apenas 

estagiários dessa faculdade. Disse ainda que dois professores, Marcos Neira e 

Tatiana Zimbembergue, foram fundamentais em sua formação e segundo ela, 

romperam com a lógica da instituição. Em seguida, afirma que “(...) o currículo que 

eu tive forma profissionais, não vou dizer que não são bem formados, se você olhar 

a minha classificação nos concursos, não se pode desqualificar a minha formação. 

Tudo bem que eu estudei e continuo estudando, mas tem uma formação e tem um 

grau de incidência alto. Como é que você vai dizer da galera da faculdade C e D que 

não consegue produzir um texto?”.  A professora M critica a instituição na qual 



77 

 

ocorreu sua formação da graduação, mas valoriza o currículo desenvolvido, usando 

como referência, a classificação obtida em concursos públicos.  

É importante mencionar aqui, que os concursos públicos, possuem 

referências bibliográficas específicas, orientadas palas políticas educacionais em 

curso. Essa bibliografia informa os cursinhos realizados como preparação para os 

concursos públicos. Temos, nesse caso, um exemplo de como a disseminação de 

certas concepções curriculares são induzidas por concursos públicos, embora não 

sejam consensuais nos cursos de formação de professores.   

No complemento da fala, a professora M menciona certas instituições de 

ensino superior, denominando-as de C e D, que segundo ela, apresentam níveis de 

formação inferior àquela que ela vivenciou em sua graduação.  Para ela, a 

graduação, ao ter que dar conta de problemas não solucionados na formação 

básica, nivela para baixo o curso.  Afirma que “(...) hoje, os caras têm aula de 

português na faculdade. Você tem que fazer seis meses a mais de língua 

portuguesa para os caras conseguirem escrever. A gente produzia. A minha 

formação foi elitista para formar os que devem mandar, (...) foi diferente”. Em sua 

fala menciona a conexão entre os problemas da formação básica e o nível dos 

cursos de ensino superior. Há certo consenso na área de educação sobre essa 

relação. No entanto, sua crítica ao fato de que as instituições de ensino superior 

terem aulas de língua portuguesa parece contraditória. Se os alunos das instituições 

C e D demandam essa formação, por que não fazer? Se o caminho para a formação 

do bom professor requer essa formação, o fato de que ela não foi feita no momento 

que deveria, não impede que agora seja feita.  

 

 

 A trajetória no magistério 

 

No segundo item da entrevista tratamos sobre o itinerário da carreira das 

professoras e o ingresso no serviço público. A professora M ingressou em 2005 e a 

professora T em 2006. A professora M trabalhou em diversas escolas, em razão da 

aprovação em três concursos de ingresso na rede estadual. A professora T 

trabalhou em uma escola, exceto no ano que ocupou o cargo de professora 

coordenadora em outra unidade escolar. Aliás, essa experiência, como professora 

coordenadora, foi vivenciada também pela professora M. Ambas foram designadas 
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para atuar temporariamente nesta função, pois na rede estadual de ensino o 

coordenador pedagógico não possui cargo, daí a denominação de professor 

coordenador. 

A professora M complementa sua fala da seguinte forma: “Foram oito anos na 

mesma unidade e eu tive oportunidade de pegar primeiro ano e ir até a oitava série 

com a mesma turma, de ter as turmas de ACD que eu implantei, de perder quatro 

anos e ganhar de tudo nos quatro anos seguintes. Tive a oportunidade de implantar 

o currículo nesta escola quando ele surgiu. Então esta escola foi muito importante 

pra mim. Quando estava nesta escola eu ingressei no segundo cargo do Estado e aí 

eu tive aulas no ensino fundamental e no ensino médio. É uma diferença muito 

grande, você sai de uma aula com os pequenos, que te chamam de tia, e vai para 

uma aula do ensino médio, em que um moleque de 14, 15 anos, fica chavecando. 

Então assim, é uma mudança muito radical”. Nessa declaração podemos notar a 

importância da continuidade de um trabalho em uma mesma escola. Em oito anos 

ela afirma que conseguiu acompanhar o desenvolvimento dos alunos do primeiro ao 

oitavo ano, permanecendo assim com a mesma turma durante um bom tempo. Disse 

que implantou as turmas de treinamentos esportivos e, ainda, acompanhou a 

implantação do currículo da SEE-SP, no momento de seu surgimento.  

Outra dificuldade destacada na fala da professora M é a diferença na idade 

dos alunos do ensino fundamental e médio. A professora sai de uma turma do 

ensino fundamental I e segue para outra aula com alunos do ensino médio. Isso 

demonstra certa dificuldade na atuação profissional, pois são realidades bem 

distintas e que necessitam de abordagens, conteúdos e temas bem distintos. A 

professora M, complementa sua fala acerca da trajetória na rede estadual, 

especificamente sobre o trabalho com os alunos de uma escola que atuou, mas 

pediu exoneração, para ingressar em outro cargo, de Técnico em Educação Física, 

no município de São Paulo, afirmando que: “(...) naquele ano, eu dei uma mexida na 

Educação Física, mostrei pra molecada que podia ser diferente. Fui embora, legal. 

Eu tenho registro destas aulas, vídeos, fotos, poesias que eles produziram e a gente 

conseguiu dar uma mexida”. Nessa fala, é possível verificar a intenção de mudar as 

práticas no ensino da educação física escolar, mas não sabemos quais mudanças 

foram essas, nem as práticas que vigoravam anteriormente. Outro ponto a ser 

destacado é a elaboração das diversas formas de registros realizados pela 
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professora. Registrar pode ser um importante recurso para o professor recordar e re-

planejar suas aulas.  

Ao tratar sobre a mudança na rotina das aulas, diferente daquelas que estava 

acostumada, a professora M disse que: “O primeiro semestre foi sofrido, porque eles 

estavam habituados ao eterno rola a bola. De repente a gente começou a travar 

discussões legais, começamos a interagir, fizemos coisas que eles nunca tiveram, 

desde um torneio de taco até uma visita ao museu do futebol, das aulas de ginástica 

no Pelezão8. Tem uma parte lá no currículo que é mídias, dentro dos eixos temáticos 

e a questão era ginástica para academia”. É possível notar a dificuldade no início do 

ano letivo, em que as turmas, segundo a professora, estavam acostumadas ao rola 

a bola. Esse termo é bem conhecido na área de Educação Física e se refere aos 

professores que deixam a bola para os seus alunos jogarem, sem promoverem 

alterações e intervenções. Outro destaque na fala da professora M está na 

realização de um torneiro de taco, um jogo popular, que apresenta semelhanças ao 

beisebol, sugerido nos cadernos de apoio. Também as aulas de ginástica, no Centro 

Esportivo, foram fundamentais para conectar os conhecimentos curriculares ao 

cotidiano dos alunos.  

De modo geral, a professora M menciona ações, que modificam ou 

complementam, os temas e conteúdos propostos no currículo oficial, conseguindo 

dialogar com a realidade. Este movimento dialético é importante para conhecer e 

entender os contextos sociais, políticos e econômicos existentes. Considerando 

diferentes momentos do método dialético para a construção do conhecimento, Reis 

et al. (2013) esclarecem:  

 
(...) o ensino dos diferentes conteúdos que compõem a cultura corporal 
permite aos alunos se apropriarem dos conhecimentos acumulados 
historicamente pela humanidade. Trata-se de um importante passo no 
sentido de enriquecer a concepção de mundo dos alunos, uma vez que o 
acesso ao saber sistematizado sobre jogos, esporte, luta, dança, ginástica, 
circo, por exemplo, se constitui como elemento indispensável para leitura 
dessa dimensão da realidade (REIS a et al., 2013, p. 61).   

 

Na sequência, a professora M afirma que esses “(...) são temas super vastos. 

Você tinha lá, um eixo de conteúdo, mas tinha mídias como eixo temático”. A 

professora refere-se ao 2° tema proposto para a 2ª série do ensino médio, que 

                                                 
8
 Refere-se ao Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento, localizado no bairro da 

Lapa, na cidade de São Paulo. O local oferece estrutura para a prática de exercícios físicos, esportes 
e lazer gratuito para os cidadãos.  
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apresenta uma proposta de trabalho sobre as mídias, relacionado com a ginástica. 

Ressalta ela que “(...) a escola precisa apostar no desenvolvimento da capacidade 

crítica dos alunos diante das mídias”. Entende, que decorrido 8 anos após a 

implementação, certos problemas já deveriam terem sido solucionados.  Apresenta 

como exemplo, um tema, presente no currículo prescrito da SEE-SP, que em sua 

análise, não foi trabalhado. Assim “(...) quando você chega a uma sala de segundo 

ano e pergunta: ‘gente, quais são as capacidades físicas trabalhadas?’, que está 

prevista para a 5ª série/6º ano, e eles não sabem, o seu trabalho precisa ser todo 

direcionado. Então trabalhamos as capacidades, vamos entender a velocidade, 

vamos escolher brincadeiras que desenvolvam velocidade”. Essa fala da professora 

M mostra a valorização do currículo prescrito, como material orientador e de apoio.  

Preocupada com o ensino da temática das capacidades físicas, a professora 

M propôs alternativas para a realização de suas aulas. Essa preocupação se 

manifesta no seguinte trecho de sua fala: “(...) eu fiz um projeto de criação de uma 

parede de escaladas para os alunos entenderem as capacidades físicas, força e 

flexibilidade. A diretora vetou, obviamente. Pensamos em outra forma de 

desenvolver as capacidades físicas e o trabalho foi fluindo. A gente foi pro Pelezão 

fazer aula de ginástica localizada. Depois que fizemos a aula, eles voltaram para o 

grupo, para preparar uma aula de ginástica localizada para cada membro: superior, 

inferior, glúteos e abdômen, e tiveram que apresentar para os outros”. Após a 

vivência da aula de ginástica localizada, a professora aprofundou a temática com a 

formação de grupos de alunos, para a elaboração de aulas específicas para 

determinado enfoque corporal. Isso pode auxiliar os alunos a entenderem como uma 

aula de ginástica localizada é preparada e os grupos musculares envolvidos nos 

exercícios realizados. Só precisamos estar atentos ao fato de não ficarmos reféns 

das academias, que trabalham em outra lógica, diferente da escolar. Mas 

desenvolver essa proposta na escola pode aprofundar o conhecimento do aluno. 

Ao comentar sua última exoneração, da rede estadual de ensino, em razão da 

coincidência de acúmulo com a rede municipal paulista, a professora M disse que 

queria continuar seu trabalho na rede estadual. Afirma que “(...) a escola tinha 

quadra boa, só minha, e tinha bons materiais. Comprei os quadros de remissão do 

tchoukball, que depois levei para a escola da prefeitura, para a EMEF. Eu tinha uma 

salinha de educação física. Não sumia materiais. Então estava tudo redondo. A 

escola era perfeita”. A fala da professora demonstra que ela gostava da escola, ao 
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anunciar que o principal local em que realizava as aulas de Educação Física 

(quadra) era boa, que tinha materiais e uma sala para guardá-los. Apresenta uma 

dificuldade em lidar com os colegas da mesma área, talvez seja porque nas outras 

unidades escolares, ela era a última a escolher suas turmas, e nessa escola, era a 

única professora de Ensino Fundamental. A preocupação da professora M com o 

currículo prescrito evidencia no fato de adquirir os materiais indicados e desenvolvê-

los com seus alunos.  

No decorrer da entrevista, a professora M faz críticas aos materiais de apoio, 

que compõem o currículo oficial da SEE-SP, mas não os ignora. Ela manifesta 

atenção ao que está sendo proposto e, deixa claro, que o documento norteia suas 

práticas cotidianas. Em outro trecho da entrevista diz que: “(...) trabalhei perfeito o 

currículo na 6ª série. Trabalhei bonitinho com o 1°, 2° e 3° ano, saindo redondinho. 

Legal. 1° bimestre, mesma coisa. Um choque inicial de ter aulas. 2° bimestre todo 

mundo fazendo, todo mundo entendendo e agora, depois que eu saí, a molecada 

mandando mensagens: ‘voltamos com aquelas mesmas aulas chatas de novo’. E 

olha que legal, a gente acha que não está fazendo um bom trabalho. É fruto de 

muita briga, muitos conflitos (...), é o tempo todo discutindo com os moleques pra 

conseguir convencer que aquilo que você está fazendo tem motivo. Mas foi legal”. 

Analisando essa fala, fica explicito que para ela, o resultado com os alunos é 

positivo, tanto que alguns informam à professora, por meio de mensagens, que as 

aulas voltaram a ser como eram anteriormente.  

 Quando questionadas sobre quais anos do ensino fundamental e do ensino 

médio tinham trabalhado, ambas disseram que atuaram em todos os anos. O 

destaque maior foi a resposta da professora T. Afirma que “(...) quando ingressei 

aqui, era de primeira a quarta. Por isso que escolhi esta escola. Aí dei um azar 

danado, porque em 2008 teve aquele negócio de municipalização, e aqui virou 

fundamental II e, em 2010, começou o ensino médio. Estão reestruturando de novo. 

Estão querendo novamente”.9 Fica evidente que a professora escolheu a escola por 

causa de sua afinidade com o ensino fundamental I, e que o processo de 

municipalização trouxe mudanças, exigindo adaptações para a continuidade de seu 

trabalho. 

                                                 
9
 A referência aqui é ao processo de reorganização da Rede Estadual de Ensino, proposto em 2015, 

e que implicava no deslocamento de alunos e fechamento de escolas. AO governo do Estado desistiu 
de fazer a reestruturação em razão da resistência de alunos, professores e pais.  
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O currículo na perspectiva das professoras  

 

Ao tratarmos dos conhecimentos básicos sobre currículo, a professora M 

afirma que “(...) o currículo é, de uma maneira simples, um meio para o tipo de 

pessoa que a gente quer formar, de acordo com determinada linha de pensamento, 

trabalhar com os conteúdos a partir da linha”.  A professora T fala que “(...) o 

currículo precisa ser mais bem estudado, para a realidade do entorno. Às vezes 

você chega aqui com uma atividade e eles falam ‘Ah professora... Isso não? ’ Eles 

não querem. Por outro lado, você chega com uma ideia aqui e pensa que vai ser 

uma porcaria e eles querem; eles fazem. Tem o currículo da escola, que tinha que 

ser alguma coisa mais ligada ao local. Tinha que ter lógico, a base nacional que todo 

mundo tem que saber. Tinha que ter coisas mais ligadas à comunidade. Mas tem 

que ter o comum, porque o vestibular tá aí... porque as coisas são cobradas, e não 

adianta pintar o mundo de cor de rosa. Não existe isso. Então, têm que ter sim as 

coisas comuns, as coisas que todos precisam saber, ser igual pra todo mundo. Só 

que precisa ser levado em consideração o que os adolescentes se interessam... Em 

todas as áreas”. 

Elas manifestam certa compreensão do debate sobre currículo, o campo de 

disputas políticas e de formação dos sujeitos. Ao mesmo tempo em que afirmam a 

importância do currículo prescrito, as coisas comuns, o fazem procurando valorizar 

as especificidades dos alunos. O problema é como atender as demandas gerais e 

valorizar a especificidade dos alunos. Como conciliar o universal com o particular. 

Em uma sociedade de classe, como a nossa, o movimento social está em constante 

luta por seus direitos e interesses. No caso das camadas populares, os interesses 

são imediatos, e correspondem às necessidades de sobrevivência, como lutar por 

direitos no emprego, pelo transporte, alimentação, entre outros (SOARES et al. 

2012). Entendemos que a escola é fundamental para a garantia de aquisição de 

conhecimentos, que precisam estar incluídos no currículo e, conectados aos 

contextos sociais, econômicos e políticos, para que os alunos possam ter 

compreensão das diferenças sociais e reivindicar melhores condições. 

Para a professora T o currículo representa o direcionamento da aprendizagem 

dos alunos. Para ela, o currículo “(...) tem que ter significado. Tem que ter significado 

pra eles aprenderem. Acho que o mais importante é ter significado. Eles saberem 

pra que serve. Saberem da utilidade do currículo é mais importante. Pra que serve? 
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Pra que vai servir na vida deles”? É importante que os alunos possam adquirir 

conhecimentos com determinados significados, mas é fundamental também, que 

eles possam ter acesso a outros conhecimentos, que não tenham caráter 

meramente instrumental, e que contribuam com o processo de elaboração de novos 

conhecimentos e significados do próprio aluno. Essa relação de aquisição, 

apropriação e ressignificação do conhecimento pode ser um caminho para a 

emancipação do aluno/sujeito crítico. Assim: 

 
A transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados sobre a 
cultura corporal define a especificidade pedagógica da Educação Física: 
sua presença na escola justifica-se por socializar um saber que não é 
transmitido pelas demais disciplinas, mas que se constitui como elemento 
essencial à formação humana e à leitura crítica da realidade (REIS et al. 
2013, p. 16-17). 

 

A professora M argumenta que há dois processos diferentes no currículo.  

“Um currículo que forma quem vai mandar, e um currículo que forma quem vai ser 

mandado. Então, pra mim está muito claro. E aí quando você tem uma rede 

municipal como a de São Paulo, que não tem um currículo, tem uma orientação, se 

você se aprofundar especificamente na área de Educação Física, vê que essa 

orientação quebra uma lógica. É para se pensar e repensar, porque, de repente, é 

realmente a chance de formar quem vai mandar e quem vai ser mandado. De tentar 

pelo menos. Posso não mandar como tantas outras que a gente vê por aí, mas serei 

mandado de uma outra forma, diferente do que está acontecendo. E o que acontece 

é que eles são mandados sem terem a mínima consciência do que está 

acontecendo. E aí é o que eu acho que a gente tem que brigar pelo nosso currículo, 

pelo nosso espaço, pela nossa disputa.” 

 No primeiro momento da fala, a professora M entende que existe um 

currículo, que prepara os sujeitos para o comando e outro currículo que busca 

preparar os subordinados. Essa visão da professora expressa uma questão mais 

ampla, que ela não aborda e que é própria do sistema capitalista. Apple (2001) 

afirma que as políticas da direita avançam em diversas áreas, e dentre elas a 

educação. Para o autor, tais políticas, neoliberais e conservadoras, propõem 

estratégias que visam excluir questões de classe, gênero e etnia do currículo 

educacional. A professora M acrescenta que devemos fazer a disputa curricular e 

melhorar a formação de nossos alunos. Entende que a visão crítica do professor 

pode auxiliar na transformação do currículo, aprofundando seus conhecimentos 
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sobre os conteúdos fundamentais para o aluno. Entendo ser fundamental que o 

professor compreenda essa lógica social e busque a promoção de modificações e o 

desenvolvimento de um currículo, que entenda a escola “(...) como um espaço de 

luta pela hegemonia da classe trabalhadora (...)”, de uma escola que “(...) possibilite 

ao homem desenvolver suas capacidades produtivas e intelectuais, de forma 

unificada” (REIS, et al. 2013, p. 53). 

Quanto à forma como trabalha o currículo proposto a professora T menciona 

sua experiência em diferentes momentos, com diferentes anos. Afirma ela que “(...) é 

muito bacana. E é assim, tem turmas que eu acompanho desde a 4ª série e estão no 

3º ano do ensino médio. Então, tem coisas que eu pergunto pra eles e eles falam 

que nunca viram tal assunto. Eu falo pra eles: ‘como vocês não sabem... eu fui a 

professora de vocês e lembro que trabalhei durante 2 anos. Claro que eu falei.’” E 

acrescenta: “(...) eu dei uma desanimada sim... até no jeito de dar aula. Até um 

aluno percebeu e me chacoalhou  outro dia: ‘Aí professora, eu sinto uma falta das 

suas aulas de como elas eram antes.' É um tapa às vezes. É um tapa porque a 

estrutura da rede, assim, as vezes te dá uma desanimada e você fica de saco cheio 

e vem um aluno e diz isso.” Ela explica que a mudança em sua postura profissional, 

desanimadora, decorre da estrutura oferecida pela rede estadual. Menciona a falta 

de materiais e pediu para que eu olhasse a situação da quadra. Pela breve 

observação, pude notar que a estrutura que sustenta a cobertura da quadra, diminui 

o espaço para a realização das aulas, além de ser inapropriada para dias de chuva. 

Prosseguindo sua crítica, a professora T menciona que a escola não 

manifesta a devida importância para a disciplina de Educação Física, e exemplifica 

com a seguinte fala: “(...) você está vendo que muitas vezes é assim... porque havia  

uma pessoa que cuidava da compra de material da escola e essa pessoa saiu. Aí 

passou pra mão de outra pessoa. Aí tudo dificulta. Os materiais são escassos. Aí, 

como você vai dar uma aula decente com uma bola? Uma! Como você vai dar 

iniciação? Então, isso foi me desanimando muito, porque antes não era assim. Eu 

tinha 5, 6 bolas de cada modalidade para trabalhar. Aí, você consegue dar 

iniciação...” É possível perceber a existência de um problema, que está na 

organização da escola, porque a aquisição de materiais foi designada para outra 

pessoa e, então, as dificuldades aumentaram. Cabe ressaltar aqui, que a aquisição 

de materiais é feita pelos gestores, que são também professores e realizaram seu 
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trabalho nas condições descritas pela professora entrevistada. Como gestores, além 

das questões pedagógicas, precisam resolver outros problemas. 

