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RESUMO 

 

Esta pesquisa insere-se dentre aquelas que tratam do currículo da Educação Física. A proposta 

consistiu em investigar a prática pedagógica dos professores, bem como o tratamento dos 

temas e conteúdos no desenvolvimento do trabalho nas escolas do município de Santo André 

(SP). As análises têm como base a crítica ao currículo tradicional desenvolvido nas escolas a 

partir dos anos de 1980. O universo desta pesquisa circunscreve-se no exame dos documentos 

oficiais sobre Educação Física (de 2005 a 2016), da Secretaria de Educação, e em dados e 

informações coletados junto a professores e professoras da rede sobre suas práticas no 

exercício da disciplina Educação Física. O referencial teórico e as categorias de análise 

fundamentam-se em autores da pedagogia crítica, dentre outros, Paulo Freire, autores do 

currículo, como Michael Apple e Tomaz Tadeu, e autores da Educação Física, dentre os 

quais, Marcos Neira. Para a coleta e organização dos dados empíricos, utilizou-se o grupo 

focal no qual participaram seis professores de Educação Física, que atuam na rede pública 

municipal de Santo André (SP), e uma assistente pedagógica que trabalha junto à coordenação 

dos professores desta disciplina. Nesta etapa foram coletados ainda, por meio de observação 

etnográfica, informações e dados das aulas de quatro professores(as) de Educação Física que 

atuam na rede pública municipal de Santo André. A hipótese defendida nesta pesquisa é a 

afirmação de que, mesmo com um processo de formação contínua implementado na rede, até 

o momento, não se estruturou uma proposta curricular de Educação Física coerente no 

município, já que as práticas se revelam difusas, em termos conceituais, no cotidiano escolar 

desses educadores. Conclui-se, assim, que os professores de Educação Física utilizam 

diversos temas e conteúdos nas aulas, porém priorizam os esportes e as brincadeiras. Sobre as 

perspectivas teóricas, os educadores que participaram do estudo atribuem a necessidade de 

utilizar diversas perspectivas pedagógicas em suas aulas, porém não se preocupam em dar 

ênfase, em tais práticas, à formação crítica e emancipadora.  

 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Círculo de Cultura. Currículo. Educação Física escolar. 

Paulo Freire. 
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network of Santo André (SP): pedagogical conceptions and practices. 2017. Dissertation 
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ABSTRACT 

This research is included among those that deal with the Physical Education curriculum. The 

proposal was to investigate the pedagogical practice of teachers, as well as the treatment of 

themes and content in the development of work in schools in the city of Santo André (SP). 

The analysis is based on a critique of the traditional curriculum developed in schools since the 

1980s. The scope of this research is limited to examining the official documents on Physical 

Education (from 2005 to 2016), from the Department of Education, and on data and 

information collected from teachers of the network about their practices in the exercise of 

Physical Education. The theoretical reference and categories of analysis are based on authors 

of critical pedagogy, among others, Paulo Freire, authors of the curriculum, such as Michael 

Apple and Tomaz Tadeu, and authors of Physical Education, among them Marcos Neira. For 

the collection and organization of empirical data, the focus group was used in which six 

Physical Education teachers participated in the municipal public network of Santo André 

(SP), and a pedagogical assistant working with the coordination of the teachers of this 

discipline. In this stage, information and data from the classes of four Physical Education 

teachers who work in the municipal public network of Santo André were also collected 

through ethnographic observation. The hypothesis defended in this research is the assertion 

that, even with a process of continuous training implemented in the network, to date, a 

coherent curricular proposal of Physical Education in the municipality has not been 

structured, since the practices are diffuse in conceptual terms, in the daily life of these 

educators. It is concluded, therefore, that Physical Education teachers use different themes 

and contents in class, but they prioritize sports and games. Regarding the theoretical 

perspectives, the educators who participated in the study attribute the need to use different 

pedagogical perspectives in their classes, but do not care to emphasize in such practices the 

critical and emancipatory formation.  

 

Keywords: Pedagogical Practice. Culture Circle. Curriculum. School Physical Education. 

Paulo Freire. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación se inserta entre aquellas que tratan del currículo de la Educación Física. La 

propuesta plantea investigar la práctica pedagógica de los profesores, así como el tratamiento 

de los temas y contenidos en el desarrollo del trabajo en las escuelas del municipio de Santo 

André (SP), Brasil. Los análisis se basan en la crítica al currículo tradicional desarrollado en 

las escuelas a partir de los años 1980. El universo de esta investigación se circunscribe en el 

examen de los documentos oficiales sobre Educación Física (de 2005 a 2016), de la Secretaría 

de Educación, y en datos e informaciones recogidas junto a profesores y profesoras de la red 

educativa sobre sus prácticas en el ejercicio de la disciplina Educación Física. El referencial 

teórico y las categorías de análisis se fundamentan en autores de la pedagogía crítica, entre 

otros, Paulo Freire, autores del currículo, como Michael Apple y Tomaz Tadeu, y autores de 

la Educación Física, entre los cuales, Marcos Neira. Para la recolección y organización de los 

datos empíricos, se utilizó la metodología del Focus Grupo, en el que participaron seis 

profesores de Educación Física, que actúan en la red pública municipal de educación de Santo 

André (SP), y una asistente pedagógica que trabaja junto a la coordinación de los profesores 

de esta disciplina. En esta etapa fueron recolectados aún, por medio de observación 

etnográfica, informaciones y datos de las clases de cuatro profesores(as) de Educación Física 

que actúan en la red pública municipal de Santo André. La hipótesis defendida en esta 

investigación es la afirmación de que, aun con un proceso de formación continua 

implementado en la red, hasta el momento, no se ha estructurado una propuesta curricular de 

Educación Física coherente en el municipio, ya que las prácticas se revelan difusas, en 

términos conceptuales, en el cotidiano escolar de esos educadores. Se concluye, así, que los 

profesores de Educación Física utilizan diversos temas y contenidos en las aulas, pero 

priorizan los deportes y los juegos. Sobre las perspectivas teóricas, los educadores que 

participaron del estudio atribuyen la necesidad de utilizar diversas perspectivas pedagógicas 

en sus clases, pero no se preocupan en dar énfasis, en tales prácticas, a la formación crítica y 

emancipadora.  

 

Palabras-clave: Práctica pedagógica. Círculo de Cultura. Currículo. Educación Física 

escolar. Paulo Freire. 
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APRESENTAÇÃO
1
 

 

No ano de 1996, aos 7 anos de idade, meu sonho era ser jogador de futebol. Jogando 

bola no quintal da minha casa, nas ruas, quadras e campos do bairro Itaim Paulista, extremo 

leste do município de São Paulo, iniciava uma trajetória, tendo como objetivo jogar em um 

grande clube do esporte mais popular do país. Aos 14 anos de idade, tive a oportunidade de 

participar da “peneira”
2
 organizada pelo grupo Pão de Açúcar, denominada “1ª Super Copa 

Compre Bem Barateiro”. Participaram das peneiras 70 mil garotos com idade entre 12 e 15 

anos de idade. As peneiras aconteceram no município de São Paulo e da Grande São Paulo. 

Fui aprovado nos testes e comecei a participar do campeonato.  

Na primeira partida do torneio que foi realizada no campo do Parque da Aclimação, 

localizado na zona sul de São Paulo, fui eleito o melhor jogador da partida e tive o privilégio 

de ter minha foto publicada na Revista Pão-de-Açúcar, ao lado do empresário e idealizador do 

projeto, Abílio Diniz, e também do ex-jogador Basílio, que atuou no Sport Club Corinthians 

Paulista, na década de 1970. Consegui fazer um bom campeonato e, no decorrer dos jogos, 

recebi o convite para jogar em um torneio na cidade de Macedônia, que fica no interior do 

estado de São Paulo, pelo Guarani Futebol Clube, time da cidade de Campinas. Neste 

campeonato, fomos campeões, disputando a final do torneio contra o time da Ponte Preta, que 

também é de Campinas, considerado o maior rival do Guarani. Também joguei o 

“Campeonato Paulista sub-15”, pelo clube de Campinas e fiquei um ano atuando no clube. 

Por não ter um empresário para ajudar a me manter com as despesas naquela cidade, fui 

dispensado do clube. 

No ano de 2005, fui jogar no União Suzano Atlético Clube (USAC), que fica no 

município de Suzano. Nesse clube, disputei diversos torneios e atuei no “Campeonato Paulista 

Sub-17”, principal competição de futebol das categorias de base do estado de São Paulo. 

Fiquei mais um ano e resolvi sair do clube por não receber auxílio financeiro, já que meus 

pais não tinham mais condições de pagar as despesas de transporte para eu ir aos treinos do 

time. No ano de 2006, joguei no Mauaense FC e, por esse clube, disputei o “Campeonato 

Paulista Sub-17 Juvenil”. Esse foi o último clube de futebol pelo qual passei. Ali finalizava o 

                                                           
1
 Excetuando-se a parte do resumo, o texto desta dissertação foi escrito em primeira pessoa, ora do singular, 

quando se tratou de informações pessoais, ora do plural, quando dos casos de ideias que representam 

resultados das discussões entre o pesquisador e o orientador. 
2
 Nome que se dá ao processo de seleção de jogadores que se candidatam a treinar em algum clube. Como são 

muitos candidatos, metaforicamente, ocorre uma “peneiragem” de jogadores, já que poucos são os 

selecionados. 
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meu ciclo na carreira de futebol. O sonho de menino se encerrava naquele momento, com 17 

anos de idade. Nessa trajetória marcada por alegrias e frustrações, tive a oportunidade de 

aprender muito sobre o “mundo do futebol” e descobrir que um empresário faz muita 

diferença para que um atleta seja bem-sucedido no futebol e consiga atuar em grandes 

equipes. Na verdade, como mostra a tese de Hergos Couto (2012), Esporte do oprimido: 

utopia e desencanto na formação do atleta de futebol, que estudou o processo das escolas de 

futebol, percebi, na prática, a grande falácia do “sucesso no futebol”, montada para explorar o 

sonho de tantas crianças brasileiras, especialmente as mais pobres, que sonham em realizar 

suas vidas por meio de uma carreira profissional nesse esporte. 

Ao completar 18 anos de idade e ter ficado frustrado no futebol, por achar que seria 

um grande jogador e atuaria em grandes clubes do Brasil, fiquei pensando em casa, por alguns 

meses, sobre em que profissão seguir no futuro já tão próximo. Certo dia, minha irmã 

Fabricia, ao observar que eu estava triste e pensativo me disse: “Porque você não vai fazer 

Faculdade de Educação Física e trabalhar no esporte?”. Naquele momento, lembrei-me dos 

ensinamentos que aprendi nos clubes de futebol por onde atuei, e a orientação dos treinadores 

e preparadores físicos para nós, jogadores. Segundo eles, nem todos os atletas ali presentes 

iriam ser jogadores profissionais e, caso não alcançássemos o objetivo, deveríamos procurar 

estudar e seguir outros caminhos. Assim, aos 18 anos de idade, prestei vestibular para 

ingressar no curso de Educação Física da Uninove. Fui aprovado e, em abril de 2007, 

ingressei nas turmas especiais já que as primeiras turmas iniciaram as aulas em fevereiro de 

2007.  

No ano de 2009, eu cursava o 5º semestre do curso de licenciatura em Educação Física 

da Universidade Nove de Julho. Neste período, ao ter contato com a disciplina de Prática de 

Ensino, ministrada pelo Prof. Dr. André Minuzzo de Barros, muitas indagações vieram no 

meu pensamento, principalmente questões sobre o Currículo da Educação Física, apresentado 

na disciplina, que estava vigente nas escolas de diversos estados e municípios do Brasil. Já 

naquele contexto da graduação, percebi que existem diversas concepções que orientam a 

prática pedagógica dos professores dessa disciplina. Muitas vezes, tais propostas se 

aproximam e outras vezes se contrapõem, o que pode gerar confusão sobre as formas de 

trabalho, especialmente pela multiplicidade de autores que disseminaram seus referenciais 

teóricos após a realização de doutorado fora do País. No momento de intervalo da aula, 

aproximei-me do professor e disse que, após assistir aquela aula, meu objetivo era fazer o 

mestrado sobre a temática do currículo e concepções pedagógicas da Educação Física escolar. 
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O professor, naquele momento, disse para eu ter calma, que muito caminho tinha para 

percorrer e muitas indagações surgiriam durante aquele processo. 

No ano de 2009, formei-me na licenciatura em Educação Física. No ano seguinte, fui 

fazer uma entrevista para trabalhar como professor na Associação da Casa dos Deficientes de 

Ermelino Matarazzo. Fui aprovado no processo seletivo e ingressei naquela escola no mês de 

março de 2010. Ao iniciar meu trabalho naquela instituição escolar, comecei a prestar 

diversos concursos públicos na área de Educação Física. Meu horário de trabalho na escola 

era das 8 às 17 horas. Das 18 às 22 horas, eu trabalhava em uma academia na função de 

professor de musculação. No ano de 2011, ingressei no curso de Pós-graduação da 

Universidade Gama Filho, em Atividade Física Adaptada e Saúde, com o intuito de melhorar 

minha prática pedagógica na escola e na academia. A especialização abrangeria os dois 

campos em que eu atuava, pois os estudos abordavam temas que poderiam ser utilizados na 

escola e na academia. 

Eu não tinha tempo suficiente para estudar. Porém, com o objetivo de ser aprovado 

nos concursos, iniciei as leituras do autor Paulo Freire, da maneira que me foi possível, 

especialmente entre intervalos de aulas e períodos na escola. Para tanto, contei muito com a 

professora Vanessa, que, nos momentos difíceis de trabalho, sempre me socorria. Como ponto 

de partida para os meus interesses acadêmicos e profissionais, fiz a leitura do livro Pedagogia 

da autonomia: Saberes necessários a prática educativa. Foi um período muito difícil em que 

arrisquei meu trabalho na escola para me aprofundar nas leituras deste autor e conseguir 

passar nos concursos públicos, pois seu referencial teórico era exigência em muitos editais. 

No ano de 2014, ingressei como professor de Educação Física concursado na Prefeitura de 

São Bernardo do Campo, atuando no Ensino Fundamental I. Naquele ano, iniciei minha 

segunda pós-graduação em Psicomotricidade, concluída no ano seguinte.  

A rede pública municipal de São Bernardo do Campo, como outras, até então, oferece 

regularmente formação continuada para todos os professores de Educação Física, visando 

orientar o trabalho pedagógico. Mais uma vez as indagações que surgiram no meu 

pensamento sobre o currículo de Educação Física e as concepções pedagógicas confirmaram a 

confusão de outrora. Naquele momento eu vivenciava na prática aquela situação, ao perceber 

que havia documentos embasados em um tipo de concepção pedagógica e as formações 

continuadas não interagiam de forma teórica com o documento construído. Isso revelava que 

a chamada “crise” da Educação Física, tão discutida desde os anos de 1980, continuava 
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cercando a área ainda no século XXI. Observando esse cenário, tive a confirmação que o tema 

que eu estudaria no mestrado seria sobre o currículo. 

No mesmo ano de 2014, também ingressei na prefeitura municipal de Santo André, 

como professor de Educação Física, atuando na Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

Naquele município, as formações continuadas acontecem em todas as semanas às segundas-

feiras. Cada semana tem um tema específico da disciplina e um profissional responsável para 

ministrar as formações. A partir daquelas formações, percebi que, em meio a tantas 

referências muitas vezes contraditórias, não havia um currículo explícito para orientar a 

prática pedagógica do professor.  

No ano de 2015, ingressei no curso de Pedagogia da Universidade Nove de Julho. 

Nesse curso ampliei meus conhecimentos sobre as concepções de Educação, finalizando a 

minha meta de ter dois cursos superiores e duas pós-graduações. O próximo passo seria 

preparar uma proposta de investigação para tentar ingressar no mestrado, especificamente da 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE). No mesmo ano, elaborei um projeto de pesquisa 

com base nas inquietações e indagações que se acumulavam desde o ano de 2009, momento 

em que eu ainda estava na graduação em Educação Física. No ano de 2016, realizei o 

processo seletivo para ingresso no mestrado em Gestão e Práticas Educacionais da 

UNINOVE. Fui aprovado e, no mesmo ano, ingressei neste curso de pós-graduação, tendo 

como orientador o Prof. Dr. Jason Ferreira Mafra, cujos estudos concentram-se nos escritos de 

Paulo Freire. 