Em outro trecho de sua fala a professora T menciona problemas que enfrenta 

com o currículo. Menciona a cobrança, provavelmente de algum gestor, e afirma que 

“(...) o cara quer que você trabalhe com material alternativo. Material alternativo para 

30 alunos? Vem dar aula no meu lugar! Vem dar aula no meu lugar então e me 

mostre como, porque pra adulto, você faz. Adulto coopera.” A distância entre os 

requisitos do currículo oficial e as condições de trabalho, especificamente 

emocionais dos professores, se mostra enorme.  A distância entre a formação do 

professor, o currículo oficial e as condições oferecidas pelas escolas, em muito 

contribui para esse mal-estar docente, expresso na fala da professora T.  

 

 

Análise, crítica e dificuldades com o currículo oficial. 

 

A professora T inicia sua fala criticando o caderno do professor da disciplina 

de educação física, o que propõe e os materiais disponíveis na escola. Afirma que é 

“(...) totalmente diferente. Aí entram os cadernos. Os cadernos eu filtro muito quando 

vou trabalhar. É que neste ano estou com o ensino médio. Começa pelas coisas que 

eles colocam: ‘não, mas é para colocar como vivencia’. Meu, eu trabalho na periferia 

da cidade de ******** e eu vou dar como vivência esgrima? Por que ele nunca ouviu 

falar nisso na vida. ‘Ah, você tem que dar o futebol americano’. O futebol 

americano.... Oh, poxa vida. Não tenho nem bola de futebol de salão. De onde vou 

tirar uma bola de futebol americano para eles pelo menos poderem ver como é? 

Entendeu? ‘Ah não, você já tem a forma de trabalhar...’ Aí caí no currículo. Você 

adéqua o currículo de acordo com a realidade da sua comunidade...”. Em seu 

trabalho a professora T realiza um processo de selecionar e adequar o que está 

determinado no currículo oficial com a realidade escolar, processo fundamental para 

o fazer pedagógico, pois é o momento em que a professora se apropria do currículo 

prescrito, entende-o, refleti, analisa, articula com os conhecimentos que possui 

sobre o tema e faz a seleção necessária para o desenvolvimento de seu trabalho 

com os alunos. Acrescenta que o caderno do professor propõe as danças como 

conteúdo a ser desenvolvido e diz “(...) que no 3° ano foi bacana, porque eles tinham 

como sugestão os ritmos brasileiros e trabalhamos um pouquinho de samba, que é 
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uma coisa voltada para a realidade deles. Está próximo! Então foi legal”. 

Desenvolver os ritmos brasileiros pode ser um importante caminho para aprofundar 

o conhecimento da cultura popular. Pode se constituir em meio de trabalhar o 

currículo proposto, adequando-o à realidade dos alunos, embora nem sempre essa 

adequação seja possível, pelo menos na interpretação da professora T. Na 

sequência de sua fala ela crítica os cadernos, pois “(...) eles colocam no currículo. 

Ah, então você vai trabalhar saúde e alimentação. Muito legal. Muitas crianças vêm 

para a escola só para comer a comida que tem” e acrescenta, (...) para comer a 

merenda que eles dão na escola. Como que você vai ficar modificando?”.  

Saúde é um conteúdo que esteve enraizado na Educação Física Escolar 

durante muitos anos, na abordagem da saúde renovada. Consideramos possível 

desenvolver esse conteúdo, por meio de uma análise mais ampla que aquela 

defendida historicamente. Darido (2003) entende que as vivências nas atividades 

físicas “(...) na infância e adolescência se caracterizam como importantes atributos 

no desenvolvimento de atitudes, habilidades e hábitos, que podem auxiliar na 

adoção de um estilo de vida ativo fisicamente na idade adulta” (DARIDO, 2003, p. 

18).  Mas não desconsidero “(...) a articulação do esporte com os interesses da 

classe dominante (...)”, que “pode ser evidenciada pela relação comumente 

estabelecida entre a prática de esporte e a obtenção de saúde” (SOUZA, PINA & 

LOPES 2013, p. 96). 

Quando solicitada a emitir sua opinião sobre o currículo oficial a professora M 

afirma que “(...) o currículo é bom pra caramba. Muito bem pensado, muito bem 

amarrado. Os caras da área são bons, o Betti, a Luciana, todos os colaboradores 

são pessoas que tem produção significativa na área e relevante para a educação 

física”. A professora M demonstra possuir bom conhecimento sobre o currículo 

oficial, conhece os autores que o fundamentam, considera os materiais muito claros 

na forma de abordagem dos conteúdos, mas ressalta um ponto fraco: “Não gosto do 

caderno do aluno. Eu acho que o caderno do aluno é muito simplista. Quando você 

pega o caderno do professor que é bem elaborado, o caderno do aluno tem 

atividades que parecem não ter sentido”. A professora M afirma que teria feito o 

caderno do aluno de outra maneira, pois entende que pesquisas em casa não 

funcionam para a disciplina de Educação Física. Menciona tarefas simples, que 

possam ampliar a interação dos alunos com o conteúdo trabalhado, como atividades 

de ligações, por exemplo.  
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A professora T faz uma análise diferente. Entende que “(...) as pessoas que 

montaram aquele currículo nunca entraram em uma sala de aula da periferia, (...) 

foram bem-intencionadas, querendo mostrar coisas novas, que as crianças não têm 

acesso. Só que as crianças não têm interesse, ou você acha que uma criança de 7ª 

série pode dançar Zouk? (...risos). Você acha que um aluno do 7° ano está 

interessado em dançar Zouk10? Muitas vezes não faz parte do contexto, do 

cotidiano. Tem algumas coisas que são pertinentes. Por exemplo, o 5° ano tem 

ginástica artística... legal, bacana. Quando entra nas modalidades esportivas são 

legais. O problema é quando foge, quando eles querem inovar. A capoeira, que tem 

no 8° ano é legal. O currículo, que tem no 8° ano, que agora é 9° ano, é muito legal”. 

A professora T crítica o material de apoio, pois em sua visão o conteúdo proposto, 

está distante da realidade de uma escola localizada na periferia. Nessa crítica, 

transparece uma concepção de currículo que afirma que o deve ser ensinado, deve 

ser aquilo que está no contexto, no cotidiano do aluno. Isso implica na seguinte 

questão: por estar distante da realidade e do cotidiano dos alunos da periferia e, 

portanto, de seu interesse imediato, eles não devem estudar ou ter contato com a 

dança clássica, ou com o conhecimento clássico?  

           A professora M também faz comentários sobre essa dança. Pergunta em sua 

fala: “(...) o que tem que dar sentido para o meu aluno hoje? Zouk ou Funk? A gente 

não está significando na prática. Está significando outra do Caribe, das Ilhas 

Caribenhas, que é uma dança sensual e de contato, tanto quanto o Funk. Qual é a 

diferença? Então são esses questionamentos, mas eu trabalho o Zouk.  Posso abrir 

para outras? Posso”. Essa perspectiva entende, que nem sempre o que é previsto 

institucionalmente, será realizado na prática, ou se for realizado, será ressignificado 

e modificado, de acordo com danças que fazem sentido ao aluno. Novamente o 

cotidiano do aluno se impõe como elemento a decidir a escolha. 

Quando questionadas sobre o conhecimento que possuem sobre o debate 

curricular no Brasil, tanto na área educacional mais ampla quanto na Educação 

Física Escolar, a professora T menciona conhecer pouco sobre os autores, a 

professora M afirma conhecer os professores Marcos Neira e Mário Nunes, que 

elaboraram o documento de referência das atividades curriculares da rede municipal 

de ensino paulistana, no ano de 2007. Afirma também conhecer os estudos de 

                                                 
10

 Zouk significa festa. É uma dança caribenha, popular em países africanos em que a língua 

portuguesa é oficial. (SÂO PAULO, 2013). 
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Aguiar (2014), que discute as concepções de Educação Física e os fazeres 

pedagógicos do documento referencial da rede municipal de São Paulo.  Destaca, 

ainda, as contribuições do professor Mauro Betti, que em sua opinião, avançou os 

estudos na área e considerou-o como “um abridor de portas para uns”.  Destaca 

também o professor João Batista Freire, o professor Medina e o Ghiraldeli Junior. 

Afirma que este último autor desenvolve o histórico da Educação Física e pontuou 

um caminho, que “(...) a partir do momento que você tem essa linha de raciocínio 

cronológico, mesmo que questionável, fica mais fácil entender”. Acrescenta que o 

professor João Paulo Medina “em seu famoso clássico ‘EF que cuida do corpo e da 

mente’(...) é um cara que deu uma alfinetada nas coisas que estavam acontecendo. 

Ele é um cara que merece destaque, porque foi importante naquele momento em 

que conseguimos a Constituição e as coisas estavam se desenhando para publicar 

um livro”.  

O livro citado pela professora M foi lançado antes da promulgação da 

Constituição Federal, mais especificamente, no ano de 1983. Apresenta um ensaio 

da Educação Física cuja proposta é promover a reflexão crítica sobre o papel que a 

área representa socialmente. Percebemos na fala das professoras grande diferença 

no conhecimento e acompanhamento do debate da área. A professora M, em suas 

falas, demonstra possuir pouco mais sobre o debate curricular da área, o que pode 

auxiliar em sua compreensão do currículo proposto, dos conteúdos apresentados 

nos materiais de apoio e na definição das modificações e adaptações necessárias 

para o desenvolvimento das aulas.  

A professora M entende que falta para a área de Educação Física a 

compreensão do local que a escola está inserida. Acrescenta que “(...) eu não acho 

correto você mudar da sua cabeça o currículo, que o seu empregador lhe deu. 

Então, não concordo com alguns profissionais, colegas da rede estadual, que agora 

não são mais (professores da rede estadual) e que não seguiam o currículo. Eu 

acho que se você não está de acordo com o currículo, você se manifesta, você cita 

argumentos legais para a mudança deste currículo”. Ela considera o currículo oficial 

um documento muito importante para desenvolver o trabalho pedagógico e entende 

que a melhor forma de o melhorar e por meio da crítica e não de sua negação. 

Assim, menciona o fato do “(...) currículo não ter sido implantado de maneira clara e 

informativa. Ele veio de cima para baixo, engolindo todo mundo. Então, não venha 

me falar que um cara que está há vinte anos na rede, deva trabalhar zouk na sétima 
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série”. Reafirma a necessidade de debater criticamente o currículo oficial e não o 

negar. 

 Quanto ao material de orientação a professora M reforçou não gostar do 

caderno do aluno, mas considera-o melhor que nada. A professora T lembrou do 

momento da implantação da proposta curricular, afirmando a resistência dos 

professores à forma como foi imposta. Informa que trabalha o currículo oficial porque 

é cobrada pelo coordenador. “Aqui na escola é assim: nos ATPCs eles perguntam. 

O coordenador pergunta. Ele distribui o caderno dos alunos e pergunta se nós 

estamos usando. ‘Vocês estão usando o caderno do aluno?’ ‘Sim, estamos.’ Que 

parte vocês usaram?’ Aí quando olham o nosso planejamento eles também 

perguntam. ‘Está contemplando?’ Eles querem saber se realmente está sendo 

usado. Mas eu lembro de tudo. E eu falo. Sou muito honesta com o meu 

planejamento. No meu planejamento, eles sabem que não tem tudo porque não tem 

como. Porque não contempla meu aluno aquilo que está ali. Então eu coloco as 

modalidades de quadra, porque são as coisas que eles gostam e porque eles 

precisam trabalhar, desenvolver a coordenação e tal. E o que acho pertinente no 

caderno, eu coloco. O que eu não acho, eu não trabalho e pronto. Não tem a 

liberdade de cátedra? Você trabalha o que você quer na sua aula. Eu não trabalho 

tudo no caderno do aluno”. Entendo que a fala da professora T reforça sua 

apropriação crítica sobre o currículo oficial e a realidade de sua turma.  

 A professora T considera como uma das mais importantes a parte do currículo 

que diz respeito a promoção da saúde, mas não exemplifica um trabalho voltado 

para essa temática. Mais adiante, trata de doenças hipocinéticas, conteúdo previsto 

para o segundo ano do ensino médio, como útil ao seu trabalho, pois ela desenvolve 

o tema com apresentação de seminários para aprofundamento do assunto. Ressalta 

que o caderno do aluno não acrescenta muito e que por meio deste material de 

apoio “o aluno não aprende”.  Reforça a crítica ao caráter simplista do caderno do 

aluno e afirma que “(...) eles acham que nós somos idiotas, semi-idiotas. Não sei, 

com aquelas palavras. Porque as perguntas que fazem aos alunos do 3° ano do 

ensino médio, parece que eles não querem que os caras pensem. Poxa, os meninos 

têm capacidade de produzir coisas muito melhores do que aquilo. Conhecendo o 

potencial dos meus alunos eu sei que tem”.  

 Para a professora M, o aspecto mais importante do currículo é o 

desenvolvimento da leitora e da escritora, com o argumento de que estarão 



90 

 

presentes em todos os momentos da vida. Exemplifica da seguinte forma: “(...) o 

aluno vai ler um jornal, tem lá o caderno de esportes, (que é preciso) entender que a 

leitura e a escrita fazem parte de todo e qualquer manifestação do corpo como 

linguagem, (assim) concordo quando estamos dentro da área: Códigos, Linguagens 

e suas Tecnologias. Então acho que este casamento ressignifica a área, mas acima 

de tudo, afirma para o aluno o quanto é importante, não só a competência leitora e 

escritora, mas também a questão da matemática. Quando a gente vai lá calcular e 

fala que o ângulo tchoukball é de 55° do quadro, se você não tem um quadro você 

pode improvisar um quadro. Você precisa achar o ângulo de 55º. Quando você vai 

trabalhar a frequência cardíaca e apresenta a fórmula 220 menos a idade, que 220 

menos a idade é igual a tantos por cento. Qual é a sua frequência? Você precisa 

fazer uma conta matemática. Então ainda acho, por incrível que pareça, que não são 

as questões físicas e motoras. Talvez muito mais a leitura de mundo”.   

Ao questioná-la se o currículo oficial dialoga com o Planejamento Político 

Pedagógico da escola, a professora M disse que não sabia, por não ter tido acesso, 

além de afirmar nunca ter participado efetivamente da construção de um PPP, 

durante sua carreira de dez anos no serviço público.  

Entendemos que o PPP não pode ser resumido a um documento burocrático, 

mas que representa uma intenção, estratégia e deve ser encarado como político, por 

expressar intervenção numa determinada direção, e pedagógico, por realizar 

reflexões sobre a ação dos homens. É preciso entendê-lo como uma proposta 

dinâmica de trabalho escolar e que envolva a participação de todos educadores para 

que não se torne apenas uma tarefa a ser documentada. (Soares et al., 2012).  

Como afirma a professora M: “(...) era ruim ter que fazer, porque todos os 

professores reclamavam, ninguém quer fazer. Aí você recorta e cola. Algumas 

unidades mudavam a cada dois anos, ou a cada quatro, descaracterizando tudo o 

que a literatura e os estudiosos querem dizer para a gente, como a ideia de gestão 

democrática”.  

A professora T apresenta uma perspectiva de maior proximidade entre o PPP 

e o currículo: “Esse ano tem uma parte que dialoga com o projeto da escola, porque 

eu estava fazendo um projeto de identidade e lazer (...) porque a diretora mudou. Ela 

montou uma proposta de trabalho diferenciado. Então, para esse ano, algumas 

partes foram ao encontro”. Para ela tal proposta não foi encarada como imposição, 

mas como sugestão que foi apresentada e aceita em uma reunião de planejamento. 
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Para demonstrar sua relação com a proposta, acrescentou “(...) eu, com meus 

alunos no primeiro bimestre, a gente trabalhou. Nós fizemos um levantamento das 

áreas de lazer que existem no bairro, o que tinha, tirou fotos, fez vídeos”.  

Quanto às condições necessárias para o ensino de Educação Física, as 

professoras criticam as dificuldades materiais enfrentadas no cotidiano escolar. A 

professora T afirma que “(...) quadra oferece, mas está deteriorada. Essa tabela de 

basquete está quebrada tem uns quatro meses. Pilar dentro da quadra. Quando 

fizeram essa reforma, ninguém questionou a gente. Os pilares podem ser dentro da 

quadra? E são coisas assim, que se hoje for pra mudar, a quadra vai ficar interditada 

não sei quanto tempo. Não vai mudar, não vai tirar, não vai revestir. Tem redes, mas 

a gente só coloca em campeonatos. Por quê? Está vendo esse muro? É baixo. Aqui 

atrás do muro da para a comunidade. A gente tem um problema seríssimo de 

invasão à noite. Se você deixar as redes aqui, amanhã elas não aparecerão. É uma 

pena”. Primeiro ponto está na estrutura física da cobertura da quadra, o que parece 

comum nas escolas da rede estadual. A professora menciona como problema a 

comunidade no entorno da escola. Fica a questão: se há a defesa de que os 

currículos devem contemplar o cotidiano e as práticas dos alunos, como fazer isso e, 

ao mesmo tempo, considerar que eles moram em comunidades?  

A professora M, questionada sobre a estrutura física das escolas, afirma que 

ela é parcial, “(...) porque quando você apresenta uma gama de atividades como 

essa, em que você traz o zouk, traz o futebol americano, traz o beisebol, em que 

você traz o tchoukball, ginástica artística, rítmica, ginástica para todos, está 

contemplando trocentas mil modalidades sem condições nenhuma. E não venham 

com a ideia do caderno do professor, que devemos adaptar o material, porque é 

palhaçada. Você quer que eu trabalhe o conteúdo? Trabalho com maior prazer, mas 

me dê condições. Aí o que eu fazia? Comprava com meu dinheiro e sempre fiz isso”. 

 Neste momento notamos uma enorme distância dos temas e conteúdos 

propostos no currículo oficial com a realidade escolar. Os diversos conteúdos 

apresentados pelo currículo oficial, como o Tchoukball, o beisebol, o futebol 

americano e o rúgbi, por exemplo, necessitam de recursos materiais específicos 

para serem ensinados. Segundo as professoras, não há investimento para aquisição 

destes recursos. Uma crítica comum entre as professoras é referente a ideia de 

adaptação dos materiais, sugerida nos cadernos de apoio e que muitas vezes se 

tornam irreais para a efetivação do trabalho escolar. Diante das dificuldades e a 
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vontade de desenvolver o trabalho, a professora M declarou que adquire parte dos 

materiais com recursos próprios, como fez com um projetor. Informa que trabalha 

muito com vídeos e aplicativos em sala de aula, que a escola não oferecia o recurso 

em quantidade suficiente para contemplar todos os professores, e que diante dessa 

dificuldade, optou pela compra do equipamento de multimídia. Em um dos seus 

trabalhos desenvolvidos com os alunos, organizou a construção de pipas e depois 

utilizou um jogo cibernético denominado de pipa combate11.  

A fala das professoras corrobora diversos estudos acerca dos problemas da 

educação básica no Brasil. As condições de vida (e de trabalho) de grande parte dos 

professores e alunos não são favoráveis, a estrutura física geralmente é precária, os 

materiais não são suficientes, as salas de aula com elevado número de alunos e a 

falta de reconhecimento profissional, são aspectos que dificultam o trabalho do 

professor (REIS et al., 2013, p. 18). 

Quanto aos aspectos mais enfatizados nas aulas a professora T cita o lazer 

“(...) para eles verem, também como lazer, a importância da atividade física, para 

valorizar a questão da saúde, que é um aspecto que estávamos trabalhando na sala 

e para propagar isso para a família. E também para aprender os esportes. Mas olha 

o que a gente sofre em dia de aula livre. Olha onde os meninos estão. Quando não é 

obrigatório, olha como eles ficam”. Entendemos ser importante trabalhar o lazer com 

os alunos, mas é preciso diferenciá-lo das aulas de EFE, uma vez que são 

concretizados nos momentos de tempo livre. A professora M respondeu que no 

ensino médio conseguiu avançar em algumas discussões. Entende que “(...) os 

eixos temáticos são uma boa oportunidade de discussão de temas que podem 

passar batido. A gente tem que dialogar com o que está acontecendo na sociedade”. 

Os eixos propostos pelo currículo apresentam temáticas que podem ser ampliadas 

em sala de aula. Concluindo a fala diz que, “(...) pensando no ensino médio, eles 

têm maior conscientização desta leitura dinâmica de entender essas questões da 

cultura corporal, algo que realmente faz parte da história, que sempre tem um 

contexto histórico e nunca nada surge do nada. Que o jogo surgiu por um motivo, 

que a ginástica artística surgiu por outro motivo, que as academias surgiram por 

outros motivos. Que tudo tem um contexto histórico, que faz parte da nossa vida em 

                                                 
11

 Pipa combate é um jogo virtual simulador de pipas que tem como objetivos: controlar sua pipa e 
cortar os adversários. O jogo é simples e possui apenas três comandos básicos: debicar, puxar e 
descarregar. 



93 

 

sociedade e da maneira como isso influencia no que seremos realmente”. Esse 

trecho da fala da professora menciona a importância de conhecer a história do 

conteúdo trabalhado em sala de aula, de entender a forma como algo foi criado e 

como evoluiu ao longo do tempo. Na análise de Soares:   

 

(...) a materialidade corpórea foi historicamente construída e, 
portanto, existe uma cultura corporal, resultado de conhecimentos 
socialmente produzidos e historicamente acumulados pela 
humanidade que necessitam ser retraçados e transmitidos para os 
alunos na escola. (2012, p. 18)   

 

Para a professora M o que ela prioriza tem o objetivo de fazer com que os 

alunos compreendam “(...) a importância da EF, eu acho que é essa possibilidade de 

fazê-los entender, que dentro de um corpo que se comunica, existe um ser pensante 

que entende o mundo, (...) acho que este é um dos papéis da educação física”. 

Explicita em sua fala uma concepção de formação, que incorpora aspectos e 

situações sociais, diferentemente de uma EF, que priorizava apenas os aspectos 

físicos, em detrimento dos aspectos intelectuais. O corpo do aluno não está 

separado do seu intelecto, sendo assim é preciso desenvolver os dois de forma 

integral. Menciona outro exemplo de uso diversificado de matérias em aula. “Tem 

uma reportagem que é muito legal. Que é do Ronaldo saindo magrelinho do 

Cruzeiro e indo para o PSV da Holanda e aí a matéria vai explicando até a lesão. 

Tinham várias fotos e é bacana porque você faz a leitura. E aí tratamos sobre 

anabolizante. O que os alunos achavam, se ele tomou ou não tomou. É possível sair 

daqui magrelinho com 18 anos e depois de um tempo ficar deste tamanho? Será 

que a lesão não foi consequência desta musculatura que cresceu demais?” Esta 

atitude, de apresentar uma matéria publicada em um jornal e levá-la para discutir 

com os alunos, pode auxiliar no conhecimento, aprofundado a temática em seus 

aspectos econômicos e sociais.  Entendemos que a professora vai além das 

questões técnicas presentes no currículo tradicional. A preocupação maior com 

outros aspectos envolvidos na temática, a análise e comparação auxiliam na 

conexão do conhecimento, características marcantes de currículos críticos e pós-

críticos.   

Quanto à importância do ensino de EF na formação geral do aluno, a 

professora T afirma que “(...) é muito importante, porque você aprende diversos 

aspectos, tanto o ensino do respeito, da socialização, das regras. Eu acho que tem 
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um papel muito importante, principalmente nesta formação de - como eu vou colocar 

- acho que de caráter do aluno. Não só na formação física, na formação social 

mesmo. Acho que é muito importante. Pensar também de formação com saúde e tal, 

mas acho que na escola é mais na formação social, de educação mesmo, que 

infelizmente a família perdeu a mão e a gente pega muito essa parte. Aí acho que a 

EF é importante. Os conflitos acontecem aqui dentro e a gente media muito, dentro 

do jogo. Você acaba mediando muito porque eles acabam começando a respeitar o 

outro”.  

 Ao tratar da temática da cultura corporal, a professora M afirmou perceber 

diferenças no entendimento e abordagem deste conceito na concepção da SEE-SP 

com o grupo de pesquisas de EF da FE-USP. Considera a visão do grupo de 

pesquisas mais abrangentes, pois devemos “(...) pensar no Beisebol, mas não no 

beisebol. É pensar de um outro jeito e entender porque o beisebol é masculino e 

inventaram o softbol para as meninas? Isso é uma questão de gênero, então essa 

cultura corporal defendida por aquele grupo trabalha a questão de gênero e das 

identidades culturais que é muito mais abrangente do que o conteúdo de diversas 

culturas produzidas por diversas culturas. É muito mais questionador e abrangente 

do que apresentar o tema da cultura corporal como eles apresentam”. 

 Ao encerrar a entrevista, perguntei as professoras se desejariam acrescentar 

algo ou aprofundar um assunto que foi tratado superficialmente. A professora T 

disse que gostaria que a situação da rede estadual melhorasse, porque gosta de 

trabalhar nesta escola, mas enfatizou que o aspecto financeiro deixa a desejar, 

acrescentando que “os horários coletivos se tornam um muro de lamentações”.  A 

professora M criticou o projeto de reorganização da SEE-SP, que foi proposto pelo 

governo em 2015. Complementa se sua fala com uma crítica aos colegas 

professores. Afirma que “(...) o que a gente mais vê é gente que não era para ser 

professor, querendo ser professor. É um jeito e um meio mais fácil de ter dinheiro. 

Tem engenheiro dando aula de Matemática, tem biomédico dando aula de Ciências. 

Conheço uma colega nesta situação. Pessoas que não são da área e que vão dar 

aula. Se for reestruturar a rede, quem é efetivo vai ter sua unidade certa e quem não 

é efetivo não precisa estar na rede. Está errado isso? Está errado da maneira como 

ele quer fazer, sem fazer a conversa necessária. Então a gente precisa repensar. 

Qual é a empresa que funciona deste jeito? Precisa pensar porque senão vários 

problemas básicos continuarão sem ser resolvidos. Se não vamos continuar sem 
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papel higiênico nas escolas. E aí, o que é mais importante na reestruturação? É 

complicado”.  

Encerramos a apresentação das falas das professoras. Entendemos que 

muitos aspectos necessitam ser aprofundados. Compreender como se dá o 

processo de construção do currículo nos espaços escolares, por meio da fala das 

professoras, é um dos possíveis caminhos para esse aprofundamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo maior desse trabalho foi de procurar compreender como 

professoras de educação física escolar, que trabalham na rede estadual de ensino 

de São Paulo, analisam, compreendem, criticam e incorporam o currículo oficial 

dessa rede. Para a busca e fundamentação do nosso trabalho fizemos um 

levantamento em fontes secundárias de pesquisas cujo tema era o currículo de EFE. 

Utilizamos também os documentos que foram produzidos no processo de 

implementação do currículo estadual, como o caderno do professor e do aluno. E 

por fim, o mais importante em nossa compreensão, é a fala de duas professoras da 

disciplina de educação física da rede estadual, que contribuíram de forma 

significativa com suas entrevistas. 

Procuramos nos apropriar dos conceitos, processos históricos que envolvem 

o debate sobre currículo. Apresentamos diferentes concepções de currículo, a 

tradicional, a crítica e a pós-crítica, com o objetivo de nos ajudar a entender o 

currículo oficial de São Paulo e a fala das professoras.  

Apresentamos as bases legais que fundamentam o currículo da SEE-SP, 

como a CF, a LDB e as DCNEM. Apresentamos também o currículo oficial, suas 

especificidades, suas premissas e eixos estruturantes.  Demos atenção especial ao 

currículo proposto para a disciplina de educação física. Elencamos os autores do 

documento, bem como os fundamentos específicos que ele anuncia, como cultura 

de movimento e Se-Movimentar. Mostramos, como exemplo, quadros de conteúdos 

e habilidades para cada série, além dos cadernos do professor e do aluno. 

Ao final as falas das professoras foram apresentadas da forma mais ampla 

possível. No decorrer da fala, procuramos extrair elementos sobre o percurso de 

formação inicial e continuada, a trajetória profissional, o conhecimento sobre o 

debate curricular mais amplo e, especificamente, sobre a disciplina de Educação 

Física. Destacamos nas falas os pontos críticos presentes no currículo oficial, os 

temas e conteúdos considerados relevantes para o ensino e aprendizagem dos 

alunos, bem como aspectos convergentes e divergentes com a realidade escolar. 

As entrevistas mostram aspectos distintos quanto à compreensão do 

currículo, o que pode ser considerado comum, em razão das experiências 

diferenciadas de vida e formação de cada professora. A entrevista com a professora 
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T foi realizada em diversos momentos, o que dificultou seguirmos o roteiro 

elaborado.  

Nas falas das professoras emerge a crítica ao currículo prescrito, que não 

condiz com a realidade escolar, especificamente quando criticam o material de apoio 

escasso ou inexistente nas escolas, o que reafirma a necessidade de maiores 

investimentos para que as professoras possam desenvolver o trabalho pedagógico. 

É possível afirmar que as professoras entrevistadas compreendem o currículo 

como elemento central nos processos escolares.  Em algumas de suas falas se 

apropriam de diferentes concepções de currículo, mesmo que não façam menção a 

qualquer concepção.  Suas falas revelam que os temas e os conteúdos definidos 

pelo currículo prescrito são apropriados, analisados, e submetidos a reflexões, e 

posteriormente parcialmente modificados em sala de aula. Isso indica que o 

currículo oficial orientado, mas não determina o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos, pois as professoras entrevistadas procuram desenvolver seu trabalho 

incorporando o conhecimento adquirido ao longo de sua formação, de sua trajetória 

profissional e valorizando, quando possível, o cotidiano e as práticas dos alunos. 
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ANEXO 01 - Roteiro das entrevistas com as professoras 

 

 

1) Formação do professor 

a) Qual (is) curso (s) de graduação e data da conclusão? 

b) Quais cursos de especialização na área de educação e data da conclusão? 

c) Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de atualização 

profissional fora do horário de trabalho?  

d) Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos com 

seus próprios recursos?  

e) Qual a maior dificuldade em receber treinamento adicional? (tempo, preço, 

interesse, distância, outro) 

 

2) Itinerário de carreira 

a) Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

b) Há quanto tempo atua no serviço público? 

c) Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou? Há quanto tempo atua 

nesta escola? 

d) Em quais ano/série do ensino fundamental trabalhou nos últimos anos?  

 

3) Conhecimento sobre currículo 

a) Fale sobre sua compreensão de currículo.  

b) Qual a importância do currículo na área educacional? 

c) Identifique os currículos nos quais já trabalhou durante sua atuação como 

professor? São convergentes a aqueles desenvolvidos em sua formação 

inicial (graduação)? 

d) Percebe algum traço ideológico ou autores que tenham norteado o currículo 

da SEE-SP? 

e) Fale um pouco sobre os autores que você conhece e que debatem currículo 

no Brasil, tanto na área educacional mais ampla, quanto na EFE. 

 

 

4) A proposta curricular e a prática escolar 

a) Tem conhecimento do atual currículo da SEE-SP? 
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b) O que acha da proposta curricular de EF da SEE-SP? Comente um pouco 

sobre os materiais orientadores. 

c) Faz uso dos documentos como orientador das aulas? 

d) Quanto e quando utiliza o currículo (os cadernos do professor e do aluno)? 

(Se a resposta anterior for positiva). 

e) Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante para o 

avanço na qualidade do ensino? 

f) Este currículo da SEE-SP dialoga com o PPP? O que eles possuem de 

comum e em que diferenciam? 

g) A escola oferece as condições necessárias para o ensino de EF (materiais, 

quadra coberta, etc.)? 

 

5) Mudanças identificadas pelo professor no currículo atual e quais 

estão sendo incorporadas na prática 

a) Você percebeu/identificou mudanças no ensino com o atual currículo de EF da 

SEE-SP?  

b) Quais dessas mudanças foram incorporadas na prática pelo professor? 

c) Na sua opinião, este currículo melhorou, retrocedeu ou não causou nenhum 

impacto no ensino de EF? 

d) Acredita que as mudanças contribuíram para melhorar o seu desempenho 

como professor? 

e) Que tipo de dificuldade encontrou ao se deparar com o novo currículo? 

f) Quais mudanças são necessárias para contribuir com a melhoria da qualidade 

de ensino?  

g) Percebeu mudanças na equipe escolar (professores, gestores, coordenadores 

e alunos) em relação ao currículo oficial?  

 

6) Avaliação do professor quanto aos resultados da implantação do 

currículo 

     a) Acredita que o aproveitamento dos alunos melhorou ou piorou com a 

implantação do atual currículo? O que você modificaria ou acrescentaria? 

     b) Quais as contribuições que o atual currículo forneceu e fornece para auxiliar a 

prática do professor? 
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     c) Qual a sua avaliação sobre as mudanças ocorridas após a implantação em 

2008 até o presente momento? 

     d) Qual a sua avaliação sobre o atual governo estadual? Fale um pouco sobre 

seu posicionamento. 

     e) Para encerrar, diga qual a importância da EFE e quais aspectos você mais 

enfatiza durante as aulas. 

     f) Há algo mais a acrescentar? 

 

 

Obrigado. 
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ANEXO 2 - Quadros de conteúdos e habilidades em Educação Física 
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ANEXO 3: Registro de campo e Transcrições das entrevistas 

 

A entrevista com a professora M 

 

 A entrevista com a professora M ocorreu no dia 07 de outubro de 2015, sendo 

iniciada por volta das 20h30min e encerrada às 22h10min, em um local neutro de 

sua atuação profissional. Foi a primeira a ser realizada por conta de possuir um 

tempo livre mais amplo. A professora se mostrou muito tranquila para responder aos 

questionamentos e em nenhum momento se mostrou acanhada, com vergonha ou 

desviou o foco daquilo que foi solicitado. Pelo contrário, aprofundou a abordagem 

em alguns assuntos e demonstrou interesse em discutir a disciplina de EF.  
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Entrevista com a professora T 

  

A entrevista com a professora T ocorreu no dia 08 de outubro de 2015, com 

início por volta das 09h50min e encerrado às 11h00min, na EE em que ela trabalha. 

Cheguei à escola por volta das 08:15 e solicitei o interesse em conversar com a 

professora T. Quando entrei na escola, fui direcionado para a sala em que a 

professora lecionava, mas para não atrapalhar o andamento da aula que se tratava 

de apresentações dos seminários dos alunos, achei melhor aguardar o término da 

aula. Quando encerrou a aula e começou o recreio/intervalo, eu e a professora T, 

fomos até a sala dos professores para participar de uma homenagem que se tratava 

da despedida de um professor de EF (refere-se ao professor B que tentei entrevista-

lo posteriormente, mas tivemos contratempos e resistências), que ocupava a função 

de professor mediador naquela escola. Havia um café da manhã e algumas 

lembranças que o professor B ofereceu aos demais colegas de trabalho. Ao final do 

recreio e da homenagem, acompanhei a professora T até a sala onde guarda os 

materiais de EF para pegar uma bola de futsal, uma bola de voleibol e uma bola de 

basquetebol para que os alunos ficassem na “aula livre” enquanto conversássemos. 

Cabe ressaltar que foi a segunda aula do dia nesta turma. No momento da 

entrevista, a professora T foi requisitada pelos alunos para questionar sobre alguns 

colegas da turma não cumprirem as regras de espaços estipuladas e em outros 

momentos, apenas para conversar com a professora. Apesar das dificuldades em 

realizar a entrevista no momento da aula, foi interessante saber que tal atividade 

proposta como “aula livre” faz parte do cotidiano daquela unidade escolar e que 

durante toda aula há alguns alunos que “jogam” e outros que ficam nos cantos 

conversando. Acabou a 4ª aula, os alunos retornaram para a sala de aula e então 

acompanhei a professora até a próxima turma que estava na sala de aula. Entramos 

na sala, fui apresentado aos alunos, a professora fez a chamada e então anunciou 

que seria aula livre porque precisava conversar comigo. Descemos na quadra e 

continuamos nossa conversa. Foi nesta turma que dois alunos brincavam de “gol a 

gol” (jogo de futebol, em que dois alunos se posicionam um em cada gol, chutam no 

gol contrário a fim de marcar pontos) e entre os diversos chutes, um acertou meu 

peito. O aluno se desculpou e continuamos a entrevista. Após o encerramento da 

aula, os alunos retornaram para a sala de aula, encerramos a entrevista, guardamos 

os materiais na sala de EF e então, a professora me apresentou alguns espaços 
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escolares, como a sala de leitura e o canto de leitura. O canto de leitura parece ser o 

espaço mais bonito da escola, formado por 06 mesas com guarda sol, contendo 04 

bancos de concreto, ao lado de uma fonte que não tinha água por causa dos 

problemas de falta de água encontrados nos últimos meses. A professora T precisou 

sair para ir até a outra escola que acumula e eu aguardei o professor B para verificar 

a possibilidade de entrevistá-lo. Naquele dia, o professor B disse que não era 

possível porque estava com outras demandas para cumprir, mas deixou o contato 

para agendarmos o dia e horário para a entrevista. Logo após, um funcionário me 

forneceu algumas informações referentes a quantidade de espaços disponíveis e 

com esses dados em mãos, agradeci aos funcionários e sai da escola. 

Devido às dificuldades encontradas na agenda da professora T, tivemos que 

fazer essa entrevista durante duas aulas de EF.  
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Transcrição da entrevista com a professora M 

 

Eu. Vamos iniciar a entrevista. Você pode falar um pouco sobre a sua 

formação inicial. Quais cursos de graduação e a data de conclusão? 

Professora M. A primeira graduação foi em EF na FMU (1999- 2002). Na 

sequência, um ano depois (2003), ingressei em Serviço Social e aí fiz um ano de 

Serviço Social. Aí tranquei a matrícula por questões ideológicas mesmo e entendi 

que a transformação estaria na educação e não no serviço social. Quando eu 

entendi que o Assistente Social é mais pau mandado que professor, eu falei que não 

ia seguir este caminho. Quando tranquei o curso de Serviço Social, enquanto isso eu 

trabalhava com outras coisas. Prestei Pedagogia comum e não complementação 

pedagógica. Aí fiz um ano de Pedagogia comum e aí ingressei no meu primeiro 

concurso no ano de 2006 da rede estadual. Esse concurso foi prestado no ano de 

2005. Neste momento, os horários não bateram porque tinha um outro trabalho e 

então, tive organizar meus horários e achei mais interessante fazer uma pós-

graduação em EFE e trancar o curso de Pedagogia. Achei que deveria preparar para 

exercer a função na escola seria mais importante que fazer Pedagogia naquele 

momento e aí alguns anos depois, em 2008, ingressei na complementação 

pedagógica na Pedagogia para licenciados da UNINOVE que foi concluído em 2009. 

Depois fiz outra pós-graduação em LIBRAS e depois fiz somente cursos da rede. 

Agora farei a minha terceira pós para pontuação. Esses cursos atuais não foram 

cursos que escolhi para estudar como os outros, mas foram para pensar na 

pontuação e no plano de carreira da Prefeitura.  

Eu. Participa de treinamentos, capacitações fora do horário de trabalho? 

Professora M. Sim. Neste ano muito. Ele (o ano) têm sido muito bom. 

Pensando no que o DOT/P da prefeitura tem feito em cursos, não pensando 

somente na pontuação, mas neste programa de capacitação, tem sido muito 

excelentes. Já consegui todos os seis pontos de DOT/P que preciso para evoluir, 

mas já estou cursando o sétimo porque os cursos são bons e me acrescenta. Dentre 

os cursos que fiz oferecidos pelo DOT/P, estão os cursos de grêmio estudantil e 

imprensa jovem, de fotografia. Tudo pensando nesta parte de comunicação. Aí fiz o 

curso de xadrez e a extensão na USP porque era de educação física mesmo com o 

Neira e o grupo de pesquisas da cultura corporal da FE da USP. Mas são cursos 

que estão me acrescentando muito. Estou até meio atarefada porque comecei um 
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curso de Diversidade, ou melhor, Gênero e Diversidade pela UAB que é totalmente 

EAD. Não, tem encontros presenciais nos pólos e meu pólo é o CEU Perus. Todos 

os cursos são extremamente produtivos e bons e não necessariamente sobre da EF. 

O curso sobre a implementação do grêmio, por exemplo, é uma coisa extremamente 

importante dentro de uma unidade escolar e que precisa de um início, de uma 

orientação e então, se a gente não está bem informado e não sabe o funcionamento 

real de um grêmio, é a mesma coisa saber o que é projeto imprensa jovem. Você 

tem que estar bem instruído, precisa estar bem informado para participar deste 

projeto para implantação destes meios de transformação de autonomia, de 

protagonismo dos alunos, tem sido bons/proveitosos e em relação a todos esses 

conhecimentos espero que consiga aplicar com uma forma estruturada e concreta a 

partir daquilo que é real dentro da unidade. 

Eu. Dos que já participou, quais cursos foram gratuitos e quais foram pagos 

com seus próprios recursos? 

Professora M. A primeira graduação eu tive FIES de 1999 a 2002 e terminei 

de pagar a faculdade 05 anos depois de formada, ou seja, em 2007. Usei o 

financiamento inteiro. Minhas duas pós-graduações e minha complementação em 

Pedagogia foram pagas. A partir daí, todos os outros cursos foram gratuitos 

oferecidos pela rede e pela UAB. Espero que essa oferta de cursos não acabe.  

Eu. Qual a maior dificuldade em receber treinamento adicional? 

Professora M. Eu acho que é o tempo. Eu só consegui fazer tudo isso porque 

exonerei o meu cargo do Estado. Então se você pensar que eu fiquei quase cinco 

anos com dois cargos, entre 2010 a 2015, sendo que em um período o acúmulo foi 

feito com a jornada de um TEF que trabalhava 40 horas mais 30 horas da SME, ou 

seja, trabalhava com uma jornada de 70 horas por semana. J 70 é insano!  E 

trabalhava todos os domingos. Você não tem a menor possibilidade de se formar e 

então foram anos que a minha formação deixou a desejar, mas mesmo assim 

consegui encaixar para fazer a minha pós em LIBRAS, mas nada se compara como 

agora. Agora tenho tempo de dormir, acordar e me preparar para o curso, de 

preparar o que vou comer durante o dia. Por exemplo, na terça-feira, encavalou o 

curso de manhã e a noite. Vou sair de casa 8h horas da manhã, vou pro curso das 

09h às 12h, entro na unidade às 13h e 30 minutos, saí às 18h e 30 minutos e vou 

pro curso às 19h e saio às 22h. O que eu como durante o dia? Se eu tivesse nos 

dois cargos, não teria como fazer o curso no período da manhã. Somente no de 
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noite. E não teria como me preparar como devia. Eu tive uma boa noite de sono, um 

dia muito intenso, mas porque estou em um cargo só. Se não tivesse com um 

apenas esse cargo, certeza que não rolaria. A principal dificuldade é o tempo, 

dinheiro a gente sempre consegue, a gente sempre dá um jeito. As vezes você 

começa um curso que não é legal. Eu comecei uma pós em 

treinamento/musculação. Comecei em um momento que achava que poderia ser, 

mas vi que não era e parei. Meu, tava em curso de musculação e queria fazer meu 

TCC em implantação de atividade física para a comunidade, pensando no ganho de 

força. Loucura, porque os caras estavam lá querendo ser personal e eu tentando 

montar academias comunitárias. Totalmente fora do perfil. Praticamente não tinha 

nada a ver com aquilo. Estava no lugar errado e fora do perfil. Percebi que tinha que 

seguir o meu caminho. Então, é muito isso, encontrar um curso que você gosta é 

mais fácil. Encontrou, você dá um jeito, aperta de um lado, aperta do outro, mas o 

tempo é um fator determinante. 