16 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se insere entre aquelas que tratam sobre o currículo da Educação Física. 

Com ela, pretende-se investigar a prática dos professores no que diz respeito ao tratamento 

dos temas e conteúdos da área no desenvolvimento do trabalho pedagógico, particularmente 

nas escolas do município de Santo André (SP). 

O objetivo do presente trabalho é verificar quais modelos curriculares e que conteúdos 

da Educação Física escolar orientam a prática pedagógica dos professores da rede pública 

municipal de Santo André (SP) e contribuir na elaboração de uma metodologia com vistas à 

construção de um currículo explícito para a disciplina de Educação Física dessa rede. 

Sendo assim, além das fontes empíricas, explicadas mais adiante, examinamos a 

produção do conhecimento científico para identificar o que foi produzido sobre currículo e 

práticas pedagógicas desta disciplina. Realizamos mapeamento nas seguintes bases de buscas: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict).  

Dos trabalhos levantados nessas bases que trazem subsídios aos propósitos desta 

pesquisa, foram examinados os seguintes: Cultura corporal juvenil da periferia paulistana: 

subsídios para a construção de um currículo de Educação Física (CHAIM JÚNIOR, 2007); 

Experiências de movimento e a formação inicial em Educação Física: implicações nas 

vivências do currículo (TRENTIN, 2007); Educação Física e saúde: necessidades e desafios 

nos currículos de formação profissional (PINHO, 2011); Implementação da proposta 

curricular de Educação Física do município de São Paulo: Análise a partir do cotidiano 

escolar (MALDONADO, 2012); A Educação Física articulada ao currículo transdisciplinar 

(CASELLI, 2012); As meninas de costas: Análise do currículo de Educação Física e a 

construção da identidade feminina (AGUIAR, A., 2014); Educação Física no município de 

São Paulo: aproximações e distanciamentos com relação ao currículo oficial (AGUIAR, C., 

2014); Lições do Rio Grande: a “boa pedagogia” nos discursos sobre a produção de um 

currículo para a Educação Física escolar (SILVA, 2014); A prática pedagógica de 

Educação Física a partir do currículo de São Paulo (ROCHA, 2014); Os/as estudantes e a 

Educação Física no currículo da SEE/SP: seus olhares sobre o caderno do aluno 

(GUERRIERO, 2014); Os Conteúdos e a prática pedagógica dos professores de Educação 

Física: Análise do currículo do estado de São Paulo (BARROS, 2014); Movimento 
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renovador na Educação Física e currículo: formação docente e consciência crítica 

(BIANCHINI, 2015); O currículo da rede estadual de ensino de São Paulo: Análise e crítica 

das professoras de educação física (DIAS, 2016). 

De acordo com Bracht (1999, p. 72), “A constituição da Educação Física, ou seja, a 

instalação dessa prática pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos XVIII e XIX 

foi fortemente influenciada pela instituição militar e pela medicina”. A história também 

enfatiza que a Educação Física escolar brasileira, até meados dos anos de 1980, tinha como 

tema predominante os esportes coletivos, sendo os principais, o futebol, o basquetebol e o 

handebol. A partir dessa época, diversas perspectivas surgiram, todas com o intuito de romper 

com o modelo mecanicista atribuído às aulas de Educação Física praticada nas escolas. Dentre 

as correntes principais, destacam-se a desenvolvimentista, a construtivista, a crítico-

emancipatória, a crítico-superadora, a psicomotricidade, a saúde renovada e a multicultural 

(DARIDO, 2003; NEIRA, 2006). 

Com o surgimento de perspectivas curriculares que supostamente tinham como 

objetivo romper com o modelo mecanicista das aulas de Educação Física na escola, surgiram 

também as críticas a muitas dessas tendências, sobretudo porque adotavam perspectivas muito 

específicas, negligenciando, por vezes, outras dimensões da formação. Assim, num dado 

contexto, emerge a abordagem desenvolvimentista, que enfatiza conteúdos voltados para o 

desenvolvimento motor; a psicomotricidade, que realiza repetição de movimentos 

coordenados e atividades que auxiliam disciplinas como Português e Matemática, visando 

contribuir na alfabetização e letramento; a saúde renovada, que enfatiza, prioritariamente, as 

questões de saúde na escola, podendo, desta forma, favorecer a ideologia capitalista de 

consumo e corpo saudável, conforme se propaga nas grandes mídias.  

A crítica comum a essas e outras tendências, de maneira geral, diz respeito à ausência 

ou insipiência do diálogo e da reflexão sobre a prática e o contexto concreto da realidade 

social dos estudantes, ao priorizarem temas relativos às questões motoras e de estética 

corporal, referenciando-se, muitas vezes, no modelo de corpo ideal preconizado pela ideia de 

saúde renovada.  

Nestas concepções de ensino, a Educação Física é descaracterizada, ficando a mercê 

de outras áreas do conhecimento e da indústria comercial, que almeja transformar tudo em 

produtos mercadológicos. Obviamente, essa perspectiva, especialmente em se tratando da 

escola pública, traz enormes prejuízos para a formação discente, já que, em outros contextos, 

alunas e alunos poderiam aprender conteúdos inseridos na cultura corporal, sem deixar de 
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tratar de outras questões reais da cultura infantil e juvenil, promovendo o diálogo e o 

desenvolvimento crítico desses estudantes, situando-os, também, como protagonistas de sua 

realidade social.  

Como professor de Educação Física, atuando na rede municipal de Santo André, logo 

me deparei com a problemática que se apresentava naquele município. O motivo principal da 

minha inquietação era o fato de não existir um currículo explícito, elaborado e definido de 

forma dialógica e democrática com os educadores. Ao final de cada ano letivo, todos os 

professores de Educação Física se reuniam para apresentar vídeos sobre o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico realizado na unidade escolar de atuação docente. Nesse momento era 

nítido perceber que o trabalho realizado nas diferentes escolas do município de Santo André 

era amparado por diversos referenciais teóricos, e em alguns casos se observava apenas os 

esportes coletivos, futebol e handebol, no desenvolvimento das aulas; desta maneira, a 

formação para a cidadania e criticidade pode ser prejudicada, pois a criança não amplia a 

vivência cultural sobre as práticas corporais.  

No calendário escolar, em todo término de ano letivo, o último dia de formação 

docente era o momento de participação coletiva, em que vídeos sobre a temática das práticas 

pedagógicas se tornavam o mote das discussões. Recordo-me que, naqueles momentos, ao 

assistir cada vídeo, em razão das leituras que já fazia, eu identificava um modelo de Educação 

Física baseado numa mescla de abordagens e tendências pedagógicas existentes na literatura.  

De fato, os estudos mostram que a realidade do contexto escolar de minha cidade 

representa um contexto mais geral, quando se examinam os currículos e as práticas de 

Educação Física em outros contextos. Marcos Neira (2011, p. 14), reconhecido pesquisador 

dessa temática, evidenciou esse cenário no campo da prática de ensino. Segundo ele,  

Diante do movimento da área, é lícito dizer que, na Educação Física atual convivem 

propostas de variados matizes. Há aquelas que perseguem a melhoria dos aspectos 

motores, sociais, cognitivos e afetivos; outras, que buscam o alcance de padrões 

tipificados de comportamento e, ainda, há aquelas que promovem o 

desenvolvimento das competências desejadas para instauração de uma vida 

fisicamente ativa. 

Como se percebe nesse fragmento, o autor está se referindo à presença de três modelos 

de abordagens pedagógicas que a literatura da área denominou de Psicomotora, 

Desenvolvimentista e Saúde Renovada. O mesmo autor revela que essas propostas agregam 

significados e valores quase sempre identificados com os interesses dos grupos socialmente 

dominantes, o que significa que elas funcionam como reprodutoras das representações 

hegemônicas de mundo, isto é, das classes dominantes. Isto ocorre em diferentes lugares e, 
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igualmente, reproduz-se nas práticas de grande parte de professores que atuam na rede 

municipal de Santo André. Alguns professores de EF desta rede de ensino afirmam ter 

preferência em ministrar esportes nas aulas, com o intuito de levar os alunos para participarem 

dos jogos escolares de Santo André; no entanto, esses educadores consideram importante 

trabalharem todas as perspectivas curriculares e temas em suas aulas, fato que remete a certa 

ingenuidade política educacional, pois a literatura da área de EF indica favorecimento ao 

sistema capitalista neoliberal quando priorizamos nas aulas os esportes em detrimento de 

outros temas que fazem parte da cultura em que os alunos estão inseridos.  

Esse panorama nos parece suficiente para afirmar que a tão propagada crise 

educacional, já discutida nos anos de 1980, exprime-se de maneira latente nas práticas dos 

professores de Educação Física desse município que, muitas vezes, cercados de incertezas, 

não conseguem definir com segurança nem conteúdos, nem fundamentos, nem métodos que 

subsidiarão o cotidiano de suas aulas.  

Em minha convivência com outros educadores, observo também que muitos afirmam 

que todas as concepções deveriam ser utilizadas nas aulas e que eles não têm preferência em 

enfatizar uma perspectiva em detrimento da outra. Ora, sabendo que a literatura da área de 

Educação Física indica que as diversas tendências pedagógicas dialogam de forma diferente, 

e, muitas vezes, nem dialogam por serem antagônicas, resta ao professor escolher o seu 

“partido” e exercer a militância necessária para se alcançar uma prática pedagógica 

renovadora. Mas, como sabemos, uma proposta emancipadora no âmbito escolar, que envolva 

o protagonismo de crianças, jovens e adultos, não se realiza em um projeto individual, mas 

coletivo. 

Em obra importante sobre a prática de ensino, Neira (2011) indica que o currículo de 

Educação Física mais adequado para uma instituição escolar é aquele que se apresenta de 

forma coerente com tudo aquilo que foi acordado coletivamente. Para esse autor, 

Uma escola não poderá cumprir sua função social a contento, enquanto a Educação 

Física continuar construindo muros ao seu redor, repetindo slogans sobre a 

especificidade da sua ação. Distante do projeto institucional, qualquer proposta 

curricular padecerá. (NEIRA, 2011, p. 12).  

Silva (2014), ao estudar o referencial curricular da disciplina Educação Física que se 

encontra explícito no documento denominado Lições do Rio Grande
3
, material que orienta 

todas as disciplinas do ambiente escolar deste Estado, problematiza as questões curriculares 

com as pertinentes perguntas: O que querem os currículos? O que os currículos fazem às 

                                                           
3
 Documento produzido pela Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS). 
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pessoas? O que as pessoas se tornam ao experimentarem/sofrerem certos currículos? Que 

multiplicidades de sujeitos são constituídas por certos currículos? O que tornam certas 

práticas curriculares tão persuasivas?   

O importante autor Michael Apple (2011, p. 50) nos permite refletir sobre essas 

questões afirmando que “O clamor pela censura e as controvérsias acerca dos valores que 

estão e que não estão sendo ensinados, acabaram por transformar o currículo em uma espécie 

de bola de futebol política
4
”.  

No caso específico de Santo André, podemos responder a essas perguntas com os 

argumentos de que o currículo de formação inicial dos professores, de certa maneira, 

contribuiu para a homogeneidade e crise de identidade profissional, pois, em um grupo com 

140 professores de Educação Física, cada um apresenta uma maneira especial de tratar os 

temas e conteúdos da área, uns de forma similar às práticas tradicionais, outros de maneira 

alternativa. Essa particularidade individual, se for bem utilizada, em nosso entendimento, 

pode favorecer maior aprendizagem do grupo, embora, em outro sentido, também pode gerar 

confusão entre os professores pela diversidade de referenciais teóricos.  

A rede de ensino de Santo André tem proporcionado regularmente formações 

continuadas aos seus docentes de Educação Física, o que poderia ser o diferencial no trabalho 

pedagógico desses professores. Porém, o que se observa nas capacitações é uma situação 

paradoxal: de um lado, professores interessados em melhorar seu trabalho, buscar novos 

caminhos de formação para aprimorar a práxis; de outro, um grupo desmotivado com o 

formato apresentado pela Secretaria de Educação. Esses últimos, pelo que se pode observar 

pelas falas nessas formações, consideram perda de tempo se reunir com os parceiros de 

disciplina porque estão convencidos de que o bom trabalho pedagógico pode se dar na prática 

individual de cada docente.  

Neste sentido, se, por um lado, a competência pessoal de cada docente é fator decisivo 

no bom exercício profissional; por outro, ela não é suficiente sem um fundamento teórico que 

trabalhe a perspectiva da totalidade, tendo em vista ser a educação um processo coletivo e 

transdisciplinar. Um referencial curricular bem delineado pode diminuir as incertezas dos 

professores sobre quais temas/conteúdos abordar na prática pedagógica, ampliar o 

entendimento das questões sociais e das práticas corporais, favorecendo a criticidade dos 

alunos e, por consequência, ampliando a sua visão de mundo.  

                                                           
4
 Imensa pressão, exercida sobre o sistema educacional em muitos países, para que as metas das empresas e 

das indústrias se tornem os objetivos principais, senão os únicos objetivos da formação escolar. 
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De acordo com A. Aguiar (2014), as aulas de Educação Física desenvolvidas em uma 

escola estadual do município de Jandira (SP) eram inseridas em um modelo de currículo 

espontaneísta. Basicamente, a atividade consistia em distribuir bolas para os meninos e cordas 

para as meninas. Na observação da autora, as meninas ficavam a maioria das aulas no canto 

da quadra, muitas vezes observando os meninos jogarem e outras pulando corda. Essas 

meninas, como se pode perceber, não tinham sequer participação equitativa nas atividades; o 

diálogo era desconsiderado no interior da quadra e o desenvolvimento crítico dos alunos se 

perdia no desenvolvimento de conteúdos que, socialmente, não tinham significado para eles. 

Como grande parte do tempo as meninas eram isoladas das atividades em quadra, a autora 

nomeou a sua pesquisa de “As meninas de costas”, já que, nesse contexto pedagógico, quase 

sempre estavam de costas durante as aulas de Educação Física.           

Observando essa situação, algumas questões, dentre outas, emergem: Em que medida 

currículos da área de Educação Física privilegiam os alunos mais habilidosos nas atividades? 

Como orientam o trabalho com crianças e jovens menos habilidosos e, no limite, aqueles com 

diferentes tipos de deficiências? Considerando a influência das mídias de massa, nesse 

contexto valorativo do capitalismo, que reforça sempre o esporte de alto rendimento, como se 

reproduzem os valores das classes dominantes e os valores das classes populares?  

Sendo a escola um local privilegiado de reflexão, ela pode cumprir a função de não 

apenas reproduzir os valores sociais, mas de problematizá-los. Como se sabe, no caso 

brasileiro, a perspectiva crítica da educação tem construído um importante campo de debate 

político social desde as décadas finais do século XX. Nessas duas primeiras décadas do século 

XXI, a Educação Física tem ajudado muito a ampliar esse repertório de reflexão, abordando o 

seu espaço de atuação e os seus objetos, a partir do contexto social mais amplo em que as 

crianças e jovens estão inseridos. Ao perceber o alcance de seu papel, a Educação Física 

superou o, até então, limitado universo das tradicionais “atividades físicas” e constituiu-se 

como uma disciplina tão relevante quanto as demais no âmbito da formação escolar e humana. 

Tendo como base novos referenciais filosófico-pedagógicos, construiu uma outra 

compreensão e um novo sentido em que as atividades físicas são, antes de tudo, atividades 

socioculturais, uma vez que se constituem historicamente na sociedade. Por meio do trabalho 

sociológico de mapeamento cultural e organização de jogos, brincadeiras, ginástica, dança, 

atividades rítmicas e práticas de aventura, iniciou a construção de um modelo curricular que 

supere os estigmas que outrora fizeram parte das aulas desta disciplina, desenvolvendo a 

ousadia de estudar e ministrar temas, muitas vezes, marginalizados pela escola e pela 
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sociedade. Dessa maneira, ao lado do futebol, basquete e os demais esportes tradicionais de 

quadras e campos, situam-se, em igualdade de importância, muitas outras manifestações 

esportivas e culturais, dentre as quais, podem ser mencionados o funk, o hip hop, o axé, skate, 

o le parkour etc.  