Eu. Dos cursos que você participou, quais foram aqueles mais relevantes? 

Professora M. Eu acho que a minha pós graduação em EFE foi muito 

relevante. Ali naquele momento, principalmente na organização das aulas eu é... Por 

exemplo falar de uma aula que foi extremamente marcante, de um professor 

chamado Caio. que falou com a gente sobre as unidades didáticas. Então naquele 

momento entender e pensar em um bloco de unidades didáticas fez todo sentido na 

minha vida. Eu não tinha, por exemplo, pensado nesta forma. Pô, legal, você 

escolhe o tema e da maneira de como ele foi escolhido... e em 2006 eu pensei, falei 

pô, não tem currículo, não têm currículo. Que aula que eu dou? Dou a aula que eu 

quiser? Então, organizar em unidade didática me ajudou neste processo porque 

mesmo que o assunto fosse discutido coletivamente, o que a gente vai estudar 

bimestre ou como a gente vai estudar, organizava a aula em blocos de acordo com o 

pensamento de unidades didáticas. Então esse foi o ponto que o professor Caio 

apresentou. E o mais legal ainda é que anos depois o professor Caio realizou um 

curso, eu participei deste curso que ele estava desenvolvendo e apresentei algumas 

propostas de aulas assim como realizei lá no grupo de EF. Então neste momento da 

minha trajetória escolar esta pós-graduação fez muita diferença. 

Eu. Itinerário da carreira. Há quanto tempo atua como professora? 

Professora M. Dez anos, desde 2005. 

Eu. Há quanto tempo atua no serviço público? 
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Professora M. 10 anos. 

Eu. Em quais regiões estão as escolas que trabalhou? 

Professora M. Central, Norte e agora Oeste. 

Eu. A quanto tempo atua ou atuou na rede estadual? 

Professora M. Então, eu exonerei três vezes da rede estadual. No primeiro 

cargo eu fiquei 08 anos na mesma unidade. Amor da minha vida. Continua sendo o 

amor da minha vida, minha paixão. Mas a vida segue seu rumo e temos que saber a 

hora de dizer adeus. Foram oito anos na mesma unidade e eu tive oportunidade de 

pegar primeiro ano e ir até a oitava série com a mesma turma, de ter as turmas de 

ACD que eu implantei, de perder quatro anos e ganhar de tudo nos quatro anos 

seguintes. Tive a oportunidade de implantar o currículo nesta escola quando ele 

surgiu. Então esta escola foi muito importante pra mim. Quando estava nesta escola 

eu ingressei no segundo cargo do Estado e aí eu tive aulas no ensino fundamental e 

no ensino médio. É uma diferença muito grande, você sai de uma aula com os 

pequenos que te chamam de tia e vai para uma aula do ensino médio em que um 

moleque de 14, 15 anos que fica te chavecando. Então assim, é uma mudança 

muito radical. E ai o que aconteceu? Eu decidi que depois daquele ano que tinha 40 

diários de classe, sei lá. Não chegou a quarenta, mas eu tinha quase 30 diários de 

classe naquela burocracia infernal e decidi que eu não queria mais ser professora de 

duas escolas. E aí abriu concurso pra TEF e eu passei em 2º lugar. Esse do 2º 

cargo do Estado, eu passei em 4º lugar. Então, como passei no concurso de TEF, 

tinha que exonerar um dos dois cargos. E pela localização, era bem próxima da 

minha EMEF atual. Olha só como as coisas são. Naquele ano, eu dei uma mexida 

na EF, mostrei pra molecada que podia ser diferente. Fui embora, legal. Eu tenho 

registro destas aulas, vídeos, fotos, poesias que eles produziram e a gente 

conseguiu dar uma mexida. Primeiros e segundos anos eram meus e eu era a 3ª 

professora a escolher. Uma professora pegava de tarde, a outra pegava o filé 

mignon que eram os terceiros e o que sobrava eu pegava. Os primeiros e segundos 

anos do ensino médio e uma oitava série. Não tem problema. Muito bem. Ficaram 

redondinhas. O primeiro semestre foi sofrido porque eles estavam habituados ao 

eterno “rola a bola”, de repente a gente começou a travar discussões legais, 

começamos a interagir, fizemos coisas que eles nunca tiveram, desde um torneio de 

taco até uma visita ao museu do futebol, das aulas de ginástica no Pelezão. Tem 

uma parte lá no currículo que é mídias, dentro dos eixos temáticos e a questão era 
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ginástica para academia. São temas super vastos. Você tinha lá, um eixo de 

conteúdo, mas tinha mídias como eixo temático. E aí estava lá, o bum das 

academias e começou a falar de ginástica. O currículo foi implantado em 2011 e ele 

já existia há quatro anos. Então era pra eles terem tido uma base se tivesse sido 

trabalhado. Quando você chega em uma sala de segundo ano e pergunta: “gente, 

quais são as capacidades físicas trabalhadas?”, que é previsto para começar a 

trabalhar na 5ª série/6º ano e que eles não sabem, o seu trabalho precisa ser todo 

direcionado. Então trabalhamos as capacidades, vamos entender a velocidade, 

vamos escolher brincadeiras que desenvolvam velocidade. Eu fiz um projeto de 

criação de uma parede de escaladas para fazer eles entenderem as capacidades 

físicas força e flexibilidade, a diretora vetou obviamente. Mas foi pensado em outras 

formas para desenvolver essas capacidades físicas e o trabalho foi fluindo. A gente 

foi pro Pelezão fazer uma aula de ginástica localizada. Depois que nós fizemos a 

aula, eles voltaram par ao grupo para preparar uma aula de ginástica localizada para 

cada membro: superior, inferior, glúteos e abdômen, e tiveram que apresentar para 

os outros. E saiu apresentação no palco, trouxe meus livros, vários livros de 

Anatomia, Cinesiologia, Fisiologia. Eles olharam os livros, encaixaram as músicas, 

pensaram nas possibilidades, guias de musculação e foi legal, foi um ano bem 

redondo. Foi um dos anos que deu mais prazer de trabalhar. Foi um choque inicial e 

um show final. Foi cem por cento de adesão em todas as aulas. E aí na hora da 

atribuição de aulas do ano seguinte, a professora escolheu as turmas na minha 

frente porque ela tinha maior pontuação e então, eu precisei exonerar por causa da 

outra escola. Aí quando você entra na prefeitura, tem plano de carreira, valorização 

profissional, estrutura de trabalho, apesar das crianças serem de um nível social 

mais baixo. O assistencialismo que a prefeitura chega, o Estado não chega. O nível 

dos alunos da prefeitura é mais baixo. Assim, quando fui perceber que as escolas da 

prefeitura poderiam ter melhores condições, prestei o concurso da prefeitura e 

passei em segundo lugar e aí fui acumular de novo em 2013 porque ainda estava no 

CEU. Aí eu falei que não dava. No dia 08 de Março de 2013 eu exonerei do meu 

segundo cargo do Estado e já tomei posse neste segundo cargo da prefeitura no 

ciclo II. Só que o ano foi muito intenso e eu percebi que J 70 não rolava. Percebi que 

estava muito intenso e abriu concurso no Estado de novo. Aí falei que ia prestar de 

novo. Prestei e passei em 9º lugar em EF e 1º lugar em libras. Não chamaram libras, 

chamaram de deficiência auditiva. Chamaram de EF. 
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Eu. Parabéns pelas excelentes classificações nos concursos. 

 Professora M. Obrigada. Aí ingressei neste cargo do Estado de novo com o 

ensino médio que está praticamente fechado com esta nova reestruturação. E eu 

exonerei na primeira semana de fevereiro porque a escola fechou salas. Eu não ia 

exonerar. Então o que aconteceu? Me removi na escola da prefeitura e quando 

cheguei na escola nova da prefeitura, peguei as aulas, fiz a opção para a jornada de 

JEIF e aí quando fui para a outra unidade escolar, três salas do ensino médio tinham 

sido fechadas e acabaram o ano sem a certeza, alegando que teriam aulas. Então, 

chegou lá na hora da atribuição, no dia 31 de janeiro e as aulas da prefeitura 

começando no dia 03 de fevereiro. Eu já sabia mais ou menos como seria, que as 

minhas aulas na prefeitura seriam a tarde. No ano anterior eu tinha minhas aulas a 

tarde na prefeitura, mas eu conseguia chegar depois do horário. No dia que eu tinha 

HTPC e as duas primeiras, eu chegava mais tarde na escola e conseguia arrumar 

meu horário. Meu acúmulo era lícito. E aí quando eu cheguei neste ano, fecharam 

três salas no período da manhã e então, só tinham seis sala de manhã, ou seja, 12 

aulas. Teria que completar as oito aulas com o ensino fundamental II a tarde e aí 

coincidia com o horário da prefeitura.  

 Eu. Não ofereceram nenhuma outra proposta, como tentar completar em 

outra unidade? 

 Professora M. Não. Não, só tinha eu. E era o sonho de qualquer professor. Na 

hora em que eu pisei, disse para. A escola tem quadra boa, só eu, tinham materiais. 

Porque a gente tem uns colegas que pelo amor, né? Comprei os quadros de 

remissão do tchoukball que até levei para a escola da prefeitura, para a EMEF. 

Tinha uma salinha de EF. Não sumia materiais. Então estava tudo redondo. A escola 

era perfeita. Eu falei: “nossa, o que eu consegui fazer.” Eu tinha uma 6ª série que 

ainda era série e pensava em continuar com eles até o 3° ano do ensino médio. 

Agora eu quero ver se esse currículo não funciona. Eu trabalhei perfeito o currículo 

na 6ª série, eu trabalhei bonitinho com o 1°, 2° e 3° ano bonitinho, saindo 

redondinho. Legal. 1° bimestre, mesma coisa. Um choque inicial de ter aulas. 2° 

bimestre todo mundo fazendo, todo mundo entendendo e agora depois que eu saí, a 

molecada mandando mensagem: “voltamos com aquelas mesmas aulas chatas de 

novo”. E olha que legal, a gente acha que não está fazendo um trabalho legal. É 

fruto de muita briga, muitos conflitos. Meu, é o tempo todo discutindo com os 

moleques pra conseguir convencer que aquilo que você está fazendo tem motivo. 
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Mas foi legal. E aí eu exonerei agora neste ano porque esta reestruturação proposta 

já começou com esse fechamento de salas. Então quando começou o fechamento 

de sala, eu, por exemplo, exonerei. Se eu não tivesse exonerado, neste ano eu seria 

remanejada. 

 Eu. Que pena! Qual ano do ensino fundamental e médio da rede estadual 

trabalhou nos últimos anos? 

 Professora M. nos últimos anos foram vários. No ano passado, por exemplo, 

trabalhei com a 6ª série, 1°, 2° e 3° ano do ensino médio. 

 Eu. Conhecimentos básicos sobre currículo. Qual a sua compreensão geral 

sobre currículo? 

 Professora M. Eu entendo que o currículo é de uma maneira simples, um 

meio para o tipo de pessoa que a gente quer formar, de acordo com determinadas 

linhas de pensamento, trabalhar com os conteúdos a partir da linha. Então, acho que 

é isso.  

 Eu. Bem contemplado. Qual a importância do currículo na área educacional? 

 Professora M. Tem dois momentos diferentes. O currículo, pensando na 

resposta anterior, um currículo que forma quem vai mandar e um currículo que forma 

quem vai ser mandado. Então, é muito claro e pra mim está muito claro. E aí quando 

você tem uma rede municipal como a de SP, que não tem um currículo. Tem uma 

orientação. Se você se aprofundar especificamente na área de EF e vê que essa 

orientação quebra uma lógica. É para se pensar e repensar, porque de repente é 

realmente a chance de formar quem vai mandar e de quem vai ser mandado. De 

tentar pelo menos. Posso não mandar como tantas outras que a gente vê por aí, 

mas serei mandado de uma outra forma, diferente do que está acontecendo. E o que 

acontece é que eles são mandados sem terem a mínima consciência do que está 

acontecendo. E aí é o que eu acho que a gente tem que brigar pelo nosso currículo, 

pelo nosso espaço, pela nossa disputa. 

 Eu. Cite os currículos que você já trabalhou na sua atuação como professora. 

 Professora M. só o da rede estadual e as orientações curriculares da 

prefeitura. Mas eu trabalhei seis meses em uma escolinha particular que era de 

educação infantil e tinha educação física. Tinham uma linha de raciocínio de escola, 

era uma escola super organizada onde uma criança de 06 anos pagava mil e 

oitocentos reais há cinco anos atrás. Pensa o nível da escola? Então assim, tinham 
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coisas que eles queriam fazer. Não era necessariamente um currículo. Mas tinha 

uma formatação de currículo. 

 Eu. São convergentes aqueles desenvolvidos em sua formação inicial da sua 

graduação, ou não? 

 Professora M. A minha graduação é igual está. Hoje com o PROUNI, com 

outros incentivos do governo federal porque eu também sou contra, não sendo 

contra porque você oportuniza uns em curso superior pra quem tem menos 

condições, dando dinheiro público pra empresa privada. Porque quem fica rico é a 

********, quem fica rica é a **********, em vez de investir no ensino público, seja ele 

superior ou de qualidade na educação básica. Não acho justo competir um moleque 

do Dante com um menino da comunidade, né isso também é um ponto. Então, 

quando eu estudei a única forma de financiamento era o FIES que eu pagava. O 

nível da faculdade era muito alto e muito elitista. A mensalidade da FMU quando eu 

entrei em 1999 era quinhentos e noventa reais e eu terminei o curso pagando 

setecentos, quase oitocentos em 2002. Pra você ter uma ideia, a minha mensalidade 

do FIES que tinha que pagar não sei quantos por cento era quinhentos e cinquenta 

reais de FIES. Então quem fazia FMU? Só as patricinhas. Só gente do dinheiro. E o 

nível da faculdade, tanto que o Arquio, Bandeirantes, algumas escolas de elite só 

contratavam estagiários da FMU. Era um nível muito alto. Eu fiz parte de uma 

formação totalmente elitista. Os únicos professores que romperam com a lógica da 

FMU foram o Marcos Neira e a Tatiana Zimbembergue, que hoje está na federal, 

trabalhou em uma faculdade chamada Procamp. Eu acho, não sei direito. E 

trabalhou com a Vilma Pimpoli. A Tatiana fez UNICAMP e depois participou da 

implantação desta faculdade de educação física chamada Procamp. Não sei, em 

Campinas. E aí ela passou na federal de Fortaleza. Esses dois professores duraram 

um ano na faculdade e eu tive a sorte de ter aula com eles que quebraram 

realmente com essa lógica e tinham outras ideias. Mas a minha formação é elitista. 

O currículo que eu tive forma profissionais, não vou dizer que não são bem 

formados, se for olhar as minhas classificações nos concursos não pode 

desqualificar a minha formação. Tudo bem que eu estudei e continuo estudando, 

mas tem uma formação e tem um grau de incidência alto. Como é que você vai dizer 

da galera da faculdade C e D que não consegue produzir um texto?  

 Eu. Verdade. 
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 Professora M. Então a graduação cai o nível quando você tem uma educação 

básica ruim. Os caras tem aula de Português na faculdade. Você tem que fazer seis 

meses a mais de Língua Portuguesa para os caras conseguirem escrever. A gente 

produzia. A minha formação foi elitista para formar os que devem mandar. Então, 

comparando com o currículo que eu tenho é dos que são mandados. É diferente. 

 Eu. Muito bem contemplado. Percebe algum traço ideológico ou autores que 

tenham norteado o currículo da SEE-SP? 

 Professora M. Quer saber? Vamos esquecer este lance que não está com 

nada. Eu acho o currículo bom pra caramba. Muito bem pensado, muito bem 

amarrado. Os caras da área são bons, o Betti, a Luciana, todos os colaboradores 

são caras que tem produções significativas na área e relevantes para a educação 

física. Por isso que depois que eu consegui isso na escola não queria mais sair. Se 

o negócio for bem feitinho e bonitinho, os caras vão sair como segundo anista de 

graduação C e D. Vão sabendo mais. Tem assuntos ali que a gente aprendeu na 

faculdade. Compartilha o conhecimento. É lógico que você espera que o aluno saia 

do ensino médio capaz de gerenciar sua própria prática. Sei que a situação do 

Estado não é fácil. Mas eu sempre pensei nisso. O moleque senta aqui sabendo o 

que está fazendo, por que ele está fazendo e como ele está fazendo. Chega deste 

lance que não consegue repetir o que os outros estão fazendo. Não. Os moleques 

tem que pensar, eles tem que saber. Esse currículo é muito claro. Ele aborda de 

uma maneira muito clara. Eu não gosto do caderno do aluno. Eu acho que o caderno 

do aluno é muito simplista. Quando você pega o caderno do professor que é super 

bem elaborado e o caderno do aluno que tem atividades que parecem não ter 

sentido. Eu teria feito um caderno do aluno diferente.  

 Eu. De que forma? 

 Professora M. Por exemplo, pesquisa em casa e trabalhos em grupo são 

coisas que não funciona pra EF porque os moleques não querem fazer nem a lição 

de Português e de Matemática. Você tem aquela parte de pesquisas que poderiam 

ter sido trabalhadas de outra forma. Eu acho que uma forma mais interativa com 

coisas de ligar. Coisas bestas, mas que possam interagir. De repente, você está 

trabalhando com o 6° ano, encontra alunos ainda não são alfabéticos. Então é muito 

complicado você construir o caderno do aluno como ele foi construído e saber que 

até aquele momento a grande maioria não entendia teoria. Ele estuda do 1° ano até 

o 4/ ano com um ritmo e chega no 6° ano tendo lição de casa de educação física. 
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Poderia ter sido repensado. Não sei das outras disciplinas, mas na EF poderia. Eu 

gosto dos autores e gosto do currículo.  

Eu. Legal. Fale um pouco dos autores que você conhece e debatem currículo 

no Brasil, tanto na área educacional mais ampla, quanto na EFE. 

Professora M. O Neira que trata do currículo de EF. O Mario Nunes junto com 

o Neira que elaboraram o documento. Esses autores que a gente comentou e fazem 

parte do currículo do Estado. O Mauro Betti, eu acho que é um cara que deu um 

passo muito grande e significativo pra gente. Transpor barreiras depois que alguém 

de um passo, fica mais fácil. Eu acho que o Betti talvez tenha sido um abridor de 

portas para uns. Apesar das linhas serem diferentes. Aí você tem clássicos, como o 

João Batista Freire que contribuiu. Eu acho que outro cara que deve ser lembrado é 

o Medina e outro que eu estudei bastante é o Ghiraldeli Junior, que apesar de não 

falar exatamente de currículo, ele traça um histórico da EF e está pontuando um 

caminho. E a partir do momento que você tem essa linha de raciocínio cronológico, 

mesmo que questionável, fica mais fácil entender. E o Medina em seu famoso 

clássico “EF que cuida do corpo e da mente” e mente no sentido de mentir. Também 

é um cara que deu uma alfinetada nas coisas que estavam acontecendo. Ele é um 

cara que merece destaque porque foi importante naquele momento em que 

conseguimos a Constituição e as coisas estavam se desenhando para publicar um 

livro. Achei bacana e pelo contexto é válido. 

Eu. Fale um pouco sobre sua compreensão geral no debate sobre currículo. 

Aliás, você já contemplou. 

Professora M. Mas eu quero acrescentar que o que falta pra gente da EF é a 

compreensão do local de onde você está. Esse é o primeiro passo. Quando falei lá 

atrás que tipo de pessoa deseja formar e se você não tiver uma análise crítica bem 

desenhada na sua mente daquilo que está acontecendo, você é que propaga isso. 

Eu não acho correto você mudar da sua cabeça um currículo que o seu empregador 

lhe deu. Então eu não concordo com alguns profissionais, colegas da rede estadual, 

que agora não são mais e que não seguiam o currículo. Eu acho que se você não 

está de acordo com o currículo, você se manifesta, você cita argumentos legais para 

a mudança deste currículo. Pode fazer o trabalho que for, faz greves, vai reclamar 

na Diretoria de Ensino, manifesta, faz o que você quiser, mas você tem um 

empregador e você é pago por ele. Isso é ética profissional. Não é motivo pra você ir 
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lá mandar os moleques jogarem bola ou fazerem lição no caderninho e dar nota no 

caderno do aluno só de quem entregou. Na boa. Isso é anti-ético.  

Eu. Por que algumas práticas continuam desta forma? 

Professora M. Então, esta é a questão. Esse currículo foi implantado e talvez 

a grande questão é essa. Não culpa, mas esse currículo não foi implantado de uma 

maneira clara e informativa. Ele veio de cima pra baixo engolindo todo mundo. Então 

você não venha me falar que um cara que está há vinte anos na rede trabalhar zouk 

na sétima série. Você está contemplando o que? Agora o que tem que dar sentido 

para o meu aluno hoje? Zouk ou Funk? A gente não está significando na prática. 

Está significando outra do Caribe, das Ilhas Caribenhas, que é uma dança sensual e 

de contato, tanto quanto o Funk. Qual é a diferença? Então são esses 

questionamentos, mas eu trabalho o Zouk. Zouk posso abrir pra outras? Posso. 

Estou respeitando o que está ali, falei da dança, discutimos, assistimos os vídeos, 

mas porque não a nossa dança? E ai respeitei o que tinha que fazer, ressignifiquei e 

ampliei. Porque falaram que a ideia não é ficar só naquilo. É você ampliar e está lá 

nos cadernos e nas orientações pra seguir o currículo. 

Eu. Perfeito. Você demonstra que conhece bem os cadernos da Secretaria. 

Professora M. Mas graças ao meu segundo cargo que tive formação. Um 

curso pra ingressar.  Você lembra deste curso? 

Eu. Sim. Eu fiz também. Fui um curso para ingresso e lembro que foi 

remunerado. 

Professora M. Isso. Bem pago. E quando implantaram, estava no primeiro 

cargo e não entendi nada. Passei no segundo cargo, fiz o curso e aí o currículo teve 

sentido. Antes eu não tinha entendido.  

Eu. O curso teve duração de quanto tempo? 

Professora M. Quatro meses. 

Eu. O que achou da bolsa? 

Professora M. Foi boa. O curso ajudou a entender o meu trabalho. Então, eu 

tenho certeza que se todo mundo tivesse feito, tivesse feito as avaliações periódicas 

em cada DE, se tivesse as partilhas, por exemplo, o Estado manda um professor de 

cada região para a escola para explicar e sistematizar. Ninguém sabia nada. 

Ninguém sabia nada. O meu TCC, meu artigo desta primeira Pós foi sobre isso. Eu 

mapeei quase toda a minha diretoria e notei que cada um fazia qualquer coisa. 

Ninguém fazia nada. Cada um fazia o que queria. Eu perguntei como é que os 
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professores usavam, trabalhavam e respondiam. Essas pessoas fazem isto, vão 

continuar fazendo isto porque são “macacos velhos”. Peguei um churrasco de final 

de ano dos campeonatos, tinham lá trinta, quarenta professores em um total de 

cento e vinte professores. Foi significativo. Os caras tomando cerveja e eu chegava 

e perguntava: “eu posso sentar aqui? Posso fazer uma pergunta de um projeto?” 

Tudo bem que as perguntas eram fechada, mas mapeei. E esses caras não estão 

trabalhando o currículo, não fizeram o curso de formação e ainda estão na rede.  

Eu. Comente um pouco sobre os materiais orientadores. Já falou um pouco 

sobre os dois cadernos. Quer acrescentar algo? 

Professora M. Não gosto do caderno do aluno, mas é melhor que nada. 

Melhor que nada. 

Eu. Qual particularidade do currículo acredita ser a mais importante para a 

qualidade do ensino? 

Professora M. Em que sentido? 

Eu. Algo assim, em que o currículo possa apontar claramente uma melhoria 

no ensino das crianças. Algo que considera essencial no ensino de EF. 

Professora M. Eu acho que é a competência leitora e escritora porque quando você - 

parece loucura o que eu estou falando – porque a prática a gente sempre teve e 

sempre vai ter. Então, você ressignifica a EF quando você mostra para os seus 

alunos a competência leitora e escritora estará em todos em todos os momentos da 

sua vida. 

Eu. O tempo todo. Aí poderão ter mais facilidades ao chegarem na graduação 

como você disse. 

Professora M. Exatamente. O aluno vai ler um jornal, tem lá o caderno de 

esportes. Se a gente não entender que a leitura e a escrita fazem parte de todo e 

qualquer manifestação do corpo como linguagem e aí eu concordo quando estamos 

dentro da área: Códigos, Linguagens e suas Tecnologias. Então acho que este 

casamento ressignifica a área, mas acima de tudo afirma para o aluno o quanto é 

importante você ter definido e mais do que isso, não só a competência leitora e 

escritora, mas também a questão da matemática porque quando a gente vai lá 

calcular e fala que o ângulo tchoukball é de 55٥ do quadro e se você não tem um 

quadro você pode improvisar um quadro. Você precisa achar o ângulo de 55º. 

Quando você vai trabalhar a frequência cardíaca e apresentam a fórmula 220 menos 

a idade e que 220 menos a idade é igual a tantos por cento. Qual é a sua 
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freqüência? Você precisa fazer uma conta matemática. Então ainda acho por incrível 

que pareça que não são as questões físicas e motoras. Talvez muito mais a leitura 

de mundo.  

Eu. Este currículo da SEE-SP dialoga com o PPP da escola? 

Professora M. Não sei. Não tive acesso ao PPP da escola em oito anos. A 

construção dele sempre foi recortado. Nunca vi em 10 anos de ensino público um 

PPP bem construído e prático. Eu acho que o PPP deveria ser, mas não é. 

Eu. O que você encara que é o PPP? 

Professora M. Eu nunca participei de um PPP construído e efetivamente de 

uma forma que tivesse função. Eu passei por sete, oito unidades escolares em toda 

a minha vida e eu nunca tive acesso a um documento pronto. Ele nunca foi 

compartilhado por e-mail. Era ruim ter que fazer porque todos professores 

reclamavam, ninguém quer fazer, ninguém quer. Aí você recorta e cola. Algumas 

unidades mudavam a cada dois anos, ou a cada quatro e descaracterizam tudo o 

que a literatura e os estudiosos querem dizer pra gente como é ideia de gestão 

democrática. Bem diferente. 

Eu. A escola oferece as condições necessárias para o ensino de educação 

física? Ou melhor, oferecia. 

Professora M. Eu acho que não. Parcialmente porque quando você apresenta 

uma gama de atividades como esta, em que você traz o zouk, traz o futebol 

americano, traz o Beisebol em que você traz o tchoukball, ginástica artística, rítmica, 

ginástica para todos, está contemplando trocentas mil modalidades sem condições 

nenhuma. E não vem com a ideia do caderno do professor com vamos adaptar o 

material porque é palhaçada. Você quer que eu trabalhe o conteúdo? Trabalho com 

maior prazer, mas me dá condições. Aí o que eu fazia? Comprava com meu dinheiro 

e sempre fiz isso.  

Eu. Aí carregava de uma escola pra outra? 

Professora M. De uma escola pra outra. É o correto? Não é. É individualista? 

Com certeza, mas quero trabalhar. Por exemplo: projetor. Eu trabalho muito com 

vídeos sempre trabalhei e continuo trabalhando. E a escola não oferece a 

possibilidade para trabalhar com vídeo. Não é só em EF, mas a escola como um 

todo. Você agendar a sala é uma briga. Eu comprei um projetor mais potente por 

causa do Estado e eu descobri depois que o projetor não funcionava com qualidade 

porque as cortinas danificadas, ou seja, estava dando aula e não aparecia as 
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imagens porque era claro. Fui pesquisar qual era o fator da projeção, o que fazia 

uma projeção ser melhor ou pior e descobri que era a lumens que mede a 

freqüência. E ai tenho este projetor e dou aula onde eu quero. Peguei uma lona 

branca deste tamanho (representação com as mãos afastadas), carrego, abro no 

lugar que vou dar aula, coloco nas paredes e não precisa de ninguém. É o correto? 

Não é, mas quero dar a aula. 

Eu. Mas de certa forma é um material barato para a escola adquirir. 

Professora M. Barato pra uma escola adquirir com um número razoável 

porque se você pensa que tem 11 salas no mesmo período funcionando, fora os 

especialistas e você tem um ou dois equipamentos, todo mundo fica fora. É que a 

grande maioria é muito acomodada. Então assim, quem prepara suas aulas? Quem 

vai atrás dos aplicativos? Tem um monte de aplicativos bacanas que você tem que 

compartilhar com essas crianças. De corpo humano, Ciências, de Geografia. Você 

tem que fazer a aula. A aula tem que estar boa, você está perdendo. Está todo 

mundo conectado por cinquenta centavos ao dia. Então se a sua aula não for legal e 

você não trouxer o negócio, o que você está fazendo é obsoleto.  

Eu. (risos). Gostei do cinqüenta centavos ao dia. 

Professora M. Não é verdade? Não é isso? 

Eu. Boa. Eles estão conectados. 

Professora M. Tem os meus menininhos lá na comunidade com celulares. 

Cheguei para o meu aluno do 4º ano e falei que estava usando celular. Ele pediu 

desculpas e disse que estava tentando baixar um joguinho. Que internet? E ele 

disse que tinha. Meu, o moleque usa a mesma cueca a semana inteira e os outros 

colegas falam que ele está com a cueca fedida. O menino vem com a cueca fedida 

porque não tem nada em casa, mas tem internet todo dia. Olha a loucura. E você 

ainda quer dar aulinha na lousa? Eles estão baixando joguinhos. Pipa combate. A 

gente fez pipa e agora eles estão na pegada da pipa combate e discutimos isso nas 

aulas de EF. Mas a tecnologia esta aí. 

Eu. Existia algum tipo de treinamento para os professores pela equipe gestora 

em relação ao currículo? 

Professora M. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem o 

que a gente faz. Muito menos pra gente e assim não fazem a menor questão de 

saberem. Essa é a sensação que dá. Mas também eles tem muitas coisas pra serem 

resolvidas, muitos problemas, muitos incêndios pra serem apagados e você ainda 
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tem mais isto. Entendeu? Não vou dizer perdendo tempo, mas é preciso entender 

como as coisas acontecem e se desenham no dia a dia. Não dá pra esperar que o 

seu diretor ou sua diretora entenda o currículo de EF. Jamais eu faria isso. 

Eu. Você considera que o currículo foi um avanço para a qualidade de EF? 

Professora M. AC e DC do currículo. Antes e depois. Total. Então todo mundo 

podia fazer o que queria. Agora todo mundo continua fazendo o que quer porque 

somos funcionários públicos e funcionários públicos funcionam em uma outra lógica. 

Não que eu concorde com a lógica mercantilista, mas a área mercantilista ainda te 

cobra. Para o funcionalismo público não tem cobrança. Cada um faz o que quer. 

Você pode matar o cara e mesmo assim vai demorar uns dez anos pra ser 

exonerado, mesmo com as leis e tudo. Funciona de uma outra forma. Talvez seja 

uma herança da ditadura, em que nos dá direito a uma série de regalias. Mas por 

exemplo em ausências, você tem direito a dez abonadas, seis justificadas e tantas 

injustificadas. Mas não é mandado embora. Falta dez vezes no seu trabalho pra ver 

o que acontece com você. Tchau. Não concordo com essa lógica, mas só estou 

dizendo que a maneira com que os colegas de todas as escolas que passei se 

comportam por ter essa possibilidade, é a mesma coisa com criança. Criança que é 

muito mandada vira bagunça. Você da a oportunidade para o professor ter um dia de 

descanso, uma abonada para resolver um problema, o cara dá 10 abonadas, 06 

justi, 04 injusti. Mais ou menos essa lógica. Não sabe lhe lidar com a liberdade e 

com as regalias.  

Eu. Você já falou que percebeu mudanças no ensino com esse atual 

currículo. Que mudanças foram incorporadas nas práticas dos professores?  

Professora M. na minha já disse. Nos colegas da mesma unidade, nenhuma. 

Quando implantou o currículo nós éramos em três professores de EF. Só eu 

trabalhei com ele. Os outros dois não. Na outra escola também éramos em três e foi 

a mesma coisa. Na terceira escola, no terceiro cargo só tinha eu e aplicava. Se for 

pensar na média, é um terço. 

Eu. Bem. Você encontrou alguma dificuldade pra desenvolver esse currículo? 

Professora M. Encontrei algumas. Primeiro, desde a compreensão com 

problemas que não foram sanados. No segundo momento foi a rejeição dos alunos 

que para eles também é uma mudança. Foi uma mudança como todas as outras, 

mas talvez para a nossa área tenha sido mais radical porque todas as outras 

disciplinas já eram trabalhadas. Caderno de aluno, livro didático. A gente não tem 
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livro didático. De repente a gente os livros. E a terceira dificuldade é em relação ao 

material que foi a maior dificuldade. Eu até tentei achar alternativas, não aquelas 

ridículas que tinham propostas pelos cadernos do professor. Sabe qual é a 

sensação? A sensação é que os autores que fizeram o negócio bem feito, 

entregaram e os caras que foram ler pensaram: “nossa, será que vamos dar taco de 

beisebol e luva pra todo mundo? Não. Vamos fazer uma adaptação.” Nossa, essa é 

sensação que dá sim. Os caras pensaram num negócio e que outros tentaram 

cobrir. Entendeu? Se bem que eles falam no curso das adaptações. 

Eu. Se pensar na suposta trajetória deste currículo, como ele passou, quem 

originou, quem escreveu, quem avaliou e quem está na linha de frente desta nova 

dimensão, neste momento. 

Professora M. Você professor, do fundo do seu coração. Claro que não são 

todos, mas você proporia uma atividade sem o material? Fala a verdade. Não, 

nenhum professor com sã consciência faria isso. É óbvio. Falta investimento. Ah, já 

gastamos muito contratando esses caras, então não vamos gastar com o material 

que eles falam. Gastaram com as impressões. Ta bom. Um caderno para cada 

bimestre e aí você tem um baita problema de logística e o caderno chega ao final do 

segundo bimestre. E aí o que você faz? Faz um por bimestre. É lógico. Mas assim, o 

moleque perde e não mandam de novo. É um problema atrás do outro. É bem difícil. 

Eu. Você percebeu alguma mudança nos professores coordenadores e 

gestores com o currículo? Percebeu alguma movimentação ou apenas quando 

estavam sendo cobrados por determinadas tarefas. 

Professora M. Eu conheci alguns coordenadores no momento da implantação 

do currículo e que se mexeu um pouco porque a princípio era uma proposta e não 

era um currículo e que estaria aberto a discussões, outra colchetes que não foi. Por 

isso que era uma proposta e a gente podia opinar, mas eu não conheci ninguém que 

opinou. Mas se você conhece alguém, você me apresenta que é que nem ganhar na 

loteria, em que ninguém conhece ninguém. E eles estavam impressionados, foi tudo 

muito repentino e ninguém estava preparado para aquilo, não comentaram com os 

alunos o que aconteceria. De repente, chegou em fevereiro, o negócio pipocou lá e 

aí começou a desenvolver. O primeiro bimestre inteiro vai ser um jornalzinho pra 

todo mundo, inclusive para a EF. E aí foi um Deus nos acuda. Quando foi se 

consolidando e chegaram os cadernos, a coisa começou a andar mais ou menos, 

mas ouve muitas resistências. Alguns professores questionaram que era muito 
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simplório porque tinham livros didáticos. E aí os coordenadores ficavam tentando... 

Alguns concordando com a posição do professor para não se indispor porque 

quando você coordena fora do que acredita você é o articulador. Você tem que ter a 

manha do negócio e não pode bater de frente. Você tem que conduzir o grupo. 

Quando você percebe que tem um grupo inflamado, você não vai dizer que 

concorda com esse currículo. Você vai dizer “vamos tentar”. Você vai bater de frente 

com vinte no HTPC? Não. É desnecessário. Então eu percebia que os caras meio 

que pisavam em ovos.  

Eu. Acredita que no aproveitamento dos alunos, melhorou ou piorou com a 

implantação do atual currículo? O que você modificaria ou acrescentaria? 

Professora M. Eu acho que melhorou muito depois da briga inicial do primeiro 

bimestre. Ou você consegue dar continuidade. E eu não tive essa continuidade. Eu 

tive só na E. E. ****** que eu consegui trabalhar bem. Mas todas as outras eu não 

consegui trabalhar bem. Eu não tive essa periodicidade de pegar um ano e dar 

sequência. Eu sempre fui atravessada por colegas que não trabalharam o currículo 

por ser a última a escolher que é outra coisa ridícula. Mas na E. E. ****** isso não 

acontecia porque é o diretor que atribui. A escolha é entre aspas. É pra não arrumar 

confusão, mas quem atribuía era o diretor. Então, quando aquela escola percebeu 

que eu fiz um trabalho bacana e viu o que a gente combinou e foi na frente dela e 

viu a outra atravessar, essa escola parece ter ficado excelente em EF. Na EE ****** 

me chamavam antes e perguntavam: “quais salas você quer?” Só eu dava aula. Os 

outros dois rolavam a bola. Não interessa se o cara tinha dez anos a mais que eu, 

que tinha 45 pontos e eu 15. Meu, sabe o que o diretor fazia lá? Ano fundamental. 

Primeiro e quarto. Só professora boa. Professora que faltava não pegava essas 

turmas que são anos cruciais. Não interessa se você é primeira, segunda, terceira 

ou quarta. Professor bom pega a sala que quer. Professor bom pega a sala 

importante. Professor ruim pega o que tem aí. Concordo plenamente.  

Eu. Ela tinha alguns problemas ao fazer isso? 

Professora M. Nenhum. Tive que exonerar de uma escola bacana e as alunas 

eram parceiras e ficaram super magoadas comigo, achando que eu escolhi ficar com 

os pequenos da tarde e que as abandonei. Lá pra frente a professora de Biologia 

falou: “gente, vocês não estão entendendo. A professora pegou as aulas porque 

existe uma classificação.”  
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Eu. Qual a sua avaliação sobre as mudanças ocorridas após a implantação 

do currículo em 2008, quando ainda era proposta, até o presente momento? 

Professora M. As atualizações ocorrem de maneira atrasada e aí eu te digo 

nas atualizações dos materiais. Acho que as atualizações deveriam ser mais 

freqüentes e ocorrer de uma forma mais dinâmica. Por outro lado, acho super 

bacana que esse material tenha sido disponibilizado na intranet e foi sensacional ter 

tudo na internet, por exemplo. É mais fácil pra dar aulas com as mídias. A gente 

sempre fez o caderno do aluno junto com a lição de casa. Então eu dava aula por 

ele. Abria os vídeos e facilitava. E as atualizações demoram pra acontecer, talvez 

por causa das impressões. 

Eu. Qual a sua avaliação pelo atual governo estadual? 

Professora M. Nossa. Esta daí é mais complicada. Cara, nas ultimas eleições 

eu fui mais radical e votei no PSTU, PSOL, com Ivan Valente e Gianazzi porque são 

caras que fazem greve comigo. Ficamos 43 dias de greve na rede municipal. 

Tivemos uns 20 encontros e os caras estavam nos 20 encontros. Então, esses caras 

tem o meu voto até o final. Os caras foram mais que colegas pelegos da escola. 

Estavam lá todos os dias. Então não é uma questão política. Se você perguntar se 

eu gosto da gestão do prefeito da nossa cidade, eu gosto. Acho que ele dá umas 

quebradas. Tem algumas maneiras de como nos tratou na década passada que não 

gosto, mas de várias outras eu gosto. Agora o governo do Estado é uma vergonha. 

Acho que o governador que ganha com 70% no primeiro turno, que ganha um 

prêmio de resolução de problemas, que vai esconder por 25 anos fazendo as obras 

do metrô e não saiu uma nota na mídia. E tudo é culpa da Dilma? Meu, tem algumas 

coisas erradas. Eu não votei. Eu tive opções. O voto tem que ser opcional. Ser 

obrigado a votar não é democrático. Democrático é poder votar ou não? Então 

vamos repensar a democracia. Não sou obrigado a votar. Em um Estado 

conservador e elitista como o de SP, você tem que trazer uma pessoa que pode 

concorrer com eles. O PT só vai ganhar aqui se trouxer o Lula e ainda tenho minhas 

dúvidas. Nós estamos caminhando para 24 anos com o mesmo partido. Isso é uma 

ditadura em SP. Uma pseudodemocracia. Esse governo trata a gente pior que 

tratam os garis. Não, coitados dos garis. Qualquer greve de qualquer outro setor é 

mais importante que a nossa. Nem faz questão em demonstrar que a gente é um 

lixo. E a conduta dos professores não é uma conduta unida como na prefeitura. Na 

prefeitura a classe dos professores funciona. Na rede estadual a classe não 
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funciona. Em 2007 ou 2008 criaram a categoria Ó e aquela prova pra classificar os 

Ós.  

Eu. Qual a importância da EFE e quais aspectos você mais enfatiza durante 

as aulas, ou melhor, enfatizava?  

Professora M. Naquele momento, principalmente com o ensino médio, tinha 

outras concepções. O ensino fundamental, da maneira como as crianças vem hoje, 

tem mais dificuldade para se discutir e as características das aulas continuam sendo 

essencialmente práticas. A gente tem tantas oportunidades. Tanto que nem tem os 

eixos temáticos, por exemplo. Os eixos temáticos dão uma boa oportunidade de 

discussão de temas que podem passar batido. A gente tem que dialogar com o que 

está acontecendo na sociedade. Pensando no ensino médio, eles tem maior 

conscientização desta leitura dinâmica de entender essas questões da cultura 

corporal, algo que realmente faz parte da história, que sempre tem um contexto 

histórico e nunca nada surge do nada. Que o jogo surgiu por um motivo, que a 

ginástica artística surgiu por outro motivo, que as academias surgiram por outros 

motivos. Que tudo tem um contexto histórico que faz parte da nossa vida em 

sociedade e da maneira como isso influencia no que seremos realmente. Teve uma 

vez que eu trouxe um artigo de jornal para o 1°, 2° e 3° ano do ensino médio, que 

tratava da cirurgia bariátrica para adolescentes de 16 anos e se eles achavam que 

era correto que esses adolescentes fizessem uma cirurgia totalmente invasiva no 

estômago, se está era a solução e o que eles fariam se fosse com um filho deles. 