Atuando de forma aberta e crítica sobre e com as temáticas socioculturais, o professor 

de Educação Física exerce sua missão profissional que não se limita ao conteúdo da 

“educação física”, mas da educação no sentido lato, isto é, da educação cultural. Nesse 

sentido, a prática da Educação Física é também militância porque, ao preocupar-se com o 

aprendizado corporal e cognitivo dos educandos, preocupa-se, também, com o seu 

aprendizado político, isto é, cidadão. Por isso, aprender a constituição de regras e sentido de 

um dado jogo é tão importante quanto atuar na luta política contra os governos que tentam 

oprimir e enganar a sociedade implantando autoritariamente medidas conservadoras, seja para 

a retirada de determinadas disciplinas do currículo escolar, seja para realizar reformas 

previdenciárias e trabalhistas que venham a suprimir direitos historicamente conquistados. Em 

outras palavras, podemos afirmar que a disciplina de Educação Física não admite reconhecer-

se como um campo de conhecimento e de ensino desconectado das múltiplas problemáticas 

sociais e culturais. 

Concordamos com Apple (2011, p. 51), quando indica que, “[...] enquanto não 

levarmos a sério a intensidade do envolvimento da educação com o mundo real das 

alternantes e desiguais relações de poder, estaremos vivendo em um mundo divorciado da 

realidade”. Para Betti (2002), o esporte transmitido pela mídia apresenta prevalência de 

interesses econômicos, entronizando nas transmissoras televisivas índices de audiência, 

criando assim um círculo vicioso, desconsiderando se o público tem interesse em outros tipos 

de esportes que não sejam os coletivos e especificamente o futebol. Por outro lado, o autor 

demonstra ter esperança e otimismo com a mídia televisiva no que se refere ao esporte na 

mídia, com a cobertura de diversos esportes, análises aprofundadas e críticas a respeito dos 

fatos, acontecimentos e tendências nas várias dimensões que envolvem as diversas 

modalidades esportivas.   

Tratar os esportes coletivos com prioridade nas aulas de Educação Física escolar, sem 

o olhar crítico sobre as mídias televisivas, sem apresentar outros esportes, conteúdos e, por 

fim, sem considerar o mundo sociocultural dos alunos e a realidade social em que estão 

inseridos, por exemplo, pode fazer do professor mais um instrumento de opressão, na medida 

em que, ao suprimir o diálogo em sala de aula, proíbe que os alunos possam “dizer a sua 
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palavra”, como enfatizava Paulo Freire, ao ressaltar o sentido da educação crítica. Por isso, o 

professor ou a professora devem constantemente examinar o caráter opressor e/ou libertador 

de suas práticas para que, ao se compreenderem também oprimidos num contexto maior do 

sistema social e político, possam, com os alunos, criar práticas autenticamente libertadoras, 

tornando-se, assim, protagonistas da emancipação. Nessa perspectiva, Paulo Freire (2003, p. 

52) alerta para o fato de que 

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na 

luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, 

sua “convivência” com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em 

nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que esta 

não se cinja a mero ativismo, mas esteja associado a sério empenho de reflexão, para 

que seja práxis. O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem 

de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por sua 

libertação.  

A leitura das obras do educador brasileiro Paulo Freire e de outros pensadores que 

produzem um exame crítico da educação nos ajudam a ressignificar a Educação Física como 

uma disciplina que necessita considerar os saberes dos educandos para transformar a práxis 

educativa. A mudança de paradigma, que atribui ao esporte uma forma emancipadora, pode 

ser entendida assim não como uma mera reprodução de ideias, deste ou daquele pensador, 

mas como possibilidade de, a partir dessas fontes, reinventá-las a partir de uma nova prática 

pedagógica da Educação Física.  

Na obra intitulada Paulo Freire, um menino conectivo: conhecimento, valores e práxis 

do educador (2016), Jason Mafra procura explicitar a multidimensionalidade da obra do 

pensador brasileiro, tomando como eixo a categoria da conectividade. Trata-se de uma leitura 

crítica sobre a antropologia do autor, em que observa a inserção complexa da obra de Freire, 

tanto nas ciências sociais quanto nas práticas culturais, especialmente no âmbito dos 

movimentos sociais. O autor conclui que esse processo de apropriação da obra de Freire não é 

uma mera reprodução de seu trabalho, mas uma atualização, isto é, uma reinvenção de seu 

legado.   

Ao realizar a leitura da obra senti uma sensação de estar próximo do autor, pois, nas 

aulas de Educação Física, pude perceber essa conectividade dialógica com crianças, jovens e 

adultos em diferentes momentos das atividades dos Círculos de Cultura que se constituíram, 

ao mesmo tempo, atividades de pesquisa e de formação. Sobre esse conceito, dentre outras 

abordagens, Mafra (2016, p. 54) explica que  

A conectividade não é apenas a junção/união/ligação de um elemento com outro. É 

também perda, separação, ruptura. Ela é a síntese do fenômeno resultante de dois 

atos opostos: conexão e desconexão. Se levarmos em conta que no choque dos 
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contrários algo se perde, desconectando-se, e algo se ganha, ao conectar-se, ela é, 

em certo sentido, o ato-processo de realização da dialética. 

É a partir dessa prática conectiva, que nos permite observar o contexto escolar das 

aulas de Educação Física, assumindo nossa condição de formadores e de pesquisadores, que 

este trabalho se desenvolve.  
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLOGIA 

 

1.1 Objeto da pesquisa  

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o currículo da disciplina Educação Física da 

rede pública do município paulista de Santo André (SP). Para tanto, tomou-se como escopo 

empírico a realidade pedagógica das escolas dessa cidade. O interesse em pesquisar sobre este 

tema surgiu durante o meu primeiro ano de experiência como professor naquela rede de 

ensino, cujo início ocorreu no ano de 2014. A partir desse contexto, observando o cotidiano 

escolar, particularmente relacionado à mencionada disciplina, passei a indagar sobre qual 

seria a concepção de currículo que orientava a prática pedagógica dos professores. Para a 

minha surpresa inicial, percebi que a rede de ensino não tinha (e até o momento de conclusão 

desta dissertação também não) um currículo explícito para orientar professores e professoras 

no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

 

1.2 Hipótese 

 

A hipótese desse trabalho assenta-se na afirmativa de que, embora existam processos 

formativos oferecidos aos professores de Educação Física na rede, o currículo materializado 

nas práticas docentes não se constitui a partir de um corpo teórico homogêneo, mas, ao 

contrário, pela presença de aspectos pedagógicos polissêmicos, multifacetados, fragmentados, 

revelando a ausência de uma consciência docente sobre a concepção teórica do ensino de 

Educação Física em Santo André. Esse panorama hipotético foi construído a partir da 

experiência docente do pesquisador e pela observação da prática pedagógica de 

professores(as) do referido munícipio. Observou-se, a partir daí, a presença de diversos 

conteúdos e modelos curriculares, revelando uma maneira peculiar na organização do trabalho 

pedagógico. 

 

1.3 Universo 

 

Como já exposto, este estudo focaliza, no âmbito da Educação Física, a realidade 

pedagógica da educação municipal de Santo André. Para tanto, o universo recortado se 

desdobra em: a) bibliográfico, com o levantamento e leitura crítica de documentos oficiais da 
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Secretaria de Educação de Ensino sobre o ensino de Educação Física; b) empírico, a partir do 

levantamento de dados de campo. Sobre esse aspecto, no primeiro momento, os dados foram 

colhidos a partir da realização de grupo focal, de que participaram seis professores de 

Educação Física, que atuam em escolas públicas municipais de Santo André, e uma assistente 

pedagógica, que exerce função junto à coordenação dos professores desta disciplina; no 

segundo momento, foi realizada uma observação etnográfica das atividades de quatro 

professores de Educação Física. Vale destacar que, para essa observação, os docentes foram 

escolhidos a partir do diálogo realizado no grupo focal, tomando como critério de escolha as 

respostas sobre as perguntas que indicavam, em sua generalidade, questões relacionadas mais 

diretamente ao currículo e à prática pedagógica. Com vistas a identificar o desenvolvimento 

da prática pedagógica, os registros desses dados foram realizados a partir da observação de 

seis aulas de cada professor que aconteceram em suas respectivas escolas de atuação. 

Para melhor compreensão desse universo, apresentamos a seguir uma breve 

contextualização. 

A rede pública municipal de Santo André, no ano de 2006, recebeu em algumas 

escolas da região, o projeto piloto denominado “Vivências Corporais”. Nesse período, as 

aulas de Educação Física eram ministradas por “monitores”, ou seja, professores formados na 

disciplina que participaram de processo seletivo de provas, exames psicológicos e entrevistas, 

sendo posteriormente contratados com registro em carteira como monitor. Naquela época, 

uma ONG era responsável pelos profissionais que atuavam uma vez por semana na Educação 

Infantil, com aulas de 40 minutos, e no Ensino Fundamental, com aulas de 50 minutos. Foram 

seis anos de atuação do projeto nas escolas. Quando trocava o partido político, a ONG 

responsável pelos monitores era substituída por outra ONG e o projeto continuava nas 

escolas. As aulas de Educação Física neste projeto tinham caráter recreacionista, e os 

monitores realizavam formação continuada todas as segundas-feiras, visando aprimorar o 

trabalho desenvolvido.  

No ano de 2011, a prefeitura de Santo André realizou Concurso Público de provas e 

títulos para a disciplina de Educação Física e outras áreas do conhecimento. No ano de 2013, 

esse município recebeu, de forma inédita, em todas as escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (EMEIEF) da região, a chegada dos professores para atuarem nesses níveis de 

ensino. A Educação Física nesse município não tem um currículo explícito elaborado para 

orientar a prática docente dos professores. Desta maneira, cada professor aplica nas aulas o 

conteúdo que se insere na concepção pedagógica que aprendeu quando cursava a licenciatura 
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na faculdade ou pelo conteúdo que tem mais experiência e vivência prática na disciplina 

ministrada. O que se observa nesta rede de ensino é a constituição de um currículo oculto, 

pelo fato de a formação de professores abranger diversos conteúdos e correntes teóricas.  

Nesta visão, Tomaz Tadeu da Silva (2015, p. 78) ressalta que o currículo oculto é 

Constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do 

currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens 

sociais relevantes. Precisamos especificar melhor, pois, quais são esses aspectos e 

quais são essas aprendizagens. Em outras palavras, precisamos saber “o que” se 

aprende no currículo oculto e através de quais “meios”. 

O formato de não ter um currículo explícito pode gerar confusão entre os professores e 

legitimar a crise que a disciplina vive desde os anos de 1980, como alertou Medina (1983) em 

seu livro A Educação Física cuida do corpo e mente, já identificando as dificuldades que a 

disciplina vivenciava, e ainda vive em pleno século XXI. Porém, com a contribuição de 

alguns autores, a Educação Física evoluiu nos aspectos de prática pedagógica, sendo atribuído 

a ela modelos renovadores de educação que influenciaram substancialmente a área.  

 

1.4 Contribuição da pesquisa 

 

A proposta deste estudo surge da necessidade de investigar algo que pudesse significar 

uma importante contribuição para a reflexão de professores de Educação Física, contribuindo, 

eventualmente, para o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais efetiva no processo 

de ensino e aprendizagem. Nossa experiência mostra que o senso comum acredita que a 

Educação Física na escola ainda ensina apenas o conteúdo futebol e algumas brincadeiras, 

quando a realidade nos mostra que há inúmeras experiências que superaram esse estigma.  

Diante do quadro complexo de questões relacionadas à Educação Física, nossa 

eventual contribuição, com este trabalho, apresenta-se de forma modesta. Esperamos que os 

resultados possam ajudar no processo de conscientização dos professores que queiram 

elaborar e concretizar sua prática docente, comprometida com a formação da cidadania do 

aluno. Ao tentar evidenciar que abordagens e conteúdos da Educação Física escolar orientam 

a prática pedagógica dos professores da rede pública municipal de Santo André (SP), 

desejamos também colaborar para a construção de uma metodologia com vistas à explicitação 

curricular para esta disciplina na escola. 

Considerando a literatura da história da Educação Física, observamos tradicionalmente 

uma ênfase maior pelos profissionais da área em desenvolver conteúdos procedimentais, ao 

priorizar o saber fazer dos alunos, utilizando apenas atividades práticas, muitas vezes, sem 
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reflexão sobre a prática. Consequentemente, os conteúdos conceituais, ou seja, o aprender, o 

saber, sobre um determinado conteúdo era desconsiderado, já que a ênfase se caracterizava 

quase sempre no desenvolvimento de atividades mecânicas. Nossa proposta, portanto, em 

linhas gerais, é, na medida do possível, ajudar a fortalecer esse movimento de pesquisadores e 

docentes que, conscientes da importância de todos os saberes, compreendem que a Educação 

Física, como as demais disciplinas, tem um papel relevante na formação humana e, para isso, 

reconhecem a própria história, em seus avanços e limites, buscando com o ensino e a pesquisa 

outras possibilidades para uma nova educação.  

 

1.5 Fundamentos  

 

O referencial teórico deste trabalho sustenta-se, no âmbito mais geral, nos estudos de 

autores do pensamento crítico que tratam dos fundamentos da educação e, no âmbito 

particular, do currículo da Educação Física. No primeiro caso, elegemos as obras Educação 

como prática da liberdade (2006). Pedagogia do oprimido (2003) e Pedagogia da autonomia 

(1996), de Paulo Freire; a obra Ideologia e currículo, de Michael Apple (2006), e o estudo 

Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo, de Tomaz Tadeu da Silva 

(2015). A respeito das abordagens curriculares mais voltadas à Educação Física, tomamos 

como referência os trabalhos de Marcos Neira, especialmente a obra Educação Física (2011), 

da coleção A reflexão e a prática de ensino. 

 

1.6 Categorias de análise 

 

Tendo em vista os referenciais apontados, para o procedimento das discussões neste 

trabalho de investigação, foram selecionadas as seguintes categorias de análise: justiça 

curricular, dialogicidade, círculo de cultura. 

Sobre a categoria de análise justiça curricular, é possível inferir que uma distribuição 

equilibrada das diversas manifestações da cultura corporal pode ser um caminho para que os 

professores de Educação Física tematizem as diversas práticas corporais nas aulas. Dentre os 

temas, podemos citar as brincadeiras, jogos, lutas, danças, ginásticas, práticas de aventura e 

atividades rítmicas expressivas. Segundo Neira (2011), na abordagem crítica do conceito de 

justiça curricular, descontruir não é destruir. Desconstruir requer procedimentos de análise do 

discurso, com vistas a observar os processos implicados na formulação de narrativas tomadas 
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como verdades. Nas aulas de Educação Física escolar do município de Santo André, a justiça 

curricular poderá ser efetivada por meio das vivências de todos os temas e conteúdos da área 

de EF, sem a pretensão de utilizar um tema em detrimento do outro. 

Geralmente, no cotidiano da vida, quando ouvimos a palavra justiça, remetemo-nos a 

uma certeza de que algo será feito em prol de uma pessoa que está sofrendo injustiça e precisa 

provar que não cometeu determinada infração. No caso das aulas de EF, quem será 

contemplado com determinada situação serão as crianças que, ao terem contato com um 

professor que tenha o esclarecimento sobre a diversidade de temas que estão presentes na 

cultura, serão favorecidas no processo de ensino e aprendizagem no cotidiano escolar. Neste 

sentido, a justiça curricular anda na contramão do sistema tradicional de ensino, que concebe 

apenas a vivência em algumas atividades esportivas. Essas características são bem marcantes 

na prática pedagógica dos professores que acreditam que o esporte-competição será o mote 

orientador para tornar os(as) estudantes pessoas melhores no processo de formação, pelo 

simples fato de ter participado de um torneio esportivo. 