Então, nós estávamos tratando da mídia, do corpo, da estética, mas ao 

comportamento. Se eu chegar às 07 horas da manhã na escola e ficar me entupindo 

de comida, isso vai ter consequências. Hoje quando cheguei eu tomei uma cerveja, 

mas já tomei uma sopa de legumes, já comi salada, já comi arroz, já comi feijão. 

Entendeu? Então, é fazer essa distância. Outro trabalho feito foi saber o que eles 

achavam com o destino de verba para a construção do Itaquerão. Você tem uma 

construção de um estádio para a Copa do Mundo, de segurar a obra até o final para 

você poder fazer uma obra sem licitar. Num estádio que ia custar 500 milhões e que 

custou 1 bilhão e 200 milhões. Um dinheiro inteiramente público em um terreno que 

é da prefeitura e de uma manobra política de um presidente que torce para o time. 

Meu não tem coisa mais absurda que isso. Você tem um Pacaembú que é 

extremamente centralizado. Tudo bem que tem que ter Copa, mas o que acontece 

agora no Itaquerão? Nada. O metrô tem que mudar de horário para atender os 
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torcedores do Corinthians. Isso tudo eram coisas que eu discutia com meus alunos 

do ensino médio porque acho que são coisas que ficam pra vida. Observaram a 

importância da EF que eu acho que é essa possibilidade de fazê-los entender que 

dentro de um corpo que se comunica, existe um ser pensante que entende o mundo. 

fazer um gol de bicicleta não tem nada pra minha vida, mas saber a maneira de 

como a bicicleta surgiu pode ser mais relevante pra daqui a alguns anos sentar em 

uma mesa de bar quando o assunto for esse. Entendeu? Porque tudo passa nesta 

vida, mas assim, o futebol não sai da mídia e que a mídia é manipuladora e conduz 

as coisas como quer. Então acho que este é um dos papéis da EF. 

Eu. Você utilizava outros materiais para se apoiar pedagogicamente, ou 

apenas usava os cadernos? 

Professora M. Como eu trabalho muito com mídias, eu sempre usei muitos 

vídeos para trabalhar. Por exemplo, quando nós estávamos estudando ginástica 

artística na 6ª série, eu passei um vídeo que a SEE mandava. Vimos a sequência do 

nível A, B, C e D com os meus alunos. Então a sequência de aulas, por exemplo, a 

gente entendia a história de como era, iniciamos algumas aulas de vivências dos 

movimentos, depois assistimos os vídeos e entendíamos as sequências. Enquanto 

isso, eles anotavam os movimentos básicos que eles gostavam e em duplas, tinham 

que montar uma sequência de A, B, C, D ou E e apresentar para a sala. Trouxe 

vários materiais que eu tenho; reportagens de jornais. Tem uma reportagem que é 

muito legal. Que é do Ronaldo saindo magrelinho do Cruzeiro e indo para o PSG da 

Holanda e aí a matéria vai explicando até a lesão. Tinham várias fotos e é bacana 

porque você faz a leitura. E aí tratamos sobre anabolizante. O que os alunos 

achavam, se ele tomou ou não tomou. É possível sair daqui magrelinho com 18 anos 

e depois de um tempo ficar deste tamanho? Será que a lesão não foi conseqüência 

desta musculatura que cresceu demais? Então quando a gente trazia um assunto 

para entender o fato, você traz reportagens, como por exemplo, na 7ª série, em que 

uma vez por mês trazia uma matéria do Jairo Bauer. Sabe quem é? É um 

psicanalista lá que escreve e tal, fala sobre sexualidade. Então, eu trazia algumas 

perguntas, líamos o texto e através do texto respondíamos. Nada a ver com nada, 

mas assim eu sentia que era importante naquele momento porque eram reportagens 

que tratavam de assuntos muito atuais e vários vídeos de diversas fontes. E o que 

contempla é o que a gente faz pra discutir isso. 
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Eu. Legal. Brevemente, fale seu conhecimento sobre os seguintes aspectos: 

cultura corporal, um conceito da nossa disciplina que está sendo aprofundado, 

ensino de EF e atualidades e a relação dos alunos com a EF. 

Professora M. Vou começar pela última. A partir do 6° ano, eles começam a 

se interessar bem menos. Do 1° ao 5° a gente é Deus. Você quer ver isso? É só 

entrar na sala deles, os olhinhos brilham e você realmente mais desejado no sentido 

de mai utilidade. No 6° ano existe uma separação muito grande entre meninos e 

meninas e vai até o 9° ano. Então é muito difícil você ter a participação das meninas 

e os meninos só querem jogar futebol. Esse é o momento que mais exige da gente e 

de todas as tecnologias para que você tenha êxito naquilo que esteja fazendo sem 

virar um ditador porque às vezes o que acontece é virar um ditador. Obrigar os 

moleques a fazer e ameaçar com notas porque os interesses mudaram nesta faixa 

etária e a gente tem dificuldades de olhar para essas mudanças de maneira mais 

tranquila. Por outro lado, você tem o oitavo ano que é o filé mignon. Se você 

encontrar a linguagem adequada e conseguir trabalhar serão as melhores aulas da 

vida do professor. A gente dá várias risadas, os estudos são relevantes, as meninas 

fazem aulas. O ensino médio é bem feito e o fundamental I sem comentários. Do 6° 

ao 9° geralmente é a fase mais tensa. E aí, a primeira que é a questão da cultura 

corporal. A minha definição hoje de cultura corporal é... Quando eu comecei a 

entender os conceitos que se apresentaram de cultura corporal no Estado e o grupo 

de pesquisas de EF da FE da USP, tem outra visão de entender a cultura corporal. É 

uma visão muito mais abrangente, os meus conceitos tendem a ser é... Porque essa 

definição utilizada pelo Estado é muito simplória. Eu acho que a definição utilizada 

pelos professores da FE da USP é muito mais abrangente e talvez ela tenha muito 

mais sentido. Então pensar como o Estado pensa, em todas as manifestações de 

todas as culturas, ela é um pouco reducionista. Assim quando você pensa em um 

lado mais profundo com a tal das teorias pós-críticas e o que eles trazem, eu acho 

que é um pouco mais relevante e eu concordo um pouco mais em pensar nesta 

linha. Eu acho que pensar no Beisebol, mas não no beisebol. É pensar de um outro 

jeito e entender porque o beisebol é masculino e inventaram o softbol para as 

meninas? Isso é uma questão de gênero, então essa cultura corporal defendida por 

aquele grupo trabalha a questão de gênero e das identidades culturais que é muito 

mais abrangente do que o conteúdo de diversas culturas produzidas por diversas 

culturas. É muito mais questionador e abrangente do que apresentar o tema da 
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cultura corporal como eles apresentam. E sobre o ensino de EF e atualidades, eu 

acho que a gente tem uma facilidade muito maior de estar mais atual do que os 

outros. Só História e Geografia são atuais, mas Português é a mesma coisa. 

Matemática é mesma coisa. Ciências é a mesma coisa e acaba sendo tudo muito 

chato a vida inteira. Essa que é a real. Toda hora acontece uma coisa pra gente, 

toda hora acontece um evento esportivo de grande porte. Pra gente é muito mais 

fácil estar atual do que para as outras.  

Eu. Você quer acrescentar algo ou aprofundar sobre um assunto? 

Professora M. Reorganização da rede estadual. A gente não sabe realmente 

o que vai acontecer. Tem gente que entrou em remoção e vai para uma escola que 

vai fechar. Mas assim, do fundo do meu coração, esta reestruturação é necessária. 

Por exemplo, a minha escola está aqui. Na mesma rua você tem a escola *******, 

mais a frente você tem uma escola de EJA e ensino médio, subindo a rua pra cá 

você tem uma escola de fundamental I e II. Todas da rede estadual. Todas em um 

bairro de classe média alta, a quantidade de alunos da região que estudam é 

mínima. O que vem são alunos de fora, filhos das empregadas que trabalham por 

aqui. Precisa das três escolas? Não precisa. Mas você vai fechar sala e deixar a 

sala com 45 alunos? Não é o caminho também. Então não dá pra gente trabalhar. 

25 alunos já são muitos. O ideal é trabalhar com 20. Trabalhar com 45? Não é 

auditório de faculdade. Não tem como. Adulto sentado já é difícil, imagina os 

moleques correndo lá, tacando bolinha, berrando. Não consegue dar aula. É 

inviável. Sou a favor de uma reestruturação, mas tem que entender essas coisas. 

Ela é inviável, completamente inviável desta forma. É completamente inviável você 

pensar que a minha escola no mês de novembro do ano passado não tinha mais 

papel higiênico e nenhum outro material. É inviável você pensar em produtos 

orgânicos e o feijão do estado vem enlatado com prazo que dura 05 anos. De 02 a 

05 anos é o tempo de validade de um enlatado. Que tipo de comida é essa? Então, 

são coisas que precisam ser reorganizadas. Você ir para uma escola que não 

recebe verba, que cortaram verbas e a única renda que tem é a cantina da maioria 

das escolas. Por exemplo, a conta de telefone e o tempero das comidas é a APM 

que paga. Como que a APM que paga se tem dinheiro que vem? Entendeu? É 

assim. São essas coisas que de verdade precisam ser reestruturadas. Outra coisa 

que me incomoda muito é o que aconteceu comigo, pode dizer que você é 

reacionário, mas o que a gente mais vê é homem encostado no Estado. E aí eu fui 
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designado para trabalhar como coordenadora em outra escola. Entrou um homem 

no meu lugar, entrou de licença e entrou um terceiro. Três salários pagos para a 

mesma função? Qual é máquina que sobrevive assim? Os caras estão lá, um monte 

de professores e não vão ser mandados embora porque são funcionários públicos e 

as chances de se tornarem funcionários públicos são as mesmas para todos durante 

anos. Então eu não tenho dó deste monte de gente que não se mexeu a vida inteira 

e ficou mamando. Por favor, né. O que a gente mais vê é gente que não era pra ser 

professor querendo ser professor e fica nesta situação. É um jeito e um meio mais 

fácil de ter dinheiro porque se precisa. O que mais tem é gente que não fez. Tem 

engenheiro dando aula de Matemática, tem biomédico dando aula de Ciências. 

Conheço uma colega nesta situação. Pessoas que não são da área e que vão dar 

aula e são essas pessoas que estão tentando salvar com tapa buracos. Se for 

reestruturar a rede, quem é efetivo vai ter sua unidade certa e quem não é efetivo 

não precisa estar na rede. Está errado isso? Está errado da maneira como ele quer 

fazer, sem fazer a conversa necessária. Então a gente precisa repensar. Qual é a 

empresa que funciona deste jeito? Precisa pensar porque senão vários problemas 

básicos continuarão sem ser resolvidos. Se não vamos continuar sem papel 

higiênico nas escolas. E aí, o que é mais importante na reestruturação? É 

complicado. 

Eu. Obrigado pela atenção e disponibilidades. 

Professora M. De nada. Imagina. 
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Transcrição da entrevista com a professora T 

 

A entrevista com a professora T foi realizada no dia 08 de Outubro de 2015.  

 Eu. Bom dia, professora T. Vamos iniciar nossa conversa. Quais cursos de 

graduação que você realizou e a data de conclusão? 

 Professora T. Sou formada em licenciatura plena em EF pela UNESP, em 

Presidente Prudente, no ano de 2004, mas como teve uma greve acabei me 

formando no começo de 2005. Aí fiz pós-graduação na sequência em Administração 

e Marketing esportivo que foi concluído em 2007 na UGF e depois neste ano 

terminei na FALC, o curso de Pedagogia, que conclui em 2014. Fiz essas duas 

licenciaturas. 

 Eu. Tem outro curso de Especialização ou extensão? 

 Professora T. Além da pós, não. Tenho alguns cursos de extensão. Mas aí, 

são cursos pequenos de 30 horas, como de Recreação, Inclusão, Atividade Física, 

mas são cursos mais curtos. 

 Eu. Qual curso considerou mais relevante? 

 Professora T. Eu gostei muito de um que fiz de Inclusão nas atividades 

físicas.  

Interrupção. Neste momento, um aluno disse que a bola tinha caído do outro 

lado da quadra e pediu autorização para buscá-la. A professora T permitiu que o 

aluno buscasse a bola e então retomou seu raciocínio para a resposta.  

Professora T. Foi relevante porque temos alguns alunos de inclusão e a rede 

não dá esse suporte. Então, foi interessante para conhecer as práticas. E o de 

recreação porque trouxe algumas coisas diferentes para trabalhar nas aulas, apesar 

dos alunos serem resistentes. 

 Eu. Dos cursos que você participou, quais foram gratuitos e quais foram 

pagos? 

 Professora T. Enquanto estava na faculdade à maioria eram pagos. Aí depois 

que você entra na rede, alguns cursos são oferecidos pela rede. Só que a maioria 

são oferecidos fora do horário de trabalho e que a gente não consegue fazer. Esse 

de inclusão foi pela rede estadual e foi bacana, mas era a noite (risos). 

 Eu. Qual a maior dificuldade você acha que existe para receber treinamento 

adicional? Se é o tempo, ou dinheiro, ou demais fatores. 
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 Professora T. Ser fora do horário de trabalho porque aí é o tempo. A gente 

acumula cargo e aí, como você ainda vai sair a noite da sua casa ou no final de 

semana. 

 Eu. Você acumula com qual rede? 

 Professora T. Com a rede municipal de SP, com carga horária de 30 horas 

semanais. 

 Eu. Então, são 30h na rede municipal e 30h na rede estadual? 

 Professora T. É porque aqui na verdade são 20 horas aula, mas acaba 

ficando todas as manhãs comprometidas, de segunda a sexta, em todas às manhãs. 

Entro todos os dias às 08:40. E lá (na prefeitura de SP), entro às 13:30 e saio às 

18:20, exceto nas terças feiras, que eu entro às 13:30 e saio às 15:40, mas volto pra 

cá porque faço ATPC. É o horário fixo.  

Interrupção. Neste momento houve mais uma interrupção, em que duas 

alunas solicitaram uma bola de futebol para as meninas. As meninas olharam para o 

gravador e a professora disse a elas que estava gravando. Uma aluna olhou pra 

mim e falou: “desculpa moço” e então disse a ela que não tinha problemas porque 

ela estava contribuindo com minha pesquisa. A professora disse a elas que daqui a 

pouco iria até a sala, que aguardassem um minutinho (risos). 

 Eu. Na verdade, não tem ATPC no horário da manhã? 

 Professora T. Tem, mas o que acontece é que não participo do horário 

compartilhado. Venho de terça-feira pra cá, dou as minhas duas aulas, fico das 

08:40 até 12:20, vou pra prefeitura de SP, das 13:30 às, 15:45. Volto pra cá, das 

16:40 às 18:20. 

 Eu. São quantos quilômetros desta escola até a outra? 

 Professora T. Nunca medi. Mas gasto uns 30 minutos de carro. 

Eu. Por curiosidade, calculei a distancia entre as unidades, traçando assim a 

rota percorrida. E com acesso as rodovias Anhanguera e Rodoanel, a distância entre 

uma escola e outra é de aproximadamente 23 km. Cabe lembrar que precisa pagar 

um pedágio toda vez que transita pelo Rodoanel, que no momento custa: R$ 1,80. 

Notei ainda que se a professora T realizasse esse trajeto com transporte coletivo, 

gastaria um tempo de aproximadamente 02h e 40 minutos, utilizando ônibus e trem. 

Professora T. É corrido. É corrido. E assim, saio daqui às 12:20 e tenho que 

entrar 13:30 lá em todos os dias. Então, fica bem difícil almoçar. 

 Eu. Há quanto tempo atua na área educacional como professora? 
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 Professora T. Desde 2006. Todo no serviço público. Eu me formei em 2005 e 

em 2006 eu já entrei pelo concurso. Fiquei só um ano fora da área em que trabalhei 

na área de Marketing. Por isso que optei por essa pós-graduação porque estava 

meio dividida, entre a área da educação e a área de Marketing esportivo que eu 

trabalhava com Marketing de outra coisa. 

 Eu. O concurso que você prestou foi em 2005? 

 Professora T. Foi. 

 Eu. Quais regiões estão as escolas em que trabalhou? 

 Professora T. Eu só trabalhei nesta. Não, eu fiquei um ano como 

coordenadora na Escola Estadual *******, localizada no bairro *********. Foi o ano em 

que fiquei fora daqui. Trabalhei um ano lá como coordenadora e depois trabalhei em 

********, no município de São Paulo. Mas desde que entrei no concurso do 

Estado,  na área de EF é só aqui. 

 Eu. Quais anos e series do ensino fundamental e médio você já trabalhou? 

 Professora T. Todas. Quando ingressei aqui, era de primeira a quarta. Por 

isso que escolhi esta escola. Aí dei um azar danado porque em 2008 teve aquele 

negócio de municipalização e aqui virou fund. II e em 2010 começou o ensino médio. 

Aí, o fund. I foi para o município e perdemos o fund. I. Estão reestruturando de novo. 

Estão querendo novamente. 

 Eu. Fale um pouco sobre sua compreensão sobre currículo em um aspecto 

mais amplo? 

 Professora T. Assim, na minha compreensão, o currículo precisa ser melhor 

estudado para a realidade do entorno. As vezes você chega aqui com uma atividade 

e eles falam “Ah professora... Isso não?” Eles não querem. Por outro lado, você 

chega com uma ideia aqui e pensa que vai ser uma porcaria e eles querem; eles 

fazem. Tem o currículo da escola que tinha que ser alguma coisa mais ligada pro 

local. Tinha que ter lógico, a base nacional que todo mundo tem que saber, só que 

tinha que ter coisas mais ligadas a comunidade; regionais. Mas tem que ter o 

comum porque o vestibular tá aí... porque as coisas são cobradas e não adianta 

pintar o mundo de cor de rosa. Não existe isso. Então, tem que ter sim as coisas 

comuns, as coisas que todos precisam saber e que tem que ser igual pra todo 

mundo. Só que precisa ser levado em consideração o que os adolescentes se 

interessam... Em todas as áreas. 

 Eu. Qual a importância que o currículo apresenta na área educacional? 
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 Professora T: Tem que ter significado. Tem que ter significado pra eles 

aprenderem. Acho que o mais importante é ter significado. Eles saberem pra que 

serve. Saberem da utilidade do currículo é mais importante. Pra que serve? Pra que 

vai servir na vida deles? 

Eu. Brevemente, você pode identificar quais os currículos que já trabalhou 

nesta escola? 

Professora T. É... É muito bacana. E é assim, Renato, tem turmas que eu 

acompanho desde a 4ª série e estão no 3º ano do ensino médio. Então, tem coisas 

que eu pergunto pra eles e eles falam que nunca viram tal assunto. Eu falo pra eles: 

“como vocês não sabem... eu fui a professora de vocês e lembro que trabalhei 

durante 2 anos. Claro que eu falei.” 

Interrupção. Neste momento um aluno pediu para ir ao banheiro e a 

professora permitiu que ele fosse. 

Retomando. Professora T. Claro que eu falei sim sobre isso. Eu falei sim; eu 

lembro. Eu dei uma desanimada sim... até no jeito de dar aula. Até um aluno 

percebeu e me deu um chacoalhão assim outro dia: “Aí professora, eu sinto uma 

falta das suas aulas de como elas eram antes.” É um tapa às vezes. É um tapa 

porque a estrutura da rede assim as vezes te dá uma desanimada e você fica de 

saco cheio e vem um aluno e diz isso. 

Eu. Quais são as maiores dificuldades encontradas? 

Professora T. Falta de material. Falta de material. Falta de estrutura de uma 

forma geral. Olha a situação da quadra! 

Interrupção. Neste momento o sinal foi acionado por aproximadamente 05 

segundos, alertando a troca de aulas. 

Continuação. Entendeu? Falta estrutura de uma forma geral, falta de 

importância que a escola dá para nossa área de EF. É... não tem necessidade. Não 

precisa. Dizem que não precisa. Aí então, isso me desanima muito. E você está 

vendo que muitas vezes é assim... porque antes uma pessoa que cuidava da 

compra de material da escola e esta pessoa saiu. Aí passou pra mão de outra 

pessoa. Aí tudo dificulta. Os materiais são escassos. Aí, como você vai dar uma aula 

decente com uma bola? Uma! Como você vai dar iniciação? Então, isso foi me 

desanimando muito porque antes não era assim. Eu tinha 5, 6 bolas de cada 

modalidade para trabalhar. Aí, você consegue dar iniciação e tal porque aí você vai 

em uma formação e o cara quer que você trabalha com material alternativo. Material 
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alternativo para 30 alunos? Vem dar aula no meu lugar! Vem dar aula no meu lugar 

então e me mostre como porque pra adulto você faz. Adulto coopera. 

Eu. Que analise você faz dos cadernos com a realidade de materiais 

disponíveis? 

Professora T. Totalmente diferente. Aí entram os cadernos. Os cadernos eu 

filtro muito quando vou trabalhar. É que neste ano estou com o ensino médio. 

Começa pelas coisas que eles colocam: “não, mas é pra colocar como vivencia”. 