De acordo com Ponce (2016), a perspectiva justiça curricular contribui 

significativamente para a constituição da justiça social, sendo um aspecto importante no 

campo da prática de ensino, o que de certa forma abrange a disseminação de diversos temas 

durante as aulas, possibilitando a reflexão sobre a prática.  

Para compreendermos melhor sobre como se dissemina a justiça curricular na prática 

pedagógica dos professores de Educação Física, Neira (2011), em seu livro denominado 

Educação Física, apresenta-nos diversos relatos de experiências cujos protagonistas são 

professores de EF que exercem a docência em diversas escolas públicas e privadas do 

município de São Paulo. Dentre os temas ministrados por esses professores que caracterizam 

a justiça curricular, podemos citar danças eletrônicas, lutas, hip hop, ameba, queimada, 

capoeira, bicicleta, futebol e futebol americano. Consideramos relevante descrever todas as 

práticas corporais tematizadas nas aulas de EF, para melhor entendimento da análise que 

compõe nossa pesquisa, pois, desta maneira, poderemos observar o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico dos professores de EF que atuam no município de Santo André. Neste 

sentido, fica explícito que utilizar a justiça curricular nas aulas de EF extrapola o simples 

tratamento de trabalhar apenas os esportes nas aulas com o propósito de participar de 

campeonatos. Os docentes que optam por utilizar a diversidade de temas nas aulas poderão 

contribuir para o reconhecimento das massas, ou seja, considerar todos os saberes populares 

que estão presentes em diversas culturas. 
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A categoria dialogicidade concede ao professor a oportunidade de trabalhar e conviver 

com os estudantes, podendo estimular o diálogo por meio de debates sobre as diversas 

atividades que estão inseridas nas práticas corporais, podendo questionar os veículos de 

massa, como, por exemplo, as mídias durante as aulas de Educação Física. A partir de práticas 

problematizadoras, que envolvam as temáticas vivenciadas em aula e também aquelas 

atividades que os próprios alunos têm a oportunidade de trazer de seus cotidianos 

extraescolares, realizar uma troca de saberes culturais. Ao estimular o diálogo nas aulas, o 

professor poderá contribuir para o processo de formação emancipadora, com o intuito de 

formar o cidadão crítico e participativo que irá conviver na sociedade do conhecimento. 

Ao ressignificar o diálogo, Paulo Freire já antecipava suas contribuições para a 

educação brasileira. Com essa categoria, o educador quer ampliar sua visão de mundo para o 

ato de ouvir o outro e aprender com ele, ao mesmo tempo, introduzindo em sua prática 

educativa, a tríade ação-reflexão-ação, caracterizada pelo aprender a saber, aprender a fazer e 

aprender a ser e conviver, perspectivas já tão propagadas pela “Educação do futuro”, como 

ressalta a Unesco. Essas 3 dimensões, desenvolvidas em conexão, poderão tornar o(a) 

professor(a) e o(a) aluno(a) protagonistas do ato dialógico. A educadora e o educador, assim,  

terão grandes chances de ampliar pensamento crítico por meio da pesquisa, da realização das 

práticas corporais e do aprender a conviver com as diferenças.  

Neste sentido, Freire (1996) destaca que o educador progressista é aquele que respeita 

as diversidades, considera o diálogo no fazer pedagógico e principalmente é contra todo tipo 

de injustiça e preconceito. Nesta premissa, é possível enfatizarmos que o educador que se 

ampara pelo referencial de Freire considera que ensinar exige querer bem aos educandos.  

Certamente, o professor que ministrar suas atividades docentes no sentido da transformação 

social, considerando o saber do educando e colocando em prática durante as aulas, poderá 

contribuir para a emancipação destas crianças. Do contrário, ao se depararem com práticas 

opressoras esportivizadas, poderão ser formadas para a convivência alienante dos aparatos da 

sociedade neoliberal, ou seja, pessoas que estarão à mercê da ideologia e e dos processos 

capitalistas. 

Sendo assim, Freire (1996, p. 143) destaca que “O educador progressista precisa estar 

convencido como de suas consequências é o de ser o seu trabalho uma especificidade 

humana”. Par ele, toda prática escolar que estiver pautada pelo diálogo poderá fortalecer a 

prática pedagógica ministrada pelos(as) educadores(as), assim como poderá melhorar a 

convivência entre os pares e a democracia sobre as situações que vierem a acontecer no 
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cotidiano escolar, no qual também estarão presentes no interior da escola a alegria e a 

harmonia do grupo de trabalho pedagógico.  para ensinar, para conhecer, para intervir, que me 

faz entender a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do 

desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos (FREIRE, 1996, p. 145). 

O círculo de cultura, uma das construções centrais na obra de Paulo Freire, é uma 

categoria também adotada neste trabalho. Ele permite analisar de que forma o professor de 

Educação Física utiliza o diálogo na relação educador e educando, tendo em vista os saberes 

trazidos pelos estudantes para a escola. Neste sentido, ainda é possível verificar quais são as 

concepções teóricas utilizadas nas aulas a partir da realização desta categoria de análise. Por 

meio do círculo de cultura, torna-se possível organizar as práticas corporais e o planejamento 

participativo juntamente com os alunos, favorecendo o ensino das diversas manifestações da 

cultura, dentre elas, modalidades marginalizadas na sociedade escolar, como o skate, o funk, o 

hip-hop, a capoeira. Com a proposta de utilização do círculo de cultura, todas as atividades 

poderão ser tematizadas na escola, visando superar estereótipos presentes na sociedade e no 

interior da unidade escolar. 

Como é de conhecimento geral, o círculo de cultura, que surgiu nos Movimentos de 

Cultura Popular, instituídos na década de 1940, em Pernambuco, foi adotado por Paulo Freire 

com o objetivo de construir uma nova proposta de alfabetização de adultos. Esta abordagem 

que deu origem a um método de alfabetização de adultos teve muito sucesso por volta dos 

anos de 1960, atingindo resultado surpreendente de alfabetizar 300 pessoas em 40 dias.  

Nas aulas de Educação Física, utilizar esta categoria poderá contribuir para a 

materialização de aulas diversificadas no que tange aos temas e conteúdos. Considerar o saber 

dos educandos, refletir sobre a prática, pesquisar sobre as práticas corporais e dialogar com os 

educandos nos momentos iniciais das aulas, registrar os acontecimentos das aulas em um 

caderno e descrever o processo avaliativo diariamente, problematizando com os(as) alunos(as) 

os aspectos positivos e negativos que acontecem nas aulas, visando melhorar o trabalho a cada 

dia e contribuir para a formação da cidadania, do pensamento crítico e da humanização, são 

algumas possibilidades nas práticas do círculo de cultura. Para Costa (2016, p. 52), “A 

humanização, neste sentido, não é a realização de um ideal ou a adequação a um modelo, mas 

a expressão das potencialidades humanas num intercâmbio comunicativo e interativo”. 

 

1.7 Procedimentos metodológicos 
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Como já anunciado, além da abordagem bibliográfica desenvolvida a partir dos 

autores que discutem a educação, o currículo e a Educação Física, essa pesquisa desenvolveu-

se, também, a partir de análises de dados empíricos. Esses dados foram coletados por meio da 

formação de um grupo focal e da observação de campo, chamada aqui também de observação 

etnográfica. 

Participaram do grupo focal seis professores de Educação Física, que atuam na rede 

pública municipal de Santo André (SP), e uma assistente pedagógica que trabalha junto à 

coordenação dos professores desta disciplina. O critério de escolha dos participantes levou em 

conta a distribuição geoeconômica das escolas, sendo três representantes de escolas da 

periferia da cidade e outros três de escolas da região central. O procedimento metodológico 

foi desenvolvido de acordo com a proposta de grupo focal apresentada por Bernadete Gatti 

(2012), no livro Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. De acordo com a 

autora, o trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção da 

realidade por determinados grupos sociais, compreendendo suas práticas, ações, reações e 

fatos, sendo um procedimento atualmente de grande importância no campo educacional. O 

encontro com os participantes da pesquisa aconteceu no centro de formação de professores do 

município de Santo André, local onde os professores de Educação Física se reúnem às 

segundas-feiras, a cada quinze dias, para capacitação com toda a equipe de professores. Para 

caracterização dos dados em grupo focal, utilizamos como recurso a gravação em áudio do 

diálogo realizado entre os participantes sobre o tema currículo, na cidade de Santo André. Em 

seguida, foi realizada a transcrição da entrevista realizada no grupo focal. 

Na observação etnográfica, registramos e examinamos a prática pedagógica de quatro 

professores de Educação Física que atuam na rede pública municipal de Santo André (SP). 

Foram observadas seis aulas de cada professor, totalizando 24 horas de registro. Para os 

procedimentos de levantamento etnográfico, apoiamo-nos, especialmente, nas orientações de 

Marli André (1995), expostas na obra Etnografia da prática escolar.  

 

1.8 Revisão de literatura  

 

Para esta revisão, foram levantadas teses e dissertações que tratam sobre os temas 

currículo e prática pedagógica da Educação Física, especificamente aqueles trabalhos 

concluídos no período dos últimos 10 anos. Na leitura dos resumos, estes trabalhos foram os 

que mais se aproximaram do objetivo desta dissertação. O levantamento teórico deste trabalho 
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foi realizado através dos temas que tratam sobre currículo e práticas pedagógicas da Educação 

Física. Para chegar no conjunto desta revisão, utilizamos algumas bases de dados para compor 

nossa análise, incluindo nas buscas as seguintes expressões e palavras-chave: currículo da 

educação física escolar, prática pedagógica da educação física escolar, abordagens 

pedagógicas da educação física escolar. Para tanto, recorremos às respectivas bases de busca: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). A busca por trabalhos de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado nestas bases nos possibilitou encontrar 

trabalhos que se aproximam dos preceitos teóricos da pesquisa do trabalho. O critério 

temporal de coleta de informações dos últimos 10 anos foi escolhido em razão da instituição, 

a partir de 2007, da disciplina Educação Física no Ensino Fundamental.  

Cyro Chaim Júnior (2007), em sua pesquisa de mestrado intitulada Cultura corporal 

juvenil da periferia paulistana, examinou as práticas corporais de jovens na periferia da 

cidade de São Paulo, com o propósito de oferecer subsídios para um modelo de currículo para 

a disciplina de Educação Física. Esse estudo teve como objetivo também reconhecer e 

identificar as manifestações que compõem a cultura corporal juvenil, pertencentes a um grupo 

social específico. Para levantamento de dados, o autor realizou entrevista em grupo focal que 

contou com a participação de cinco meninas e três meninos, ambos com idade entre 13 e 17 

anos. A pesquisa foi realizada em um bairro da periferia de São Paulo, especificamente no 

Grajaú, uma das regiões economicamente mais empobrecidas do município. Nesse trabalho, o 

autor identificou elementos importantes das práticas corporais vivenciadas pelos jovens 

pertencentes a essa região; dentre outras, destaca-se a prática esportiva do skate. Segundo o 

autor, essa atividade ainda é vista como marginalizada pela sociedade e, muitas vezes, os 

professores de Educação Física que atuam na escola têm certa dificuldade em desenvolver 

aulas que incorporem práticas como essa. A pesquisa de Cyro Chaim Júnior traz uma reflexão 

importante sobre a tarefa do educador em reconhecer a cultura corporal local para subsidiar 

seu trabalho, a partir do repertório histórico e cultural dos diversos grupos sociais. Trata-se de 

uma pesquisa que traz subsídios teóricos e práticos para que possamos ter a oportunidade de 

construir um currículo para a disciplina de Educação Física a partir dos aspectos 

socioculturais. 

Em pesquisa que tratou sobre a formação inicial em Educação Física, Daiane Trentin 

(2007) se propôs a analisar e compreender as implicações das experiências de movimento dos 
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acadêmicos de Educação Física realizando análise do currículo de um curso superior. O 

trabalho ainda procurou identificar as atividades das práticas corporais dos alunos 

ingressantes deste curso durante o período de infância. Dentre outras, foram analisadas as 

brincadeiras vivenciadas nas ruas, parques, escola de esportes, escola de Ensino Fundamental 

etc. A partir disso, a autora procurou descobrir os motivos que levaram os discentes a 

ingressar no curso de graduação em Educação Física ofertado pela Universidade de Caxias do 

Sul e quais as expectativas dos discentes em relação ao curso de ingresso. O referido estudo 

ainda buscou analisar elementos específicos do currículo de licenciatura plena do curso 

superior em Educação Física, tendo como principal meta atribuir significado sobre as práticas 

de docência ministradas pelos professores que atuam neste curso. Em termos gerais, a 

proposta tentou identificar a visão dos discentes sobre o currículo e práticas pedagógicas dos 

docentes que atuaram nas diversas disciplinas. 

Carolina Pinho (2011) analisou a relação entre Educação Física e saúde, apoiando-se 

no modelo curricular crítico-superador. O objetivo do trabalho foi identificar e analisar os 

fundamentos teórico-metodológicos que sustentam o trato com o conhecimento da relação 

entre Educação Física e saúde e que compõem os currículos para formação de professores de 

Educação Física. Ao examinar esse estudo, verificamos que ele não conseguiu identificar o 

viés reducionista que torna a concepção de currículo saudável um meio de reprodução e 

favorecimento do ideal capitalista. A autora recorreu a análises realizadas na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) para constatar que existem diferenças entre a formação em 

licenciatura e bacharelado no currículo do curso. Em nosso entendimento, trata-se de um fato 

considerado óbvio na área, visto que o curso de licenciatura tem como objetivo principal a 

formação do educador que atuará na escola especificamente; de modo diferente, o curso de 

bacharelado irá formar os profissionais que atuarão nas academias, nos clubes de esportes e 

em todos os outros campos que se diferenciem da escola. Esse formato de divisão é 

considerado pela autora uma forma de promover a falta de união entre os professores de 

Educação Física, causando certa rivalidade entre as diferentes áreas de formação. 

De modo diferente, Maldonado (2012), em sua dissertação de mestrado, que discorreu 

sobre o tema Implementação da proposta curricular de Educação Física do município de São 

Paulo, defendida na Universidade São Judas Tadeu, teve como objetivo identificar e 

compreender a realidade do cotidiano escolar, na perspectiva do professor de Educação 

Física, diretor e coordenador pedagógico, além de analisar os fatores que dificultam e 
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facilitam a implementação da proposta curricular de Educação Física do município de São 

Paulo. 

Na pesquisa, é possível identificar que o governo federal, através de sua política 

educacional, orientou estados e municípios para elaborar suas respectivas propostas 

curriculares; no entanto, revela o estudo, o objetivo dos diversos modelos curriculares 

presentes nestas propostas não alcançaram a profundidade de modificar a prática pedagógica 

dos docentes de Educação Física, os quais, por sua vez, continuam a ser formados em 

Universidades com abordagem metodológica diferente, assim como a matriz curricular e 

currículo. De acordo com Maldonado (2012, p. 19), no que tange ao trabalho pedagógico dos 

professores e ao cotidiano escolar, “Os estudos mostram uma alteração na prática pedagógica 

dos professores, principalmente aqueles que realizam formação contínua, têm formação mais 

recente e conseguem ter boa estrutura no trabalho”. O autor também ressalta, de forma 

relevante, que os trabalhos dos professores de Educação Física se encontram distantes da 

evolução que a área obteve nos últimos anos, em termos teóricos.  

Caselli (2012) realizou estudo sobre A Educação Física articulada ao currículo 

transdisciplinar. Essa experiência foi realizada em uma escola particular localizada no 

município de São Paulo. Um dos objetivos do estudo foi descrever e analisar como essa 

disciplina se articula com o currículo integrado organizado por temas transdisciplinares e 

unidades de investigação, a partir das representações dos professores de Educação Física. 

Segundo a autora, o formato de realizar o trabalho pedagógico, articulando todas as 

disciplinas que englobam o cotidiano escolar, poderá favorecer a intencionalidade do trabalho 

cooperativo, no qual um ajuda o outro na elaboração de atividades, além de justificar o 

objetivo de cada disciplina no ambiente escolar. Esse estudo leva a concluir que, para uma 

abordagem progressista da Educação Física, a problematização dos temas transdisciplinares 

deve ter um destaque relevante em contextos escolares de diferentes realidades sociais.  