Meu, eu trabalho na periferia da cidade de Osasco e eu vou dar como vivência 

Esgrima? Por que ele nunca ouviu falar nisso na vida. “Ah, você tem que dar o 

futebol americano”. O futebol americano... Oh, poxa vida. Não tenho nem bola de 

futebol de salão. De onde vou tirar uma bola de futebol americano pra trazer e eles 

poderem ver como é pelo menos? Entendeu? “Ah não, você já tem a forma de 

trabalhar...” Aí caí no currículo. Você adéqua o currículo de acordo com a realidade 

da sua comunidade. Danças, danças. Até que no 3° ano foi bacana porque eles 

tinham como dança a sugestão dos ritmos brasileiros e trabalhamos um pouquinho 

de samba que é uma coisa voltada pra realidade deles. Está próximo! Então foi 

legal. 

Interrupção. Neste momento, a professora chamou atenção de alguns alunos 

que estavam chutando uma bola de voleibol. Aí, você pede pra pegar uma bola de 

futebol porque essa bola não pode chutar. “O ****** vem cá” e a professora entrega a 

chave da sala de materiais para a aluna pegar a bola de futebol. 

Retomando. Professora T. Então aí é difícil. É complicado. Aí eles colocam no 

currículo. Ah, então você vai trabalhar saúde e alimentação. Muito legal. Muitas 

crianças vêm na escola só pra comer a comida que tem. 

Interrupção. Uma aluna pergunta: “Professora, posso beber água?” e a 

professora responde: “pode, pode”. 

Retomando. Pra comer a merenda que eles dão na escola. Como que você 

vai ficar modificando? 

Interrupção. Neste momento um aluno veio até nós e a professora perguntou: 

“pois não, moço?” E o aluno perguntou: “Posso beber água?” e a professora 

respondeu: “só espere as duas voltarem, ta?” 

Eu. A água para eles beberem é aquela do bebedouro com aquele galão? 

Professora T. a água está pelo galão por causa da falta de água. Falta de 

água no bairro. 
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Eu. Há muitos dias? 

Professora T. direto. E como não pode suspender aula... galão. 

Eu. E aí, a escola que compra os galões? 

Professora T. A escola que compra. Então, tem muitas coisas assim que... e 

não é assim. Imagina a situação dos banheiros como está. É... tem vários 

pormenores nas escolas que ninguém ta vendo. Que ninguém está vendo. Que as 

escolas da prefeitura ainda estão melhores. Muito melhores. Caí um pouco na 

questão de gestão. Essa é uma opinião minha – eu acho que diretor de escola não 

deveria acumular cargos. Minha opinião. Sei que ninguém ganha tão bem assim, 

ninguém trabalha só por amor. Todo mundo acumula porque precisa, mas eu acho 

que diretor de escola não deveria acumular cargo. Deveria ser presente e trabalhar 

pela sua escola. E não é o caso de escola que a gente vê. Por isso que a escola fica 

meio... 

Eu. Mas você acha que o diretor deixa de cumprir o horário? 

Professora T. Não, não. Minha diretora cumpri o horário, mas é desgastante. 

É desgastante. Não é a questão do horário. Eu acho que é a carga porque você 

cumpre seu horário. Porque ninguém acumula porque gosta. Você acha que eu 

acumulo em dois cargos porque eu gosto? Que eu trabalho em duas escolas porque 

gosto? Ninguém faz isso porque gosta. É porque precisa; é necessidade. O ideal 

seria todo mundo poder ficar em um lugar só. Digo por mim, quando trabalhava em 

uma escola só, era uma profissional melhor e com mais qualidade. 

Eu. E ainda você consegue dividir seu tempo com outras ocupações, como 

tempo para a família, por exemplo? 

Professora T. Não. Com tudo. Porque eu parava de trabalhar por volta das 

duas horas da tarde, eu podia ficar uma hora a mais para planejar decentemente, 

para corrigir minhas coisas e minhas coisas não acumulavam. Eu podia me dar esse 

direito. Quando você dobra, você não pode fazer isso. É complicado... 

Interrupção. Neste momento, uma aluna pediu para trocar a bola porque 

aquela que segurava encontrava-se sem a quantidade suficiente de ar. Então, a 

professora T entregou a chave da sala de materiais à aluna e ela foi pegar a bola 

que desejava. 

Eu. Esse currículo que nós temos na rede estadual, você acha que ele é 

semelhante aquele que você teve na graduação ou é totalmente diferente? 

Professora T. Totalmente diferente. Não contempla em nada. 
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Interrupção. “Com tanta bola lá, vocês pegaram justo a que não era pra 

pegar. Essa bola aqui é de soçaity”, disse a professora às duas alunas que pegaram 

a bola. E uma aluna perguntou: “E aquela amarela que está no armário 18?” “Mas 

tem número no meu armário. Eu nunca reparei”, disse a professora. Neste momento, 

a professora entregou novamente a chave para as alunas e pediu para elas 

trocarem a bola. A professora explicou que elas pegaram aquela bola porque é a 

mais novinha, mas não é de futsal e disse que levou aquela bola para a escola. 

Eu. Você percebe algum traço ideológico ou pontos que tenham norteado o 

currículo da Secretaria? 

Professora T. Não. O que eu percebo, a minha impressão são as pessoas 

que montaram aquele currículo nunca entraram em uma sala de aula da periferia ou 

até que foram bem intencionadas, querendo mostrar coisas novas que as crianças 

não tem acesso. Só que as crianças não tem interesse ou você acha que uma 

criança de 7ª série pode dançar Zouk? (risos). Você acha que um aluno do 7° ano 

está interessado a dançar Zouk? Muitas vezes não faz parte do contexto; do 

cotidiano. Tem algumas coisas que são pertinentes. Por exemplo, o 5° ano tem 

ginástica artística... legal, bacana. Quando entra nas modalidades esportivas são 

legais. O problema é quando foge, que eles querem inovar. A capoeira que tem no 

8° ano é legal. O currículo que tem no 8° ano, que agora é 9° ano, é muito legal. 

Interrupção. Um aluno pediu para ir ao banheiro, a professora autorizou e 

solicitou que encostasse o portão. 

Continuação. O currículo do 9° ano da tarde é bacana porque tem capoeira, 

tem hip-hop que é uma coisa da realidade dos alunos. É o melhor ano para trabalhar 

o currículo. Tem futebol... 

Interrupção. Outro aluno pediu para ir ao banheiro e a professora disse para 

ele esperar o colega voltar. 

  Continuação. O melhor currículo para trabalhar dentro desses cadernos é o 9º 

ano, que é um ano que engloba futebol, capoeira, hip-hop. quem pega 9º ano para 

trabalhar... Meu... É uma coisa que eles gostam. que você desenvolve um trabalho 

assim... o ano que eu trabalhei 9º ano, é o ano que trabalhei com mais facilidade. 

Que desenvolvo o trabalho com mais desenvoltura assim que eles fazem coisas 

mais bacanas para apresentar. Que eles fazem as aulas práticas mesmo as que não 

são de quadra, com mais prazer. Aula de capoeira... Claro que eles fazem. Ah, nós 

vamos fazer uma apresentação de hip-hop. A apresentação vai ser assim: quem não 
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gosta de dançar vai compor um rap, quem não gosta de compor vai montar o 

cenário. Vocês vão me fazer uma apresentação. É a melhor parte pra trabalhar. Aí, 

você chega depois no 1º ano e não tem nada disso. Muda tudo. Não tem sequência. 

Então é... Você perguntou dos autores. Eu acho que as pessoas tem uma boa 

intenção, mas não levaram em consideração a comunidade da EFE que a gente tem 

hoje. Não levaram em consideração.  

 Eu. Fale um pouco dos autores que  conhece e debatem a temática currículo 

no Brasil, tanto na área da educação mais ampla, quanto na EFE. 

  Professora T. Eu conheço poucos autores. Assim de nome, não me lembro 

assim de cabeça de um autor. 

 Eu. Você já disse que tem conhecimento do currículo e já comentou o que 

acha. Comente um pouco sobre os materiais orientadores do Estado. Sobre esses 

cadernos de apoio, tanto do professor, quanto do aluno. 

 Professora T. Quando veio a proposta, ninguém queria. Foi muito relutante 

para gente, justamente por isso... primeiro quando você começa seu trabalho no 

início do ano com seu aluno, você primeiro conhece sua turma para saber o que 

você vai começar a trabalhar. Não, agora você vai começar a trabalhar esse 

caderno. Mas será que vai dar certo? Eles te impuseram uma coisa. Ah não, mas 

você pode adequar. Você pode adequar mais ou menos, né, porque é cobrado. Mas 

você está trabalhando o currículo do Estado? Então é assim, é... 

 Eu. E a ideia inicial de proposta que depois se tornou currículo oficial? 

  Professora T. Exatamente. Mudou muito pouco. Se você pegar os cadernos 

de 2007 e de agora é praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Se você pegar 

os cadernos de 2007 e um de agora, vai ver que não mudou praticamente nada. É a 

mesma coisas e de qualquer disciplina. Não só da nossa área. Tá ali (gesto com os 

indicadores lado a lado)... é uma sequencia. A mesma coisa. E foi imposto e não me 

venha com essa história de que foi perguntado pra gente porque não foi. Foi 

imposto. 

Interrupção. Neste momento, dois alunos perguntaram para a professora se 

teriam treino na segunda-feira e a professora disse que estava em uma entrevista e 

conversaria com eles depois. 

Eu. Você faz uso destes documentos do currículo ou prefere trabalhar com 

outras referências? 
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Professora T. Eu trabalho com os dois. Eu trabalho os dois porque o currículo 

é cobrado. 

Eu. De que forma ele é cobrado? 

Professora T. Aqui na escola é assim: nos ATPC’s eles perguntam. O 

coordenador pergunta. Ele distribui o caderno dos alunos e pergunta se nós estamos 

usando o caderno dos alunos. “Vocês estão usando o caderno do aluno?” “Sim, 

estamos.” Que parte vocês usaram?” Aí quando olham o nosso planejamento eles 

também perguntam. “Está contemplando?” Eles querem saber se realmente está 

sendo usado. Mas eu lembro de tudo. E eu falo. Sou muito honesta com o meu 

planejamento. No meu planejamento eles sabem que não tem tudo porque não tem 

como. Porque não contempla meu aluno aquilo que está ali. Então eu coloco as 

modalidades de quadra porque são as coisas que eles gostam e porque eles 

precisam trabalhar, desenvolver a coordenação e tal. E o que acho pertinente no 

caderno, eu coloco. O que eu não acho, eu não trabalho e pronto. Não tem a 

liberdade de cátedra? Você trabalha o que você quer na sua aula. Eu não trabalho 

tudo no caderno do aluno.  

Eu.  Qual particularidade do currículo da Secretaria acredita se mais 

importante para o avanço na qualidade do ensino? 

Professora T. O que eu acho interessante e contribui para o avanço é a parte 

que eles colocam da promoção da saúde. Que tem uma parte que fala da promoção 

da saúde que acho que contribui com os alunos. Não com as palavras que eles 

usam. Então, assim, você pega a ideia que está lá e trabalha de outras formas. Você 

teve contato, né, com o caderninho? Não sei se você já leu. 

Eu. Já, já tive contato.  

Professora T. Eles acham que nós somos idiotas, semi-idiotas. Não sei, com 

aquelas palavras. Porque as perguntas que eles fazem com os alunos do 3° ano do 

ensino médio, parece que eles não querem que os caras pensem. Poxa, os meninos 

tem capacidade de produzir coisas muito maiores. Muito melhores do que aquilo. 

Conhecendo o potencial dos meus alunos eu sei que tem. Tem uns que não tem 

também. A gente sabe disso. Tem muito aluno que não tem. Que você vai dar aquilo 

lá e não vai conseguir responder nem aquilo que está perguntando ali. Uma resposta 

pessoal. Agora tem coisas ali gente, vergonhoso ou está desmerecendo a nossa 

área. É isso que eu vejo neste caderno do aluno. Então, você usa como norte, fala, 

olha o assunto que está sendo discutido aqui. É o tal assunto, então a gente vai 
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trabalhar dentro deste assunto. Vocês vão pesquisar. Vai apresentar o seminário. 

Foi o que estava fazendo com o segundo ano. O segundo ano fala de doenças 

hipocinéticas. Eu tenho ali no caderno do aluno. Eu peguei, pedi para eles 

pesquisarem. Peguei as temáticas e eles foram fazer seminários a respeito disso. 

Porque se você responder pelo caderno do aluno é desaforo. O aluno não vai 

aprender praticamente nada. Entendeu? Foge do contexto do negócio. O aluno não 

aprende. 

Eu. Você acha que esse currículo da Secretaria dialoga com o projeto político 

pedagógico? Você tem acesso e conhece o PPP? 

Professora T. Esse ano tem uma parte também que dialoga com o projeto da 

escola sim porque estava fazendo um projeto de identidade e da área de lazer. 

Então, este ano veio de encontro. Os outros anos não estavam muito de acordo não. 

Esse ano sim porque a diretora mudou. Ela mudou. Ela montou uma proposta de 

trabalho diferenciado. Então, pra esse ano algumas partes foram de encontro. 

Eu. E como foi feita essa mudança? Foi apenas apresentada aos 

professores? 

Professora T. Não. Foi discutida na reunião de planejamento. Ela trouxe a 

proposta. Ela trouxe a proposta pra gente na reunião de planejamento porque ela 

gostaria de falar sobre isso e tal que era uma construção da identidade da escola, 

falar de sustentabilidade também.  

Interrupção. Duas alunas fizeram a reclamação de que os alunos pegaram a 

bola que elas estavam brincando e a professora pediu para os meninos devolverem. 

Eles devolveram e disseram que pegaram a bola porque as meninas não estavam 

usando. 

Continuação. Professora T. Aí foi bacana. Então, foi de encontro. Entrou na 

área de outras disciplinas. Então foi um trabalho em conjunto. Não foi imposto. Não 

foi assim, “oh, vocês vão trabalhar isso”. Ela trouxe a proposta e o pessoal aceitou. 

Foi bacana; foi legal. Não foi assim: “gente, ta aqui oh”. E cada um contribuiu da 

forma que achou legal. Eu com meus alunos no primeiro bimestre a gente trabalhou. 

Nós fizemos um levantamento das áreas de lazer que existem no bairro. O que 

tinha, tirou fotos, fez vídeos. Meu celular está quase sem bateria, mas depois eu te 

mostro o vídeo que as meninas fizeram da área de lazer que tem no bairro, o que 

pode ser melhor e o que pode ser pior. Então foi legal. Foi um trabalho bacana e ia 

de encontro. 
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Eu. A escola oferece as condições necessárias para o ensino de EF, como 

espaço físico adequado, por exemplo? 

Professora T. Não. Quadra oferece, mas está deteriorada. Esta tabela de 

basquete está quebrada tem uns quatro meses. Pilar dentro da quadra. Quando 

fizeram essa reforma, ninguém questionou a gente. Os pilares podem ser dentro da 

quadra? E são coisas assim, que se hoje for pra mudar, a quadra vai ficar interditada 

não sei quanto tempo. Não vai mudar, não vai tirar, não vai revestir. Tem redes, mas 

a gente só coloca em campeonatos. Por quê? Ta vendo esse muro? É baixo. Aqui 

atrás do muro da para a comunidade. A gente tem um problema seríssimo de 

invasão a noite. Se você deixar as redes aqui, amanhã elas não aparecerão. É uma 

pena.  

Eu. Mas a comunidade usa a escola nos finais de semana? 

Professora T. Usam. Tem a Escola da família. Tem escola da família no final 

de semana. 

Eu. Mesmo com este projeto de escola da família nos finais de semana, 

acontecem esses problemas? 

Professora T. Melhorou muito a deterioração da escola com o projeto. 

Melhorou bastante, mas ainda assim existem alguns problemas. Mas tem rede, tem 

poste, tem rede de vôlei. Tem o material básico, mas só. Não tem muita coisa. Tem 

o básico. É... vire-se professor, faça o seu milagre. 

Eu. Bom, então esse currículo não apresenta todos os anos com qualidade? 

Professora T. não. Eu acredito muito mais naquela forma assim: analisar a 

sua turma, pesquisar, vê o que está de acordo e você montar uma proposta para 

aquele ano do que você tentar trabalhar... 1° ano trabalha tal coisa, 2° ano trabalha 

tal coisa. E outra, você sabe que vai pegar o 8°, 9°, 1°, 2° e 3° ano e consegue dar 

uma continuidade no seu trabalho. É muito mais tranqüilo. Muito melhor. 

Eu. Você notou alguma mudança na implantação deste currículo, ou no 

caminho dele? 

Professora T. Os professores de outras disciplinas comentam sobre o 

currículo. Alguns, como o professor de Biologia, diz que usa porque a proposta do 

ensino médio é legal, então aí usa. O currículo não é de todo ruim; não é de todo 

ruim. Alguns pedacinhos são bons, mas tem coisa que não são. Deveria ser revisto. 

A palavra é esta, deveria ser revisto. Está na hora de ser revisto. Não é que ele é de 

todo horrível, não. Só que precisa ser revisto. 
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Interrupção. Sinal para a troca de aulas. 

Continuação. É... eles vão subir. Aí vem outra turma. 

Neste momento, acompanhei a professora T até a sala para iniciar a aula com 

a próxima turma. A professora me apresentou os alunos, fez a chamada, descemos 

com os alunos para a quadra e retomamos a entrevista. 

Professora T. Onde estamos? 

Eu. É... Em sua opinião esse currículo melhorou, retrocedeu ou não causou 

nenhum impacto no ensino de EF? 

Professora T. Eu acho que ele retrocedeu porque você tirou a liberdade e tem 

professor que segue a risca. Tem professor que tenta pelo menos seguir. E aí 

engessa; engessa e o cara fica meio bitolado de como conseguir cumprir aquilo e 

não consegue cumprir sua função. Fica frustrado porque não consegue cumprir. 

Então eu acho que foi um pouco de retrocesso. Ah, também, se você pensa por 

outro lado, se a pessoa conseguir olhar para o outro lado e com outros olhos, ela 

pode tirar algumas ideias boas. Algumas. Mas eu acho que foi um retrocesso. 

Eu. Você teve facilidade de lidar com esses documentos do currículo? 

Professora T. Eu não dei porque não fiquei bitolada. Vi o que era bom pra 

mim e o que não era eu descartei. Simples assim. Ué, não serve pra minha 

realidade eu vou ficar me estressando? Tanto que o do 9° ano eu achei muito 

interessante. Poxa, tem coisas bacanas que servem e que vou usar e o que não 

serve, não vou usar. 

Eu. Você percebeu mudanças na gestão escolar? 

Professora T. Até o momento não, talvez por eu trabalhar com uma gestão 

mais tranqüila com relação a isso. Eles cobram. Dizem: “está usando ou não está”? 

Mas não ficam assim: “Ah, tem que usar”, porque eles conhecem o trabalho com a 

comunidade, um trabalho com o aluno aprendendo. Então, não é assim “tem que 

usar, tem que usar”. Eles querem o aluno aprendendo. Acho que isso é o mais 

interessante pra eles. 

Interrupção. Neste momento, a professora chama uma aluna, pede um favor 

que consiste em comunicar alguns meninos que estavam fora da quadra para 

entrarem no espaço da aula. 

Eu. Qual a sua avaliação sobre o atual governo estadual? Fale um pouco 

sobre o seu posicionamento. 
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Professora T. Jura? Tem certeza? Primeira coisa, principalmente agora que 

ele veio com essa ideia de reorganização escolar. 

Interrupção.  Algumas alunas se aproximaram da mesa e uma delas pediu 

desculpa para a professora por se exaltar durante a aula anterior. A professora 

perguntou a ela o que havia ocorrido e a aluna respondeu: “é que os meninos 

estavam tacando aviãozinho dentro da sala. Aí, a professora anotou nossos nomes. 

Eu disse que tudo bem. A professora é injusta porque olha só, o menino pega, xinga 

os outros, chama a mãe do outro de **********, manda tomar não sei aonde. Aí, a 

professora saiu da sala e nós começamos a falar: ‘Se está falando o que, você fala 

de Deus, mas xinga os outros e fala palavrão’. Eu estava fazendo o dever que era 

pra ser feito na aula, agora se a professora é ignorante e não sabe ouvir”. 

Professora T. Quem era a professora? 

Aluna. A de (nome da disciplina). Falei pra professora: “você é ignorante, você 

não sabe ouvir pra eu contar o que aconteceu. Então o problema é seu. Não posso 

fazer nada”. 

Professora T. Quem eram as bênçãos que estavam tacando avião? 

Aluna. Os meninos (risos), o ******, o ******. Aí eu falei assim: “não posso 

fazer nada filho, mas estou falando palavrão, não estou desagradando a Deus, se 

você não quer não quer, se você está falando as coisas aí o problema é seu. Eu não 

fiz nada demais. Se você me interpretou mal o problema é seu, não posso fazer 

nada. Não vou discutir não. Não tenho paciência. 

Professora T. Não desrespeita a professora. Faça sua parte.  

Aluna. Não desrespeitei a professora não. 

Em seguida as alunas se afastaram da mesa e continuamos a entrevista. 

Professora T. Voltando ao governo. Eu acho que é um governo que não 

valoriza a educação de maneira alguma, muito pelo contrário. Não só por conta dos 

professores. Pela gente também. Não dá aumento, não dá estrutura para trabalhar, 

faz um monte de propagandas enganosas na televisão e a população aceita. 

Salários deteriorados. A política pública dele é horrível. E o cara ta ganhando 

prêmio. Entendeu? Não consigo entender. Eu brinco assim: sou filha de metroviário. 