A autora A. Aguiar (2014) dissertou sobre o tema As meninas de costas: análise do 

currículo de Educação Física e a construção da identidade feminina, um estudo de mestrado 

realizado na Universidade Nove de Julho (UNINOVE). O objetivo do trabalho foi investigar o 

currículo e a construção da identidade feminina durante as aulas de Educação Física de uma 

turma do 8º ano. Para tanto, a pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de 

Jandira, região metropolitana de São Paulo. Consideramos que esse trabalho é de grande 

importância para as reflexões em torno da melhoria da prática pedagógica desta disciplina 

curricular. Nele, a autora identificou que, em algumas aulas de Educação Física, as meninas 
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estavam quase sempre de “costas”, já que, enquanto os meninos ficavam jogando futebol, 

elas, em sua maioria, ficavam no canto da quadra pulando corda ou sentadas, portanto à parte 

do processo pedagógico, já que não tinham suas “vozes” valorizadas e contempladas nas 

aulas. A literatura educacional evidencia que esse modelo de currículo, além de autoritário, é 

considerado espontaneísta, porque, além de promover a segregação entre meninos e meninas 

nas aulas, privilegia um grupo de alunos que, naturalmente, teria maior habilidade para um 

determinado esporte.   

Com o intuito de apresentar uma proposta humanista e progressista para as aulas de 

Educação Física, a partir de um modelo curricular que inclua meninos e meninas de forma 

igualitária nas aulas no ambiente escolar, a autora recorreu aos estudos culturais. Por meio 

desse referencial, ela problematizou as questões do currículo de Educação Física, revelando as 

mazelas de um tipo de currículo opressor e hegemônico que influencia a prática pedagógica 

de muitos professores. Para superar esse cenário caótico, observado nas aulas de Educação 

Física, a autora apresentou sua proposta de intervenção, utilizando a categoria freiriana do 

Círculo de Cultura, forma dialógica e problematizadora de tratar os diversos temas das 

práticas corporais nas aulas de Educação Física. Considerando que a perspectiva freiriana é a 

que fundamenta também este estudo, em nosso entendimento, essa é uma das abordagens 

mais adequadas para se discutir os objetivos e conteúdos da Educação Física, de maneira a se 

efetivar a justiça curricular na escola pública e nos diversos espaços que trabalham com 

educação. 

Em linha de raciocínio análoga, C. Aguiar (2014) desenvolveu a pesquisa Educação 

Física no município de São Paulo: aproximações e distanciamentos com relação ao currículo 

oficial. No trabalho, a autora utilizou referenciais teóricos dos estudos culturais e o 

multiculturalismo crítico, que permitem o entendimento sobre as relações sociais e de poder 

que permeiam o currículo da Educação Física de modo específico e da área da Educação de 

um modo geral. De acordo com C. Aguiar (2014, p. 27), “A participação reduzida das 

mulheres em certas práticas corporais sob a justificativa biológica pode gerar expressões, 

argumentos e pensamentos preconceituosos”. De fato, não faz muito tempo, as escolas 

brasileiras viviam todas as realidades semelhantes a essa, separando regularmente meninos de 

meninas nas aulas de Educação Física. Nesse contexto, o esporte era ministrado apenas como 

forma de treinamento e dificilmente os educadores realizavam a reflexão crítica sobre a 

prática.  
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Na dissertação de mestrado denominada Lições do Rio Grande: a boa pedagogia, 

Silva (2014) realizou pesquisa sobre o referencial curricular elaborado para as escolas 

estaduais do Rio Grande do Sul, em especial, para o componente curricular da Educação 

Física. O documento examinado, intitulado Lições do Rio Grande, foi o material organizado 

para orientar a prática pedagógica das disciplinas que compõem o currículo oficial das escolas 

públicas. O objetivo da proposta foi descrever, problematizar e investigar os artefatos 

pedagógicos colocados em operação na produção do documento. Para Silva (2014, p. 83), 

“[...] os referenciais curriculares gaúchos firmam uma aliança com formas muito atuais das 

democracias liberais, introduzindo dispositivos de controle e regulação”. De acordo com o 

autor, esse modelo curricular está a favor da lógica empresarial e do mercado, fato que 

justifica a implementação de um tipo de currículo que favorece o Estado de forma soberana, 

dificultando a valorização das massas no ambiente escolar e, principalmente, deixando o 

currículo refém dos interesses políticos e mercadológicos no estado do Rio Grande do Sul. 

Pesquisando sobre a temática curricular do estado de São Paulo, Robinson da Rocha 

(2014) analisou a prática pedagógica de Educação Física a partir do currículo que foi proposto 

nesse estado. A proposta curricular analisada teve início no ano de 2008, quando o Estado 

disponibilizou materiais de formação para todas as escolas da rede estadual de ensino. Por 

meio de documentos, dentre eles o caderno do professor, esses referenciais passaram a 

indicar, em sua matriz curricular, diversos temas visando orientar o trabalho pedagógico do 

professor de Educação Física. Para avaliar essa implementação, o autor examinou o cotidiano 

escolar de uma escola estadual do município de Rio Claro, cidade localizada no interior do 

estado de São Paulo. O autor utilizou-se dos procedimentos etnográficos para caracterizar os 

dados, indo a campo para observar a prática de uma professora de Educação Física. O intuito 

foi verificar se a prática pedagógica da educadora estava embasada nos princípios da proposta 

curricular do Estado. Para tanto, o pesquisador analisou a forma como a professora de 

Educação Física da rede estadual de São Paulo desenvolveu, ou melhor, construiu sua prática 

pedagógica a partir da sistematização e orientações curriculares presentes na proposta 

curricular do referido Estado. O que a pesquisadora concluiu? 

A autora Eliane Dolce Guerriero também pesquisou sobre a temática curricular do 

Estado de São Paulo, utilizando como referência o caderno do aluno. Atuando como 

professora da rede estadual de ensino, a educadora se indagava sobre os motivos que levavam 

os estudantes a terem desânimo nos momentos em que ela solicitava aos educandos para 

retirar o caderno da mochila. A partir dessa provocação, com olhar minucioso na prática 
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escolar, a pesquisadora desenvolveu o trabalho intitulado Os/As estudantes e a Educação 

Física no currículo da SEE/SP: seus olhares sobre o caderno do aluno (GUERRIERO, 

2014). Na concepção da pesquisadora, o caderno do aluno possibilita uma interação favorável 

entre professor e educando. Segundo a autora, “O olhar sobre o caderno do aluno é 

constituído por inúmeros elementos que envolvem a relação com o/a professor/a, as 

expectativas limitadas quanto ao papel pedagógico da Educação Física” (GUERRIERO, 2014, 

p. 80). Para o desenvolvimento do trabalho, a autora utilizou como proposta de pesquisa e de 

intervenção o Círculo de Cultura. O trabalho do autor faz uma crítica ao modelo de educação 

bancária que atribui significado a princípios que não consideram o saber do educando e, de 

forma opressora e triste, favorece a “cultura da bola”, uma expressão que desqualifica a área 

de Educação Física, já que as atividades nessa ótica enfatizam apenas um tema em detrimento 

de outros.  

André Minuzzo de Barros (2014), em sua tese de doutorado, discorreu sobre a 

temática: Os conteúdos e a prática pedagógica dos professores de Educação Física: análise 

do currículo do estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho foi analisar como os 

professores de Educação Física do Ensino Fundamental II e Médio interpretam, avaliam e 

implementam os conteúdos apresentados nos cadernos do professor do currículo do estado de 

São Paulo. Neste trabalho, o autor utilizou uma abordagem metodológica qualitativa e a coleta 

dos dados envolveu a análise dos documentos que sustentam os cadernos do professor do 

currículo de São Paulo, na disciplina de Educação Física. Neste trabalho, o autor ressaltou a 

importância do investimento teórico-prático na formação inicial dos professores de Educação 

Física, além de dar continuidade na formação após a graduação. Considerou-se neste estudo 

que os conteúdos inseridos no caderno do professor têm contribuído para o processo de 

inovação das práticas pedagógicas em Educação Física. 

Em sua pesquisa, que tratou sobre o movimento renovador na Educação Física e 

currículo, Leandro Bianchini (2015) pesquisou sobre a prática pedagógica, utilizando o 

referencial teórico freiriano, especialmente a categoria de conscientização. O objetivo do 

trabalho foi compreender as relações entre o currículo de um curso inspirado no movimento 

renovador da Educação Física, a formação crítica de seus egressos e suas práticas 

pedagógicas. Para o desenvolvimento da pesquisa, o autor foi a campo e verificou o 

desenvolvimento do curso de formação de professores em Educação Física do estado de Santa 

Catarina. Naquele estado, o currículo possui, desde sua criação, uma aproximação com as 

concepções pedagógicas críticas da Educação Física; no entanto, essas propostas ainda não 
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estão consolidadas nas práticas pedagógicas. Um dos motivos dessa situação, segundo o 

autor, é o contexto da formação inicial e a experiência de vida do educador. O trabalho de 

Bianchini traz importante contribuição para a reflexão e a prática de ensino da Educação 

Física, especificamente ao propor um processo de conscientização dos professores que atuam 

naquele município, sobre a discussão crítica do ensino de educação física.  

Outra pesquisa que analisou a proposta curricular do estado de São Paulo foi 

desenvolvida por Renato Dias (2016), em dissertação de mestrado intitulada O currículo da 

rede estadual de ensino de São Paulo: análise e crítica das professoras de Educação Física, 

apresentada no Programa de Pós-graduação em Educação oferecido pela Universidade Nove 

de Julho (PPGE-UNINOVE). Como se observa no título, esse autor também examina a 

proposta curricular do Estado de São Paulo, implementada a partir do ano de 2008, tornando-

se o currículo oficial da disciplina no ano de 2010. Para caracterizar os dados da pesquisa, o 

autor sentiu dificuldades em selecionar as professoras que participariam do estudo. Dentre os 

motivos apontados destacam-se a resistência de alguns professores ao serem entrevistados, a 

carga extenuante do fazer pedagógico, além do percurso que alguns educadores enfrentam ao 

ir de uma escola para a outra, considerando a dificuldade de deslocamento para escolas de 

difícil acesso.  

Participaram desse estudo duas professoras de Educação Física que atuam na rede 

estadual de ensino. Ambas têm formação em Educação Física e em Pedagogia, além de pós-

graduação na área de atuação. Sobre esse trabalho, é interessante ressaltar que as professoras 

apresentaram aspectos positivos e negativos diante do currículo efetivado nas escolas do 

estado de São Paulo, o que, de certa maneira, faz-nos refletir sobre a diversidade de temas que 

é apresentado no documento orientador que indica diversas temáticas a serem desenvolvidas 

por bimestre. Consideramos que, para os professores que nunca atuaram em escolas e muitas 

vezes tiveram uma formação inicial no curso de graduação defasada nos aspectos da prática 

pedagógica, tal documento pode ser um aporte teórico para despertar ideias de trabalho para 

os professores ingressantes na rede de ensino. Por outro lado, aqueles educadores que já 

possuem mais experiência em termos de aula de Educação Física poderão se sentir 

domesticados utilizando este referencial. De fato, a literatura educacional mostra que o 

planejamento das aulas deve ser efetivado a partir da realidade local e da cultura em que os 

educandos vivem. No referido trabalho, o autor conclui que as professoras de Educação Física 

criticam o currículo prescrito que não condiz com a realidade escolar, sendo necessário buscar 
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outras alternativas para que o planejamento seja uma ferramenta eficaz para o trabalho 

docente. 

Ao realizar a revisão de literatura, estabelecendo com ela um diálogo a partir de minha 

prática pedagógica, nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André, foi possível 

refletir sobre como cada educador age a respeito dos agravantes que rodeiam o cotidiano 

escolar da escola pública. Em nossa experiência como docente, identificamos um cenário 

parecido com o que vivem muitos educadores: a carência de materiais, escolas com quadras 

descobertas, jornada excessiva, gestões autoritárias e outros desafios presentes no cotidiano 

escolar. Neste sentido, ressaltamos a militância de alguns docentes que, enxergando tal 

situação, se apropriaram das discussões mais amplas com a equipe gestora da escola sobre 

aspectos financeiros, com os recursos que advém do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), contribuindo, assim, para melhorar as condições para a realização das práticas 

corporais educativas. Outro aspecto importante para a melhoria das condições de trabalho, 

percebido a partir das análises desses estudos é a efetiva participação dos professores de 

Educação Física nos conselhos, reuniões de pais e planejamentos pedagógicos. Essa é uma 

maneira decisiva para que sua voz seja ouvida e, portanto, mais valorizada no contexto 

escolar, de forma que esse profissional seja, como outros, protagonista do processo 

pedagógico em seu campo de atuação e no próprio projeto escolar mais amplo. 
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CAPÍTULO 2 – A EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 

 

2.1 A Educação Física no município de Santo André 

 

De acordo com o documento disponibilizado pela Secretaria de Educação do 

município de Santo André, a Educação Física, na rede municipal, teve início no ano de 2005, 

através de um projeto denominado Vivências do Movimento, não havendo dados em 

documentos, tampouco relato de pessoas sobre acontecimentos na Educação Física do 

município de Santo André anterior a essa data. Essa iniciativa foi idealizada por oito 

professoras concursadas que ministravam aulas em sala regular das EMEIEF
5
, nas 

modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. As professoras, além de ter a 

formação em Pedagogia, também possuíam graduação em Educação Física. 

Temporariamente, elas saíam de suas unidades escolares, onde tinham a titularidade como 

professoras, para desenvolver atividades como especialistas de Educação Física 

especificamente com os alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos do Centro Educacional de Santo André (CESA). 

Na opinião das professoras idealizadoras do projeto Vivências do Movimento, o 

contexto escolar sempre foi um ambiente em que se encontrava uma diversidade muito grande 

de alunos, cada qual com uma relação diferenciada no que se refere ao conceito de 

movimento. Segundo o relato descrito no documento sobre o contexto histórico da Educação 

Física de Santo André, todas as crianças chegavam à escola trazendo um repertório próprio de 

conhecimentos e experiências corporais, que estava relacionado com a gama de vivências que 

lhes foram propiciadas em anos anteriores. Neste sentido, o documento diz que é 

principalmente nas aulas de Educação Física que todo este repertório particular deve ser 

valorizado, ressignificado. Para que este objetivo seja atingido, segundo o documento, é 

necessário propiciar novas experiências aos alunos, atribuindo novos significados aos 

conhecimentos prévios, para que possam ocorrer novas aprendizagens. De acordo com o 

documento, a aula de Educação Física, inserida na concepção do projeto Vivências do 

Movimento, deve possibilitar aos alunos diversas vivências motoras com o objetivo de 

ampliar a cultura corporal, autonomia, domínio do espaço, entre outras aprendizagens, para 

que o aluno seja capaz de experimentar diferentes movimentos e situações nas quais eles 

sejam requalificados (MEIRELES et al., 2016).  

                                                           
5
 Escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental do município de Santo André. 
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O documento relata que a proposta do projeto consistia em considerar o aluno de 

forma ampla, enfatizando as possibilidades do movimento e do corpo e visando o 

desenvolvimento global do aluno. Essa perspectiva estabelece uma crítica aos modelos de 

trabalho que envolvem treinamento e técnicas específicas nas aulas de Educação Física, já 

que, por esse modelo, exclui-se a possibilidade de aprendizagem significativa dos alunos.  

Com a implementação da proposta, as aulas de Educação Física ocorriam no CESA, 

sendo agrupadas por ano ciclo, na faixa etária da Educação Infantil. Assim, o 1º e 2º ciclos 

ficavam separados durante o horário de aula, motivo pelo qual foi necessário caracterizar e 

conhecer os interesses de cada grupo e faixa etária com o objetivo de tornar o planejamento 

de aulas mais efetivo. 

A concepção de Educação Física da rede pública municipal de Santo André que 

orientou o projeto Vivências do Movimento, do ano de 2005, está embasada nos pressupostos 

teóricos dos autores: Broto (1992), Freire (1989), Neira (2004) e Brasil (1996). A proposta 

ressalta que as aulas são concebidas de forma a proporcionar a oportunidade a todos os alunos 

de desenvolver as suas potencialidades, de maneira democrática e não seletiva, ou seja, 

evitando aquelas atividades em que apenas os alunos mais habilidosos participam 

efetivamente. 

A estrutura do projeto teve como base os objetivos principais das ações 

complementares que aconteciam no CESA. Tais ações tinham como meta o desenvolvimento 

global do aluno, assim como possibilitar a vivência de diversas modalidades esportivas, sem a 

preocupação com o caráter competitivo. Deste modo, as aulas ministradas no ano de 2005, na 

rede municipal de Santo André, visavam contribuir para a democratização do ensino, a 

emancipação das pessoas e a formação para a cidadania. A metodologia enfatizada no projeto 

foi orientada pelas diretrizes da Secretaria de Educação (SE). A responsabilidade do professor 

de Educação Física, de acordo com essa abordagem, é propiciar condições para que a 

aprendizagem seja significativa. O professor é, assim, o mediador das situações de interação 

social e dos desafios que acontecem na vivência das atividades práticas.  

Segundo a proposta, as estratégias de ensino e aprendizagem devem ser diversificadas 

para facilitar a possibilidade de envolvimento dos alunos, além de ampliar repertório de 

movimentos proporcionados pelas aulas de EFE. O trabalho oferecido em duplas, trios e 

grupos favorece o processo de interação, inclusão e o trabalho coletivo, tendo a cooperação 

como uma das metas dos trabalhos realizados em agrupamentos. É muito importante também 
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que os alunos aprendam o conceito de solidariedade e respeito, de forma a não discriminar o 

próximo, compreendendo as diferenças. 

De acordo com a proposta, para se atingir um resultado positivo do trabalho 

pedagógico nas aulas de EFE é necessário que sejam elaboradas situações em que os alunos 

aprendam a dialogar, ouvir o outro, auxiliar, pedir auxílio, trocar ideias e experiências, assim 

como ouvir e aceitar críticas e sugestões, desenvolvendo gradativamente o respeito mútuo.  

No projeto Vivências do Movimento, segundo o relato das professoras, acredita-se que 

o amplo conhecimento do funcionamento da rede como um todo por este grupo de 

profissionais, bem como a experiência das educadoras com a faixa etária em questão, foi um 

diferencial para que os alunos vibrassem a cada vivência oferecida e levasse o projeto ao 

sucesso do trabalho. Um dos aspectos diferenciais foi a diversificação das aulas, de forma a 

atenderem aos alunos nos diversos espaços da escola, não utilizando somente a quadra como 

espaço construtor de conhecimento. Além dos espaços externos e internos diferenciados, 

como gramados, pátios, parques, algumas escolas possuíam piscina, que já é um meio muito 

estimulante e onde as crianças vivenciavam atividades aquáticas recreativas no 

desenvolvimento das experiências. As aulas de Educação Física eram elaboradas de modo a 

oportunizar a todos os alunos a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades, de 

forma democrática e não seletiva, visando ao desenvolvimento dos(as) educandos(as) de 

forma mais integral. Segundo as professoras, o sucesso da proposta deveu-se, em grande 

medida, ao contínuo trabalho de sistematização das situações de ensino e aprendizagem que, 

em muito, contribuiu para o acesso dos alunos a conhecimentos práticos e conceituais, de 

maneira que a aptidão física e o rendimento padronizado, paradigmas clássicos da Educação 

Física, pudessem ser enfrentados e superados (MEIRELES et al., 2016). 

Diante da avaliação positiva do projeto por parte de todos os envolvidos, alunos, pais, 

professores de sala de aula, professoras do projeto e equipe gestora, surgiu a preocupação em 

efetuar a contratação, em caráter CLT, de 50 professores graduados em Educação Física para 

atuação em todas as EMEIEF, onde desenvolveriam o mesmo trabalho realizado no CESA, 

dentro das mesmas diretrizes e princípios iniciais. A princípio, esses profissionais seriam 

monitores de Educação Física, sendo que as aulas teriam o acompanhamento da professora da 

sala regular. As contratações ocorreram no ano de 2007. Naquele ano, todas as EMEIEF 

receberam os monitores para realizar o trabalho em parceria com as professoras de sala e 

equipe gestora, ampliando assim o número de alunos atendidos neste movimento. Com o 

objetivo de manter a equipe de monitores atualizada e qualificada, considerou-se necessário 
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promover formação permanente que atendesse as necessidades teórico-práticas de toda a 

equipe, em encontros semanais com o grupo de monitores, para efetivar trocas de experiências 

e discussões de temas relacionados à área de Educação Física com a participação de 

profissionais especializados para subsidiar o trabalho dos monitores. Esse projeto foi 

desenvolvido até o ano de 2012; no mesmo período, foi realizado concurso de provas e títulos 

para professores de Educação Física, com o ingresso da primeira turma de docentes 

concursados no ano de 2013. 

 

2.2 A formação dos professores de Educação Física 

 

A formação dos professores de Educação Física de Santo André teve início em 2013. 

Desde então, essa atividade acontece às segundas-feiras e envolve professores desta disciplina 

que atuam nas escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF). As 

atividades ocorrem em dois períodos distintos, manhã e tarde. O formato das reuniões e a 

organização dos temas formativos é elaborado por duas coordenadoras que possuem diploma 

na área de Pedagogia e Educação Física, porém exerceram por muitos anos a função de 

professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O tema formação dos professores é 

divulgado na literatura brasileira e estrangeira por importantes teóricos, que além de 

contribuir com essa temática, através de críticas, alternativas e principalmente com a categoria 

de formação reflexiva, preocuparam-se com o formato em que esse momento formativo 

acontece, enfatizando o contexto educacional de forma ampla. Dentre outros, destacam-se os 

trabalhos de: Nóvoa (1991), Libâneo e Pimenta (1999), Tardif e Raymond (2000), Canen 

(2008), Gatti (2010), Candau (2011). 

Segundo o documento oficial, o objetivo da formação de professores do município de 

Santo André é proporcionar aos educadores a oportunidade de trocar experiências sobre as 

práticas pedagógicas das diferentes escolas. Para tanto, são convidados professores de 

universidades públicas e privadas para socializar o conhecimento teórico da disciplina e a sua 

relação com a prática, efetivando desta forma a práxis do fazer docente. Neste modelo de 

formação, o que se diferencia dos moldes de capacitação dos outros municípios e até mesmo 

do estado, é a garantia de participar de período formativo em dia específico e sem a presença 

do aluno. Esse fato causou polêmica em algumas escolas porque uma parcela de professoras 

polivalentes afirma não ter a garantia de um terço de formação para se reunirem com parceiras 

de outras instituições escolares. Para essas professoras, os docentes da Educação Física, 
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mesmo sendo uma disciplina teoricamente nova no município, acabam por ostentar essa 

“regalia” de não exercer função de trabalho com os alunos nos dias de formação.  

Vale ressaltar que as condições materiais objetivas para capacitação é um caso de 

políticas públicas que, em tese, deve atender a todos os docentes da rede. Para tanto, por se 

tratar de um processo, faz-se necessária a mobilização da comunidade escolar que, 

criticamente, pode desenvolver o recurso da escuta ativa de forma que a administração 

governativa do município de Santo André se organize e garanta o momento de formação para 

todos os professores de forma igualitária. A escuta ativa é esse processo desafiador do diálogo 

crítico que exige, de um lado, escuta e, de outro, proposição. Sobre isso, no contexto de 

negociação pedagógica, Roggero e Stangherlim (2015, p. 47) argumentam que, 

Se por um lado, essa escuta ativa foi gerando algumas aparentes mudanças de 

posturas e melhor compreensão de propostas e diálogo, é relevante observar que 

muita energia é despendida num trabalho como esse e é preciso ter uma equipe 

muito afinada ou conquistá-la o que foi nossa escolha. Em ambos os casos, o fator 

tempo é um fator complexo, sobretudo porque o tempo da política, no setor público, 

é atravessado por fatores outros que não os pedagógicos e o dos princípios da gestão 

de pessoas. 

Esse processo de construção coletiva e social não é diferente em Santo André. 

Também nessa realidade, durante o momento de formação, acontecem situações que 

demonstram a crise de identidade e política que a Educação Física está vivendo. De um lado 

um grupo de professores que participam das formações e se mostram preocupados com a 

prática pedagógica e em melhorar seus conhecimentos teóricos; de outro lado, um grupo de 

professores que diz ter a preferência em realizar o momento formativo na escola de atuação 

profissional. Um dos principais motivos alegados na opinião de alguns educadores é que a 

teoria não se aplica na prática e que os formadores não dão conta das necessidades e 

demandas que a prática exige em cada escola. 

Ao problematizar a dimensão processual do ser humano, Paulo Freire já nos orientava 

dizendo que somos sujeitos inacabados, inconclusos e incompletos. Essa condição exige que 

devemos aprender tanto com as pessoas que se prontificam em trabalhar para democratizar o 

conhecimento quanto com aquelas (no caso dos professores) que atuam em diferentes escolas 

e tematizam diferentes práticas. Para Taffarel et al. (2006), o desenvolvimento de tais 

dimensões requeridas na formação do professor de Educação Física deverá ocorrer a partir de 

experiências de interação entre teoria e prática, em que toda a sistematização teórica deve ser 

articulada com as situações de ação profissional, sendo que a reflexão sobre a prática será 

considerada um dos posicionamentos importantes para a compreensão da importância do ato 

de aprender e ensinar.  
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Iniciamos a nossa experiência de participação da formação de professores na rede 

municipal de Santo André no ano de 2014; nestes períodos, diversos formadores foram até o 

Centro de Formação de Professores do município, local onde se reúnem diversos profissionais 

da rede municipal para dialogar, refletir e estudar diversos assuntos que tangem as questões 

educacionais. Entre as temáticas apresentadas pelos formadores, tivemos uma capacitação 

sobre Educação Física Adaptada
6
. O professor que ministrou essa formação é efetivo na rede 

municipal e mestre na área da deficiência. Os aspectos apresentados proporcionaram aos 

professores conhecer e vivenciar diversas atividades adaptadas para pessoas com deficiência, 

um avanço para a área de Educação Física de Santo André, já que, até aquele momento, 

nenhum formador tinha abordado este tema que cerca a prática pedagógica dos professores no 

cotidiano escolar. Em nosso entendimento, a experiência particular de cada professor pode 

efetivar um ambiente de aprendizagem harmonioso e produtivo na formação dos professores 

de Educação Física. A estratégia que poderá favorecer esse formato nas capacitações é o 

aprendizado em forma de redes, ou seja, um aprendendo com o outro.  

Sobre o aprendizado em redes, Nóvoa (1991, p. 14) argumenta que 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também, 

um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da 

profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos 

professores passa pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um 

exercício autónomo da profissão docente. 

Em outra experiência, participamos de uma formação apresentada por um professor 

que atua em uma escola municipal de Santo André. Naquele momento, pudemos identificar 

um modelo de formação a partir dos estudos da psicologia do desenvolvimento e 

especificamente da psicomotricidade. Os participantes se interessaram muito por aquele 

conteúdo. Um dos motivos evidentes desse interesse foi a relação das atividades psicomotoras 

com o processo de alfabetização e letramento. A psicomotricidade é considerada uma ciência 

que estuda o ser humano através de seu corpo em movimento, considerando os aspectos 

cognitivos, afetivos, sociais e motores, conforme Le Boulch (1982), pesquisador que, no ano 

de 1970, ministrou cursos em diversas instituições do Brasil. No mesmo período, a 

psicomotricidade foi efetivada como abordagem pedagógica da Educação Física. Ela também 

passou a ser utilizada por professores polivalentes que atuam nas salas de aulas escolares. 

Atualmente, os estudos psicomotores vêm sendo utilizados em clínicas. Com a contribuição 

dos estudos da neurociência, a psicomotricidade tem por objetivo melhorar a aprendizagem 

                                                           
6
 Área da Educação Física que ministra atividades para pessoas com deficiência. 
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motora, o desenvolvimento motor e a práxis fina e global dos alunos que possuem 

dificuldades. Trata-se de uma abordagem que, em muito, tem contribuído para que o 

desenvolvimento da criança seja efetivo e as aprendizagens sejam compreendidas na sala de 

aula e nas atividades físicas. 

Esse movimento recebeu críticas de alguns autores da literatura desta disciplina. Um 

dos motivos é que se a Educação Física enfatizar apenas os aspectos psicomotores nas aulas, 

outras temáticas tão ou mais relevantes para a Educação Física poderiam ficar à mercê de 

disciplinas como Português e Matemática. No processo histórico de construção da Educação 

Física, vale dizer, incorporaram-se em seu escopo diversas práticas corporais existentes que, 

para além das questões físicas, contribuem igualmente para o processo de formação para a 

cidadania e o desenvolvimento crítico.  

Uma observação que consideramos relevante nessa formação foi o envolvimento e a 

participação da maioria dos professores nas diversas capacitações. Uma grande dificuldade 

encontrada pelos formadores é a participação efetiva nas atividades, principalmente quando 

elas solicitavam o envolvimento dinâmico nas práticas pedagógicas ministradas. Embora 

perceba-se certa homogeneidade no grupo, em vários sentidos, há professores que apreciam 

mais momentos teóricos, outros apenas práticos e outros, ainda, teórico-práticos, de forma a 

fortalecer a práxis pedagógica diária. Entendemos que a formação de professores pode ser um 

momento de reflexão, diálogo e participação ativa de todos os professores. Nesse sentido, ela 

deve se articular ao projeto pedagógico das escolas e realizar o exercício da escuta ativa, para 

que, desta forma, não se desenvolva no educador o pensamento desanimador da prática 

pedagógica.  

Em outra formação continuada, intitulada Jogos Cooperativos, a capacitação foi 

organizada por um professor efetivo da rede municipal de Santo André. No primeiro 

momento, realizamos atividade teórica em sala de aula e o formador explicou as experiências 

com os jogos cooperativos e seus principais autores. Neste mesmo dia, houve realização de 

aula prática e diversas atividades foram aprendidas pela turma. As possibilidades de atuação 

com esse tipo de jogos são diversificadas e, conforme pudemos verificar, ajudou muitos 

professores na prática pedagógica da Educação Física.  

Um aspecto questionado pelos professores é o fato de as capacitações não terem uma 

sequência de temas a serem trabalhados. A cada semana, o tema mudava e causava muito 

frustação aos professores, que, por sua vez, gostariam de revisitar os conteúdos e temas 

abordados anteriormente. Em nossa experiência em outros municípios, as existências das 
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capacitações acontecem de forma parecida, ou seja, a construção e a escolha dos temas, na 

maioria das vezes, vêm de cima pra baixo e cabe ao educador acatar o que foi combinado 

hierarquicamente com os formadores. Esse fato, de certa forma, causa um desequilíbrio na 

participação efetiva e dialógica desses momentos que são de extrema importância para 

melhorar a prática pedagógica. 

Roggero e Stangherlim (2015) examinaram experiências no município de Mogi das 

Cruzes sobre a profissionalidade docente e observaram as inquietações dos professores que 

não se identificam com as formações que não levam em conta as suas demandas.  

Sabemos que este é um problema recorrente da formação contínua em muitas redes 

– se não em todas – mas defendemos que é preciso testar novas possibilidades, ouvir 

mais os professores quanto às suas dificuldades e necessidades e ir em direção do 

atendimento. Não adianta insistir na repetição de mais do mesmo, se os índices 

alcançados não se alteram, pois, o resultado é conhecido: todos se frustram. E uma 

rede estruturada sempre quer mais, quer ir além. E deve. (ROGGERO; 

STANGHERLIM, 2015, p. 46). 