Pô, eu sofro na mão deste cara desde que eu nasci. Eu não consigo... Meu marido é 

militar, eu sou professora e meu pai metroviário. Como que a população não 

enxerga por tudo que ele faz de ruim? Eu tenho todos os exemplos do que ele faz de 

ruim dentro da minha casa, em várias esferas. As pessoas falam assim: “Pô, você 
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fala mal do governo porque é funcionária pública”. Não, eu poderia falar que é 

indiferente. Poderia falar mal do transporte público, mas eu não ando de metrô. As 

pessoas que andam de metrô votaram nele. Como pode uma coisa desta? As 

pessoas votaram. Eles estão 20 anos no poder. Eu acho que é uma política que 

precisa ser mudada, principalmente voltada para a educação, na valorização do 

professor, reestruturação de escolas, mas não reorganização do jeito que eles 

querem fazer. De melhorias nas escolas, de melhorar as estruturas, melhorar a 

acessibilidade. A gente tem cadeirante aqui e não sei depois de quantos milhares de 

anos que melhoraram. Tem uma rampa que fizeram nesta semana. Construíram 

uma rampa e vão fazer um banheiro de deficiente depois de não sei quanto tempo 

pedindo porque não tem verba. Essa menina (cadeirante) está no 3° ano do ensino 

médio e está com a gente desde o 8° ano. Olha só pra você ter uma ideia. 

Interrupção. Um aluno abriu o portão e a professora observou e perguntou 

onde ele ia. O aluno não escutou e saiu da quadra. 

Continuação. Eu. Qual a importância da EFE e quais aspectos você enfatiza 

durante as aulas? 

Professora T. Eu enfatizo pra eles principalmente lazer pra eles verem como 

lazer também, a importância de uma atividade física pra valorizar a questão da 

saúde que este é um aspecto que estávamos trabalhando na sala e para propagar 

isso para a família. E também pra aprender os esportes. Mas olha o que a gente 

sofre em dia de aula livre. Olha onde os meninos estão. Quando não é obrigatório, 

olha como eles ficam. 

Eu. Alguns têm uniformes. Como funciona?  

Professora T. A camiseta é obrigatória. Só camiseta. E ainda assim é uma 

guerra porque tem meninas que recusam. Às vezes entram com a camiseta e tiram 

quando chegam aqui. Passa pelo portão e tiram a camiseta quando chegam aqui. 

Foi aberto algumas opções. Podem usar a camiseta pólo, camiseta mais escura ou 

mais clara. Tem 03 tipos de camisetas para que tenham mais opções e seja do 

agrado. 

 Eu. Como é a participação das meninas nas aulas? 

 Professora T. É muito difícil. Participam só quando é obrigatório. Se não 

participar ficam sem nota e aí elas participam. Agora os meninos... Tudo o que você 

propõe, eles fazem. As meninas são muito mais difíceis. Cada dia tem uma 
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desculpa. Cada dia tem uma doença. Tem umas que eu preciso mostrar o 

calendário menstrual pra elas. 

 Eu. Qual a importância do ensino de EF na formação geral do aluno?  

 Professora T. Eu acho que é muito importante porque você aprende diversos 

aspectos, tanto o ensino do respeito, da socialização, das regras. Tem muitos alunos 

que não tem regras nenhuma em casa e aqui dentro eles têm. Eu tenho um aluno 

que queriam me proibir de levá-lo para um passeio. Eu disse que ele iria. “Mas ele 

não respeita ninguém”. Disse que não me dava um pingo de trabalho. Porque 

comigo ele cumpre tudo. Cumpre as regras, ele cumpre o horário, ele vem de 

uniforme. Entendeu? Eu acho que tem um papel muito importante, principalmente 

nesta formação de - como eu vou colocar - acho que de caráter do aluno. Não só na 

formação física, na formação social mesmo. Acho que é muito importante. Pensar 

também de formação com saúde e tal, mas acho que na escola é mais na formação 

social, de educação mesmo que infelizmente a família perdeu a mão e a gente pega 

muito essa parte. Aí acho que a EF é importante. Os conflitos acontecem aqui dentro 

e a gente media muito; dentro do jogo. Você acaba mediando muito porque eles 

acabam começando a respeitar o outro.   

 Interrupção. Um aluno abriu o portão e a professora perguntou a ele onde iria. 

O aluno fechou o portão e retornou para a quadra. 

 Eu. Que conhecimentos você pode falar sobre o ensino da EF e atualidades? 

 Professora T. Eu me preocupo muito principalmente com o ensino médio, 

sobre a EF e a atualidade, inclusive é uma das temáticas que eles colocam como o 

currículo é interessante. Blog, rede social, o item informação que eles não filtram e 

aí cabe a gente estar orientando. Só lamento. Exercício orientado? Fala um monte 

de porcaria... Então eu acho que é uma coisa que está pegando muito com os 

adolescentes hoje. Nos maiores do 2º e 3º ano que estou trabalhando... Eles têm 

muitas dúvidas e vem perguntar algumas coisas e então eu acho que é importante. 

 Eu. Você já disse que os meninos são mais participativos. Que atividades as 

meninas participam? 

 Professora T. Atividades de interesse delas. Elas gostam muito de vôlei, 

danças, jogos recreativos. Algumas meninas jogam futebol e o restante é na 

obrigação; é na obrigação. Por que elas gostam de aula livre? Porque aula livre você 

não cobra e então, elas ficam bem tranquilas. 
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 Eu. Há diferenças no currículo da rede estadual com a rede municipal que 

você atua? Professora T. Sim. 

 Eu. Que diferenças são? 

 Professora T. Na rede municipal começa que não tem caderninho. Você 

chega, você faz um levantamento e aí você monta sua proposta de trabalho. 

Ninguém vem dizer que no 6º ano você vai trabalhar isso, isso e isso aqui. Não. 

Você chega, conversa com seus pares lá e fala: “esse ano o projeto da escola é 

voltado para tal coisa. Que tal a gente trabalhar assim?” Ah, então a gente pode... 

Sei lá. Esse ano está muito presente a cultura Afro. A gente pode de repente fazer 

um trabalho com as danças Afro, com a Capoeira e dentro disso a gente pode 

colocar outro projeto. Na minha escola a gente estava trabalhando muito com os 

jogos pan-americanos. Então, a gente vai trabalhar um pouco com as modalidades, 

vai contar um pouco da história dos jogos pan-americanos, fazer um mini pan-

americano agora. Então, você tem essa coisa de poder modificar na hora em que 

você quer. Aqui não! Aqui você tem que focar mais. Acho que o trabalho na 

prefeitura é mais voltado para a cultura do corpo. Sai um pouco desta história de 

trabalhar só os esportes. Você pode voltar para os outros olhos. Aqui no Estado não. 

Aqui no Estado não. Lá na prefeitura, pelo que percebo, desde pequeno  eles vão 

colocando uma outra referência de EF na cabeça das crianças. No Estado desde 

que você entra é muito difícil você mudar a mentalidade das crianças porque já vem 

com uma mentalidade diferente de que a EF é só bola. Lembro de quando eu 

cheguei aqui: “Aula teórica na EF. o que é isso? De onde você tirou isso, 

professora?” Ué, eles precisam saber. Nossa, eu lembro do começo... Você vai dar 

aula na sala professora? Vou. Como que o menino vai jogar sem saber regras? Ué, 

ele precisa saber das regras. Nossa, eu lembro do começo... “Você vai dar prova?” 

Vou. “Você vai dar seminário?” Vou. Só tinham seminários em outras disciplinas. 

Agora não. Agora é bem tranquilo. E tinha essa cultura também de que aula de EF 

era só rolar a bola. Eu não sei se era de uma cultura que vinha de antes e a gente 

foi mudando ou se por ter sido fund. I na escola e depois mudou para o fund. II e 

médio. Eu não sei. Só sei que no começo foi bem resistente; foi bem difícil. Agora é 

tranquilo. A aula é dirigida; tranquilo. A aula é livre; tranquilo também. Do jeito que 

vem agora eu toco. Tem esses problemas assim: o aluno não quer ficar na aula com 

outro professor e ele acha que pode ficar na quadra. Esses alunos, por exemplo, é 

do 3º ano. Ele não é desta turma. Pra sala, por favor. Ele acha que pode ficar aqui, 
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sabe. Esse é um dos problemas. Eles acham que nós somos os melhores 

professores e querem ficar aqui o tempo todo. Ninguém vai ficar na aula de 

matemática, ninguém vai na aula de português. 

 Interrupção. A professora solicita novamente para o aluno que volte para sua 

sala e o aluno apresenta reclamações da aula. Ele tinha dito que era aula de 

história, mas quando a professora perguntou o nome do professor, notou que era 

aula de geografia. O aluno disse: “Tá passando um filme lá, nada a ver. É um filme 

de guerra, guerra ao terror. Filme chato pra ****. Aí fiquei mexendo no celular. O que 

tem a ver guerra com aula de geografia? Nada a ver.” E a professora disse que 

estava respondendo uma pesquisa e eles tinham que voltar para a sala de aula. O 

aluno se despediu e saiu da quadra.  

 Continuação. Professora T. (Risos). Olha só como eles são? 

 Eu. Que mudanças você notou desde a implantação do currículo, que a 

princípio era proposta em 2008 e depois se tornou currículo oficial, até o presente 

momento? 

 Professora T. Mudanças? Ao meu ver no ensino está a mesma coisa. Não 

mudou nada. Porque mudou o currículo, mas continua a progressão automática. 

Mudou o que? Nada. Ah legal, vai implantar o currículo novo que vai ajudar, mas 

que não se adequa a realidade dos alunos, que não oferece uma boa estrutura para 

o professor trabalhar. Ao meu ver não mudou nada. Não deu capacitações para o 

professor. Ah legal, a gente está trazendo esse currículo aqui só que a gente vai 

trazer junto com esse currículo algumas capacitações porque por exemplo, 

professora de EF, aqui está proposto para trabalhar Zouk e vamos oferecer uma 

capacitação de 04 módulos para você poder trabalhar com seus alunos sobre zouk. 

Aqui tem futebol americano e rugby e como são modalidades pouco difundidas no 

Brasil, você vai lá na USP que tem um time de rugby, por exemplo, e terá um 

treinamento com atletas para ter contato com as regras e todas as escola receberão 

duas ou três bolas para que vocês possam mostrar para os alunos e pra que eles 

tenham acesso. Não teve nada disso. Aí eles colocam no caderno do professor: 

materiais adaptados. Poxa, o aluno não quer material adaptado. Ele quer ver o 

material lá, o real. Ah, mas você pode trazer filmes. Ele não quer ver apenas os 

filmes. Eles gostam dos filmes, eles acham bacana. Faz parte. Pode ser feito com o 

ensino do basquetebol. Você trabalha as regras, passa os vídeos e depois joga 

basquete com a bola de basquete. Ele teve vivência. Aí tem significado para ele 
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você mostrar o filme de basquete. Legal, fala de futebol americano, mas só passo o 

filme de futebol americano. E a bola pra ele ver? Então eu acho que não há nada de 

bom. Seria muito bacana se tivesse tudo isso. Implantou o currículo, legal. Agora 

como capacitar os professores para trabalhar? Principalmente na nossa disciplina. 

 Eu. Currículo e carreira. Possui alguma relação e melhorias neste governo 

estadual? 

 Professora T. Não. A minha carreira não melhorou com esse currículo. Pra 

mim não melhorou nada. 

 Eu. Há algo mais que você quer acrescentar? 

 Professora T. Ah, eu gostaria muito que melhorasse. Honestamente, gosto 

muito dos meus alunos. Eu gosto de trabalhar... E se você analisar friamente... 

 Interrupção. Neste momento, recebi uma bolada no peito decorrente de um 

chute de direção errada. O aluno veio até onde estávamos e se desculpou. Disse 

que a bola estava torta. 

 Continuação. Professora T. É muito gostoso trabalhar aqui. Só que 

financeiramente não compensa. Você está afastado e você sabe disto! Porque 

financeiramente não compensa. Eu tenho um colega que prestou concurso em outra 

prefeitura e foi embora. Conheço vários que fizeram isso. A rede estadual está 

sucateando. Muitos profissionais hoje estão na rede estadual como bico, 

infelizmente. E a gente está perdendo um monte de profissionais bons e capazes 

que estão saindo até para outras profissões porque não estão dando conta. É muito 

trabalho. É muita cobrança e você se frustra porque você estuda muito. Ninguém 

levanta de manhã e vem trabalhar pra não ter respaldo. Não é só financeiro... O 

aluno pode tudo e a gente não tem respaldo. Às vezes são os problemas de 

indisciplina também que são muito fortes. Então, tem um monte de coisas que 

precisa melhorar. E nem estou falando da minha área que é difícil eu ter problemas 

com alunos, mas eu vejo meus colegas se desgastando. A reclamação da menina 

com aquela professora sabe? Esta professora está estressadíssima, está cansada. 

E aí é muito puxado... 

 Interrupções. Neste momento tivemos diversas interrupções porque os alunos 

estavam saindo da quadra e retornando para a sala de aula. 

 Continuação. Professora T. Os horários coletivos tornam-se um muro de 

lamentações. É tipo isso... Ontem foi tranquilo; foi legal. 
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 Eu. Agradeço sua atenção e organização do tempo para esse momento. 

Obrigado por participar desta pesquisa. 

           Professora T. De nada. 

 Após o encerramento da entrevista, a professora T iniciou alguns comentários 

e então, solicitei a ela a autorização para gravar a fala dela. Esse trecho de 

gravação possui 4 minutos e 24 segundos. 

 Professora T. Então, assim ó... Os “ATPCS”, eu acho que tinham que ser 

deste jeito: se você tem 20 aulas e só faz dois, um tinha que ser no horário coletivo 

da escola e o outro tinha que ser para você fazer suas coisas dentro da escola. 

Pode ser dentro da escola, não precisa ser na sua casa, mas dentro da escola.  

 Interrupção. Neste momento uma aluna chegou até a professora e disse: 

“professora, não tem nada que eu esqueci aqui?” E a professora respondeu: “não”. 

 Continuação. Professora T. Só que dentro da escola serve para você fazer 

suas coisas, corrigir suas provas, poder preparar suas aulas... Porque você fica aqui, 

aí falam um monte de coisas que não são proveitosas, por mais que falem assim: 

“pela lei tem que ser formativo”. Até que ponto é formativo? É muito solto. E se tem 

que ser formativo, então traga as pessoas de fora para fazer formações. Ah, mas a 

coordenadora é capacitada para isso. Ok, ela é capacitada para isso. Só que nem 

sempre dá tempo porque se o coordenador está ali, ele está envolvido nos 

problemas da escola e então, os professores acabam trazendo os problemas da 

escola para o coordenador resolver. Aí ele não consegue. As vezes o coordenador 

prepara. Hoje eu trouxe um texto da Jussara Hoffman, por exemplo, para se discutir. 

Mas aí o pessoal começa a falar do problema do 1° ano B que está tendo, blá, blá, 

blá. A hora que for ver, o cara que não dá aula no 1° ano B que também está lá na 

reunião, ficou duas horas ouvindo um problema que não tem nada a ver com ele e 

foram duas horas perdidas da vida dele. Ele podia estar fazendo o que? Planejando 

aula, fazendo uma prova, então horário perdido; horário perdido. E o cara que faz 

três então? É terrível. É difícil porque você ajeita sua vida e a escola tem horários 

fixos de ATPC. Tem na 4ª feira que é no período da manhã, tem esse da 3ª feira que 

é no período da tarde e acho que tem na 5ª feira. O que acontece? Eu tenho meus 

horários. Minha filha entra na escola às 8 horas da manhã. Eu poderia fazer esse da 

4ª feira de manhã, só que aí teria que pagar uma perua para levar minha filha na 

escola. Minha filha é muito pequena. É uma adequação pessoal minha? É. 

Entendeu? Aí eu tive que fazer isso. O que é mais seguro? Eu vou por minha filha 
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de 02 anos e 09 meses em uma perua? Não vou. E na 6ª feira me adeqüei e quem 

leva ela é meu marido. 

 Eu. Então, aqui você tem quantas aulas? 

 Professora T. Tenho 20 aulas. 

 Eu. Quantos diários de classe? 

 Professora T. Tenho 10 diários porque são duas aulas. Tem gente que tem 

mais. Se você possuía carga completa com 32 aulas, são 16 diários. Eu já tive isso e 

falei não quero mais. Não quero mais. Você fica doida. É ‘odiário’. É muita coisa; 

muita burocracia. Aí são 16 diários, 16 salas, são 16 trabalhos. De repente você 

pede um trabalho por aluno. E pra corrigir? Neste ponto ajuda muito na prefeitura 

porque tem 03 horas atividades que você pode sentar e fazer alguma coisa. Neste 

ponto ajuda muito. Se você aproveita, ajuda muito. Se você ficar lá só conversando 

e na internet, não vai te ajudar. Mas se você consegue focar nas suas coisas, vai te 

ajudar. Assim, você deixa de levar tarefas para casa. Uma hora aula individual ajuda 

muito. Então, acho que esses ATPC’s do Estado são horas perdidas na vida do 

professor. Hora perdida. Não tem como mudar muita coisa. 

 Eu. Obrigado. 

 Professora T. De nada. 
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ANEXO 4 – Esclarecimentos sobre a APM 

 

 Estas questões explicativas foram coletadas no site oficial da SEE-SP 

 

1- O que é APM? 

A Associação de Pais e Mestres é uma instituição auxiliar da Escola, criada 

com a finalidade de colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 

assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. A APM é uma 

associação civil de natureza social e educativa, sem caráter político, racial ou 

religioso e sem finalidades lucrativas.  

  

  2- QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA APM? 

Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos 

educacionais pretendidos pela escola. 

Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos na escola. 

Favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando: a melhoria 

do ensino e aproveitamento escolar de seus filhos; a programação de atividades 

culturais e de lazer.  

Contribuir para a conservação do prédio e colaborar na assistência escolar 

em áreas socioeconômicas e de saúde.  

Contribuir para ampliar o conceito de escola para ser um centro de atividades 

comunitárias. 

  

3- QUEM ADMINISTRA A APM? 

A APM é administrada pelos seguintes órgãos:  

Assembleia Geral - constituída pela totalidade dos associados é convocada e 

presidida pelo Diretor da Escola. Tem a obrigação de eleger o Conselho Deliberativo 

e o Conselho Fiscal.  

Conselho Deliberativo - constituído de no mínimo, 11(onze) membros, sendo 

o Diretor da Escola o seu presidente nato e os demais componentes distribuídos na 

seguinte proporção: 30% dos membros serão professores; 40% dos membros serão 

pais de alunos; 20% dos membros serão alunos maiores de 18 anos; 10% dos 

membros serão sócios admitidos (ex-alunos, ex-professores). Cabe ao Conselho 

http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=954&intClass=18&intAgrup=18
http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=955&intClass=18&intAgrup=18
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Deliberativo eleger os membros da Diretoria Executiva e divulgar os nomes dos 

escolhidos a todos os associados.  

Diretoria Executiva – constituída por: Diretor Executivo, Vice-Diretor 

Executivo, Secretário, Diretor Financeiro, Vice-Diretor Financeiro, Diretor Cultural, 

Diretor de Esportes, Diretor Social, Diretor de Patrimônio.  

Conselho Fiscal - constituído de 3 (três) elementos, sendo 2 (dois) pais de 

alunos e 1 (um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola. 

Obs: a APM deverá ser constituída anualmente e o mandato dos conselheiros e dos 

Diretores será de l (um) ano, sendo permitida a recondução por mais duas vezes. 

  

4- COMO POSSO PARTICIPAR DA APM? 

  A APM é aberta a todos os membros da comunidade, pais e professores que, 

voluntariamente trabalham em prol da Escola. Procure a direção da escola e 

manifeste a sua intenção de participação. 

  

5- A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DEVE SER REGISTRADA EM 

CARTÓRIO? 

Sim, por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado deverá ser feita a 

requisição da inscrição do estatuto da APM e da ata de eleição de seus membros, 

junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

  

6- PAGAMENTO DE TAXA DA APM É OBRIGATÓRIO? 

A contribuição financeira para a APM é sempre facultativa. No início de cada 

ano letivo e após o encerramento do período de matrículas, serão fixadas a forma e 

a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados. 

  

7- A APM DEVE PRESTAR CONTAS À COMUNIDADE? 

Sim, a APM é obrigada a expor seus balanços e balancetes na escola, em 

lugar de fácil acesso à comunidade. 

  

LEGISLAÇÃO SOBRE O ASSUNTO 

Decreto n.º 12.983, de 15/12/1978, estabelece o Estatuto Padrão das 

Associações de Pais e Mestres; Alterado pelo Decreto n.º 48.408/04; alterado pelo 

Decreto nº 50.756/06. 

http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=956&intClass=18&intAgrup=18
http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=957&intClass=18&intAgrup=18
http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=957&intClass=18&intAgrup=18
http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=958&intClass=18&intAgrup=18
http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=959&intClass=18&intAgrup=18
http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=960&intClass=18&intAgrup=18
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LEI Nº 14.689, DE 04/01/2012 Institui o Programa “Aprimoramento da Gestão 

Participativa”, destinado às Associações de Pais e Mestres – APM’s das Escolas 

Estaduais, e dá providências correlatas.  

Resolução SE 21, de 10-2-2012 Dispõe sobre a implementação do Programa 

“Aprimoramento da Gestão Participativa”, destinado às Associações de Pais e 

Mestres – APMs, instituído pela Lei 14.689, de 4 da janeiro de 2012.  

  

 

 

 

 

 

 