Colocamo-nos na posição dos professores formadores e vemos que lidar com a gestão 

de pessoas não é tarefa fácil. Mas, como mostram os estudos, o caminho possível para 

melhorar esse contexto tem sido a escuta ativa, o diálogo permanente entre os educadores e a 

participação democrática. O momento formativo dos professores de Educação Física de Santo 

André acontece desde o projeto Vivências do Movimento, ou seja, muito antes de acontecer o 

concurso público para esta disciplina. Neste período, diversas gestões políticas exerceram a 

administração desta prefeitura. Mesmo com ideologias diferentes, nenhuma gestão retirou o 

momento da formação. Por outro lado, há muitas questões políticas que interferem 

diretamente na democratização da formação contínua do quadro educacional. Naquela rede, 

não existe concurso público para diretor(a) escolar, coordenador(a) pedagógico(a) e 

supervisor(a) escolar, o que faz com que projetos e trabalhos de formação sejam alterados, já 

que, a cada quatro anos, as equipes gestoras são trocadas. O espaço político atualmente 

ocupado pela educação do professor em geral continua a diminuir a importância da luta pelo 

fortalecimento do poder docente, além disso, geralmente tem servido para reproduzir as 

ideologias tecnocráticas e corporativistas, características das sociedades dominantes. 

(GIROUX; MCLAREN, 2011). 

Os professores interessados em assumir esses cargos gestores precisam participar 

obrigatoriamente do processo seletivo, situação que causa disputas dentro das unidades 

escolares, muitas vezes, por questões partidárias. Vale ressaltar que nenhum governo se 

propôs a mudar esse quadro, ficando a critério de cada administração escolher quem serão 

seus subordinados para atuarem nas diversas esferas que compõem o quadro municipal. 
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Analisando todas essas questões de políticas públicas e observando como se organiza o campo 

dos interesses políticos, seria ingenuidade fazer determinadas perguntas, tais como: Por que 

não realizam concurso para as funções de direção, coordenação e supervisão escolar? Qual o 

benefício para a escola em ter rotatividade na gestão? Mesmo sem concurso, não seria 

interessante os gestores serem escolhidos pela comunidade escolar e local? 

Como demonstra a ciência política, no quadro das administrações conservadoras, 

quanto mais centralizada a distribuição de cargos, mais poder de barganha se acumula no 

universo da troca de favores. Por outro lado, mesmo com tantos problemas, há redes, 

especialmente em grandes cidades, que têm conseguido avançar no processo de 

democratização da gestão escolar. São Paulo é um desses exemplos, cujo processo remonta à 

política introduzida desde os tempos da gestão de Paulo Freire quando esse educador ocupou 

o cargo de secretário de Educação no município. Em estudo sobre a profissionalidade do 

diretor escolar, Borges, Vieira e Monteiro (2015, p. 67) enfatizam que, 

Embora os debates acerca da forma de ingresso à direção escolar venham apontando 

que os adeptos à eleição para este cargo a indicam como a maneira mais adequada 

para uma gestão democrática das escolas, a prefeitura de São Paulo, assim como 

outras esferas administrativas do Estado brasileiro, optam pelo concurso público 

como acesso dos professores da rede municipal ao cargo de diretor, entendendo-se 

que o concurso público é democrático, uma vez que oferece situação de igualdade a 

todos os candidatos por meio de prova escrita (testes e dissertativas). Cabe o registro 

que nenhuma das duas maneiras é isenta de fraude ou de práticas autoritárias. 

A intenção do nosso trabalho não será enfatizar os problemas político-educacionais de 

Santo André, mas não poderíamos deixar de citar as questões relacionadas à ausência dos 

concursos para diretor e equipe gestora. Além de se constituir numa distribuição política de 

cargos, essa prática traz uma instabilidade muito grande, especialmente porque os professores 

que respondem por cargos de gestão necessariamente retornam para sala de aula quando o 

partido político ao qual está vinculado perde ou se desvincula do governo do poder local. 

Além disso, o processo de ensino e aprendizagem é desfavorecido nessas transições, por 

várias razões: seja quando uma professora que atua bem em sala de aula em alguns casos, 

recebe a oportunidade de exercer função gratificada nos cargos citados; seja quando essa 

mesma profissional deixa o cargo de gestão em razão das mudanças políticas. No caso das 

funções gratificadas de coordenação pedagógica da Educação Física, funciona da mesma 

forma. Para se manter no cargo, basta participar do processo seletivo (e ser vitorioso), já que 

tudo é relativo ao momento político em que a cidade se encontra. 

Um dos momentos mais relevantes e marcantes que aconteceu na formação de 

professores de Educação Física de Santo André foi a presença de quatro formadores, cujos 
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trabalhos na área escolar são referência tanto na área de Educação Física quanto de Educação. 

Trata-se dos pesquisadores Marcos Garcia Neira, Oswaldo Luiz Ferrari, Luciano Basso e 

Walter Roberto Correia. Consideramos de extrema importância, a presença desses formadores 

nas capacitações, pois cada um, com sua maestria, trouxe diferentes abordagens e perspectivas 

da Educação Física escolar nos momentos de formação.  

O primeiro professor convidado para ministrar a formação foi o Walter Correia. 

Alguns educadores da rede municipal de Santo André fizeram o convite e o educador 

prontamente aceitou o desafio de visitar a cidade em que nasceu, em duas oportunidades, para 

dialogar com a equipe de professores. O primeiro encontro foi marcado por um processo de 

diálogo, reflexão, enfim, de momentos de grande escuta. Aparentemente, pouco teve relação 

com a prática pedagógica, mas tratava-se de um momento de leitura do mundo da realidade 

daqueles educadores. Alguns professores menos identificados com a proposta demonstravam 

desinteresse pelo conteúdo apresentado. Vale ressaltar que muitos que se apresentavam 

desmotivados nesta formação já vinham tendo a mesma postura negativa em várias outras 

oportunidades. No entanto, aqueles que se preocuparam em entender a mensagem que o 

formador trouxe tiveram a oportunidade de refletir sobre diferentes questões 

problematizadoras da Educação Física, que, há muito, preocupam esses profissionais. 

Mas encontrar consenso sobre o papel e os conteúdos do professor de Educação Física 

é muito difícil, dada a heterogeneidade das formações. Para um grupo de educadores, o tema 

Saúde é o que deverá ser enfatizado nas aulas do componente curricular Educação Física; para 

outros, o Esporte é o conteúdo que deve ser permeado nos diversos espaços; há ainda aqueles 

que dizem ser a brincadeira, a recreação, as lutas, as ginásticas, jogos e práticas de aventura os 

verdadeiros conteúdos a serem ministrados nas aulas. Para outro grupo, o desenvolvimento 

motor, as habilidades motoras e as funções psicomotoras é que deveriam orientar a prática 

pedagógica da disciplina. Apesar dessas divergências, foi por meio desse debate e da reflexão, 

promovido pelo professor Walter Correia, que se tentou avançar numa proposta para a rede.  

As discussões foram evoluindo e, a partir de algumas indagações e solicitações feitas 

pelos educadores, o professor Correia decidiu criar um curso aos sábados. Promovido na 

Universidade de São Paulo (USP), esse curso veio dar sequência a esse diálogo, procurando 

manter a construção do conhecimento de forma coletiva. Desse curso não pudemos participar, 

pois tínhamos um compromisso em outra atividade educacional, mas muitos professores 

efetivaram a sua participação, concluindo essa atividade que, pelas informações que tivemos, 

foi muito proveitosa para os educadores.  
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No mesmo ano de 2015, alguns professores da rede municipal de Santo André, 

juntamente com as coordenadoras da área, participaram do Seminário de Educação Física 

escolar, organizado pelos professores Walter Correia e Luciano Basso. Naquele evento, houve 

premiação para os trabalhos destaques. Alguns professores de Santo André receberam esse 

prêmio que foi atribuído aos trabalhos destacados especialmente pelos aspectos diferenciais 

da Educação Física daquele município, dentre os quais a infraestrutura de muitas escolas, 

materiais diversificados, quadras cobertas e piscinas, além do trabalho de formação contínua 

de professores que, de certa maneira, oficializou o sucesso desta disciplina escolar, além, é 

claro, do trabalho de seus educadores que, com brilho nos olhos, procuram fazer um bom 

trabalho. 

No mesmo ano de 2015, fui realizar uma pesquisa etnográfica na Universidade de São 

Paulo (USP). Um dos participantes dessa pesquisa foi o professor Marcos Garcia Neira, que 

respondeu algumas perguntas registradas por meio de gravação em vídeo. Neira é 

considerado, na atualidade, um dos principais pesquisadores na área de Educação Física 

escolar. Na ocasião, ao aceitar o convite para participar deste trabalho, Neira, com muita 

humildade, respondeu às minhas indagações que giravam em torno das contribuições da 

Educação Física para a sala de aula, trabalho que concluíamos como requisito final para 

obtenção do título de Pedagogia. 

Após concluirmos a pesquisa, resolvemos fazer o convite ao professor Marcos Neira 

para que fosse até Santo André ministrar formação para os professores. Novamente ele 

aceitou a proposta e, por duas vezes, realizou capacitação na rede municipal. Foi uma das 

formações mais polêmicas que tivemos, pois alguns professores que acreditam em um modelo 

de Educação Física com ênfase no esporte, no desenvolvimento motor e nas questões de saúde 

consideraram que o referencial teórico apresentado pelo formador não contemplou aquilo que 

eles acreditavam. Esta foi a fala de dois professores que proferiram opinião em um momento 

formativo, cujo objetivo era discutir a construção de um currículo explícito para a disciplina 

de Educação Física da rede municipal de Santo André. Por outro lado, esse foi um momento 

marcante, pois essa polêmica levou ao reposicionamento de muitos professores da disciplina 

que começaram a questionar mais criticamente a própria prática. 

O professor Marcos Neira ministrou a formação no município de Santo André com o 

intuito desvelar algumas mazelas traiçoeiras de alguns modelos de currículo que dominaram o 

cenário da Educação Física no século XIX e XX. Para tanto, apresentou-nos o currículo 

cultural da disciplina para atuar de maneira contra-hegemônica a todas as formas opressoras, 
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eurocêntricas e estadunidenses, que cercavam e ainda cercam as escolas e, principalmente, as 

práticas corporais vivenciadas por meninos, meninas, jovens e adultos de diversos espaços 

multiculturais do Brasil. A produção e reprodução destas atividades enfatizaram sempre 

separação por gênero e pelas habilidades motoras. Seguindo a sistemática do capital, por meio 

de atividades divulgadas pelas mídias, enfatizam apenas um modelo, desconsiderando as 

formas de expressão dos diversos grupos sociais que convivem no interior da escola e em seu 

entorno.  

Ao término de sua primeira apresentação, o professor Marcos Neira nos mostrou 

diversos vídeos que tratavam sobre aulas com diversos temas da Educação Física e o 

desenvolvimento do currículo cultural. Os professores protagonistas dessa proposta, que 

atuam em diversos municípios paulistas, fazem parte do Grupo de Pesquisa em Educação 

Física Escolar (GPEF). O movimento de apresentar a teoria pós crítica e os estudos culturais 

na formação de professores, em nossa visão, foi um avanço nas formações para a disciplina de 

Educação Física, pois conhecer os diversos autores que tratam destes temas e a contribuição 

que esses estudos trazem para a sociedade faz da prática pedagógica um espaço digno de 

iniciar a trajetória de conhecimento e diálogo para conceber aos alunos e professores as 

chaves da boa convivência no intuito de proporcionar às pessoas o aprendizado de fazer a sua 

leitura de mundo. 

Outro importante autor e professor com renome na Educação Física e que também 

atua na Universidade de São Paulo (USP) é o educador Oswaldo Luiz Ferraz. Seu enfoque 

formativo tratou de aspectos teóricos e práticos. O desenvolvimento da capacitação foi 

atrativo e harmonioso para muitos professores, por contemplar os aspectos de vivências 

práticas, que, de uma maneira exploratória, oferece subsídios às práticas em suas respectivas 

escolas de atuação. No desenvolvimento da aula, o professor pediu para realizarmos diversas 

atividades em duplas e em grupos. Por meio dessas atividades, pode-se perceber, no enfoque 

no modelo desenvolvimentista, os referenciais teóricos típicos desta concepção. Poucos 

professores criticaram ou reclamaram da formação ministrada neste dia, já que se tratava de 

um grupo homogêneo de professores que, em geral, se identificava com a abordagem 

proposta.  

Por fim, o último professor a visitar a cidade de Santo André e formar os professores 

de Educação Física, foi o educador Luciano Basso. Neste dia, tivemos uma formação 

estritamente teórica. Novamente, o trato do tema e o referencial teórico utilizado por esse 

professor é aderente ao modelo desenvolvimentista de Educação Física. O professor formador 
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enfatizou nesta formação a importância de as crianças explorarem os brinquedos disponíveis 

no parque da escola nas aulas de Educação Física. Isso nos chamou a atenção porque, na 

concepção crítica, a Educação Física é uma disciplina que entra em cena na escola por meio 

dos temas da cultura corporal, brincadeiras, jogos, ginástica, lutas, esportes e práticas de 

aventura. A proposta de trabalho apresentada pelo professor Luciano Basso revela um modelo 

curricular que, a nosso ver, pode descaracterizar a verdadeira função social da disciplina, que 

é a formação crítica dos alunos, por meio da participação nas práticas corporais, realizando a 

leitura de mundo sobre a realidade em que vivem. Os preceitos dessa narrativa de formação, 

pautados no modelo desenvolvimentista, que enfatizou na formação de EF as brincadeiras 

livres no parque, leva-nos a refletir novamente sobre a verdadeira função da disciplina 

Educação Física na escola e, consequentemente, na rede municipal de Santo André.  

O rodízio realizado pelos professores da USP alcançou a meta de lograr diferentes 

perspectivas teóricas, apresentadas e debatidas por seus representantes e sucessores para 

elevar o conceito de qualidade de Educação da rede municipal de Santo André. Observa-se 

que, para que o processo formativo continue acontecendo de forma satisfatória, é preciso que 

todos os professores e professoras de Educação Física e Sala de Aula, além de outros 

profissionais ligados diretamente aos alunos, tenham garantido esse espaço destinado à 

formação continuada, respeitando desta maneira todas as pessoas que prestam serviço público 

neste município. 

De um lado, se a política de formação continuada é uma iniciativa louvável, de outro, 

esse processo foi marcado por uma grande difusão de perspectivas teóricas. Para os docentes 

que já acompanham o debate teórico na área, isso pode ser enriquecedor, todavia, para os 

professores com formação e leituras ainda limitadas, pode levar a um ecletismo teórico.   

Consideramos o espaço formativo destinado aos professores de Educação Física um 

espaço de importante reflexão que não apenas deve ser mantido, mas ampliado. Porém, 

conforme descrito, a forma como essas formações têm sido conduzidas tem produzido um 

ambiente ainda muito confuso do ponto de vista dos principais fundamentos da Educação 

Física que se deseja, resultado da diversidade de concepções, ideologias e formadores que 

vieram ministrar as capacitações.  

Excetuando-se os trabalhos de alguns formadores, já consagrados na área por suas 

pesquisas e práticas docentes, não observamos, na maior parte dos modelos de formação, uma 

preocupação nítida com uma proposta de Educação Física que esteja voltada para a formação 
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crítica, que busque o equilíbrio no tratamento da educação corporal e a educação da 

consciência política, a nosso ver, indissociáveis no processo de formação cidadã.  

Nesse sentido, ao examinar o contexto de determinadas experiências sobre a prática da 

Educação Física no município de Santo André, esta pesquisa pretende apresentar uma 

proposta (que aqui ousamos chamar de intervenção), para a construção de um currículo desta 

disciplina alinhado com os princípios de uma educação emancipadora, com vistas à realização 

de uma maior justiça curricular. 
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CAPÍTULO 3 – A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O CURRÍCULO 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

3.1 A Base Nacional Comum Curricular 

 

Os estudos sobre currículo são uma das discussões mais atuais da educação brasileira 

do século XXI. Com o surgimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), diversos 

estados e municípios iniciaram seus trabalhos formativos, com o intuito de contribuir na 

elaboração do documento. Como campo especializado de estudo, a discussão sobre o 

currículo, de acordo com Pedraz (2005), teve grande influência das ideias de Ralph Tyler, que 

se baseou nos princípios tratados por Bobbit. Esse modelo consolidou-se, conformando o 

currículo, de maneira geral, em uma questão técnica (PEDRAZ, 2005, p. 119). 

Não há dúvida de que a BNCC surge com o intuito de implantar um modelo curricular 

para as diversas disciplinas que compõem as etapas da Educação Básica. Este documento já se 

encontra disponível em sua terceira versão, resultado de discussões em todo o Brasil. É 

interessante ressaltar que o estado de São Paulo
7
, mesmo sendo o mais populoso do país, 

contribuiu pouco na elaboração inicial deste documento. A participação foi coletada através 

de votação em um site específico que contabilizou baixa efetividade dos cidadãos paulistas, 

seja professores ou munícipes, já que se trata de um documento orientador, importante para o 

futuro e formação de todas as pessoas que acessam a escola. 

Para entender, compreender e, por fim, relacionar o campo do currículo com a atual 

conjuntura educacional brasileira, temos a responsabilidade de citar, neste trabalho, duas 

autoras, Alice Casimiro Lopes e Elisabete Macedo, que nos inspiram a investigar sobre as 

questões curriculares. 

Para essas autoras, o currículo é um campo de disputas sociais. De acordo com Lopes 

(2006, p. 40), “As lutas que constituem os currículos são políticas e culturais. Parece-me 

importante compreender os discursos hegemônicos que buscam atribuir sentidos e 

significados fixos ao currículo e as comunidades que garantem a disseminação desses 

discursos”. Certamente, quando presenciamos as discussões sobre currículo na educação, 

independentemente do estado ou município, o alinhamento das propostas segue o percurso 

teórico e prático através da gestão política da atualidade. Por exemplo, se determinado 

material didático deu certo no processo de ensino e aprendizagem durante quatro anos de uma 

                                                           
7
 Não temos a intenção de expor os números das respectivas participações por cidades, no entanto, vale 

ressaltar que o estado de São Paulo não se organizou para discutir tal documento. 
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determinada gestão partidária, quando houver a troca de governo, tal documento não servirá 

mais. Atuando como professor de rede pública, tenho observado tal situação na prática, com a 

substituição de objetos como livros didáticos e apostilas, tanto no que se refere às várias 

disciplinas de sala de aula quanto na Educação Física de um modo particular.  

Segundo Macedo (2006), os currículos escolares são como espaço-tempo de fronteira, 

sendo considerados como práticas ambivalentes. Comparando com um jogo, nem a vitória 

nem a derrota jamais serão completas. “Entendo-os como um espaço-tempo em que estão 

mesclados os discursos da ciência, da nação, do mercado, os ‘saberes comuns’, as 

religiosidades e tantos outros, todos também híbridos em suas próprias constituições” 

(MACEDO, 2006, p. 289). 

Neste jogo curricular, situamos a Educação Física de Santo André, que, desde sua 

inserção na rede pública municipal no ano de 2013, não conseguiu definir uma identidade 

para orientar a prática pedagógica dos professores de Educação Física. Metaforicamente, 

entendemos esse jogo como sendo a condução da partida orientada pela experiência 

profissional de cada educador e pela contribuição da formação dos professores. Neste sentido, 

nossa intenção neste trabalho, conforme exposto, é, ao analisar a realidade do contexto e as 

características curriculares da Educação Física em Santo André, apresentar princípios 

curriculares de aporte teórico e prático para que esta rede municipal tenha uma identidade, 

efetivada por meio de um currículo explícito. 

Sobre as questões teóricas de currículo, em geral, abordagens têm sido classificadas 

em tradicionais, críticas e pós-críticas. Para Moreira e Silva (2011), é a temática do poder que 

separa as teorias tradicionais das críticas e das pós-críticas. De acordo com esses autores, as 

teorias tradicionais preocupam-se, dominantemente, com a organização do processo 

curricular, apresentando-se, geralmente, como neutras, científicas, desinteressadas. As teorias 

críticas constituem uma reação às teorias tradicionais e acentuam que toda teoria está 

inevitavelmente implicada em relações de poder. Já a teorização pós-crítica começa a desafiar 

a hegemonia das teorias críticas, trazendo novas influências, novos problemas e novas 

temáticas para as discussões sobre currículo, como cultura, identidade, subjetividade, raça, 

gênero, sexualidade, discurso e linguagem (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 7-8). 

Apple (2011), tentando entender se faz sentido a ideia de ter um currículo nacional, 

antecipou-se em seus escritos para nos esclarecer quais os interesses em exercer uma política 

nacional curricular cuja pretensão é organizar o funcionamento de ensino da educação de um 

país. De acordo com ele, é interessante ressaltar que o processo de organização curricular das 
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instituições escolares nunca será algo neutro. Sobre esse aspecto educacional, Apple (2011, p. 

71) orienta que 

O Currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de 

uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo. 

A partir desta reflexão curricular, cabe nos indagar sobre importantes questões que 

fazem parte de uma organização curricular. Por exemplo, a BNCC não demonstra em seus 

conteúdos e temas como trabalhar as questões étnico-raciais nas aulas de Educação Física. 

Tais conhecimentos se tornam necessários e relevantes de serem discutidos no documento, 

principalmente, pelo fato de convivermos em uma sociedade multicultural. São diversas 

culturas, etnias, religiões, classes sociais, gêneros etc. que demonstram a necessidade de 

estudarmos, neste documento, tais conceitos, se desejamos avançar na construção de um 

mundo mais humanista, democrático e honesto, para a mudança efetiva do progresso de nosso 

país.  

Em nosso caso específico, temos muita fé no povo, esperança na nação e brilho nos 

olhos para superar as mazelas que perseguem e dificultam a transformação social dos negros e 

negras, pobres, nordestinos, homossexuais, dentre outros casos, fato que é nitidamente visível 

quando a sociedade conservadora e capitalista se depara com um médico negro, um professor 

universitário negro, um dentista negro, um psicólogo negro, um jogador de futebol 

extremamente talentoso negro, um político negro, dentre outros exemplos.  

Neste sentido, cabe nos indagar com uma pergunta: Será que a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017) está se empenhando para divulgar temas e conteúdos que sejam 

plausíveis de formar cidadãos capazes de fazer a leitura de mundo e reconhecer as diferenças? 

É licito recorrermos ao importante antropólogo Kabengele Munanga (2015, p. 13), quando 

cita um exemplo racial que é recorrente na sociedade:  

Uma senhora branca acompanhada de sua filha entra no caixa eletrônico de um 

banco à noite, onde encontra outra mulher branca fazendo suas operações 

financeiras. A senhora branca, se dirigindo a essa outra que já estava dentro disse: 

“minha filha, tome cuidado quando sair, pois tem um ‘negrão’ ali fora, 

acompanhado de uma filhinha, acho que é um assaltante”. E essa lhe responde: 

“minha senhora, este negrão assaltante é meu marido que me espera com minha 

filha”. Onde está o problema? Qualquer pessoa esperando fora de um caixa 

eletrônico à noite pode ser suspeita, seja ela branca ou negra. Mas, se fosse um 

branco, essa senhora não diria “minha filha ‘tem um brancão’ ali fora e pode ser um 

assaltante”. Diria, certamente, tem um homem ali fora que pode ser um assaltante. 



61 

 
 

Em situação semelhante, como professor de uma Universidade privada do Estado de 

São Paulo, com certa frequência, deparava-me com o olhar curioso de outros profissionais da 

mesma instituição, com o olhar atento a minha pessoa, por causar certo impacto, um negro, 

muito jovem, porém já adentrava lugar na docência do Ensino Superior. Este fato me fez 

refletir sobre uma possível guerra na sociedade que ainda vê a pessoa negra em posições 

desprivilegiadas na sociedade, realizando tarefas domésticas ou braçais. Neste contexto, a 

BNCC tem que promover estratégias por meio de temas e conteúdos que possam promover 

discussões escolares sobre a sociedade, assim como as questões étnico-raciais e o mercado de 

trabalho, visando contribuir com a formação humana de forma compreensiva, humanista e 

igualitária. No entanto, a BNCC não pode ser um documento que se distancie das questões 

sociais. Concordamos com Saul (2016, p. 12-13), quando alerta que, “No momento atual, o 

risco da implantação de um ‘novo paradigma’ de controle da educação brasileira surge com 

sérias consequências para a organização das escolas, ao propor uma base curricular nacional 

como referência”. 

No ano de 2017, tivemos a oportunidade de participar do X Congresso Internacional 

de Educação Física e Motricidade Humana (CIEFMH), evento promovido pela Universidade 

Estadual Paulista (Unesp – Rio Claro). Naquele evento participamos como ouvinte da mesa 

redonda intitulada: A Educação Física na Base Nacional Comum Curricular, que teve como 

palestrantes o professor Marcos Garcia Neira, da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo, ao lado da professora Fernanda Moreto Impolcetto, da Universidade Estadual 

Paulista. 

Durante a atividade, os palestrantes explanaram de forma muito objetiva as mudanças 

que o documento BNCC teve da primeira à terceira versão.  

A partir da reflexão e leitura da 3ª versão da BNCC, cabe indagarmos os leitores e 

educadores em exercício nas escolas públicas e privadas brasileiras, com a questão 

problematizadora: Se não houver formação de professores adequada, educadores capacitados 

para exercer tal formação, investimento do Ministério da Educação e das secretarias de 

Educação, será que a BNCC será um documento orientador do trabalho pedagógico para 

efetivar a mudança na educação brasileira, ou se tornará apenas um documento protocolar?  

Já na palestra proferida pelo professor Marcos Neira, foi possível nos indagarmos 

sobre os paradoxos e paradigmas que a BNCC tem como meta, especificamente no caso da 

disciplina de Educação Física. Comparando a primeira versão com a terceira, observa-se uma 

diminuição significativamente grande sobre os objetivos da disciplina em cada ciclo. Outro 
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esclarecimento feito pelo palestrante foi em relação aos aspectos de cunho teórico, que, 

nitidamente, têm exercido controvérsia no documento. Concluímos nossa análise 

compreendendo que, sem a explicação do professor Marcos Neira, certamente ficaria 

implícito tal entendimento de que com as mudanças políticas sofridas no governo no ano de 

2016, principalmente em decorrência do impeachment da Presidenta, este e outros fatos 

tiveram participação efetiva na elaboração da 3ª versão do documento. Sobretudo, é válido 

ressaltar que, mesmo com as mudanças proferidas na BNCC, cada instituição escolar será 

responsável por construir seu projeto político-pedagógico, e cada rede de ensino terá a 

responsabilidade de elaborar seu próprio currículo, o que envolve a priori a leitura da 

realidade e a visão de mundo particular de cada escola e rede educacional. 

Para reconstruirmos uma visão panorâmica, apresentaremos a seguir os principais 

modelos curriculares vigentes que subsidiam a prática pedagógica dos professores de 

Educação Física escolar. 

 

3.2 Perspectiva desenvolvimentista do currículo 

 

Inicialmente, apresentaremos o currículo na perspectiva
8
 desenvolvimentista. Este 

modelo curricular foi idealizado no Brasil por Go Tani et al. (1988) e o principal livro que 

orienta a prática pedagógica dos professores na escola básica é denominado Educação física 

escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. O referencial teórico 

apresentado tem bases estrangeiras em autores como D. Gallahue e J. Connolly. Esta obra foi 

elaborada com o objetivo de romper com o modelo mecanicista, que foi hegemônico nos anos 

entre 1970 e 1980 nas aulas de Educação Física escolar. Este movimento indicava como 

principal conteúdo nas aulas o esporte, especificamente o futebol, o handebol, o basquetebol e 

o voleibol, que se tornou conhecido por enfatizar a aptidão física no esporte, como forma de 

treinamento, distanciando das aulas as pessoas menos habilidosas e as pessoas com 

deficiência, separando por gênero meninos e meninas. Inicialmente, a aptidão física foi 

confrontada na literatura da área e, de acordo com o Coletivo de autores (1992, p. 24), “A 

perspectiva da Educação Física escolar, que tem como objeto de estudo o desenvolvimento da 

aptidão física do homem, tem contribuído historicamente para a defesa dos interesses da 

classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista”. 

                                                           
8
 Optamos pela utilização do termo perspectiva por considerarmos ser a terminologia mais apropriada para 

tratar das teorias curriculares da Educação Física, neste caso seguindo a definição de Gadotti (2000, p. 4), 

que considera que falar em perspectivas é falar de esperança no futuro. 
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Neste sentido, o movimento desenvolvimentista propõe um modelo diferente de 

atividades do que foi apresentado anteriormente, através de um programa específico para 

crianças da faixa etária de 6 a 14 anos. As atividades que os autores indicam consideram o 

movimento como objeto de estudo e principal tarefa da Educação Física escolar, ou seja, o 

movimento como um fim em si mesmo. De forma contrária à definição da faixa etária que 

Tani et al. (1988) estabeleceram para esta abordagem, Mello (2013, p. 54), em estudo sobre a 

abordagem desenvolvimentista, ressalta que “[...] as bases para os estudos 

desenvolvimentistas provêm da teoria psicanalítica sobre o comportamento humano de 

Sigmund Freud, que se concentrava prioritariamente no estudo da personalidade e no 

funcionamento anormal em adultos”. De certa forma, essa diferença entre faixas etárias pode 

acarretar prejuízos para as crianças que participarem de aulas de Educação Física na escola 

pautadas em um modelo curricular desenvolvimentista, podendo especializar precocemente as 

crianças em exercícios motores e até mesmo em fundamentos esportivos repetitivos, podendo 

desconsiderar a formação crítica e social dos alunos. 

Os estudos característicos deste modelo curricular enfatizam a aprendizagem motora e 

o desenvolvimento motor dos indivíduos, além do crescimento e desenvolvimento. Para 

realizar experimentos e estudos sobre esses conceitos desenvolvimentistas foi criado um 

grupo de estudo sob orientação do professor Go Tani na Escola de Educação Física da 

Universidade de São Paulo (USP), que posteriormente deu origem ao Laboratório de 

Comportamento Motor (LACOM), com sede nesta mesma instituição, ambos criados no ano 

de 1988. A partir deste ano, surgiram diversas dissertações de mestrado, teses de doutorado e 

artigos científicos com o objetivo de fortalecer esse campo do conhecimento. 

Daolio (2004), em livro que trata da Educação Física e o conceito de cultura, faz uma 

análise sobre os fragmentos da perspectiva desenvolvimentista e cita que, para os autores 

desta proposta, a Educação Física pode ser estudada a partir de abordagens macroscópicas, de 

características filosóficas e administrativas e também com base em abordagens microscópicas, 

que se originam do estudo das características dos alunos em diferentes níveis de análise, 

visando a estruturar um plano de trabalho. No entanto, Daolio (2004) ressalta que, mesmo os 

autores tentando explicitar o conceito de cultura através da discussão de desenvolvimento 

motor apresentado na obra, a opção do trabalho é por um estudo de natureza biológica, 

partindo dos aspectos biológicos da espécie humana.  

Sendo assim, em nosso entendimento, o trabalho desenvolvido pelos professores na escola 

pública é embasado por alguma perspectiva curricular. Mesmo que o educador não tenha clareza 
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sobre qual modelo curricular utiliza na prática pedagógica, as aulas de Educação Física são 

marcadas pela atribuição de modelos didáticos e metodológicos que possibilitam enxergarmos, na 

observação de uma aula, qual a opção do professor em relação à perspectiva utilizada. A 

diversidade de propostas existentes na literatura da área nos despertou o interesse em estudar a 

utilidade desses referenciais teóricos e suas contribuições para a prática pedagógica. No caso 

específico da abordagem desenvolvimentista, Manoel (2008, p. 476) salienta: 

A Educação Desenvolvimentista entende que a escola tem a responsabilidade de 

criar um ambiente sintonizado com as necessidades da criança definidas a partir do 

reconhecimento do processo de desenvolvimento pelo qual ela passa. Esse processo 

é visto como regular e universal, cabendo ao educador traduzir os padrões 

desenvolvimentistas em atividades que o nutram. 

Analisando o currículo desenvolvimentista através das aulas de Educação Física 

ministradas pelos professores da rede municipal de Santo André e nas formações de 

professores proferidas por professores que compactuam com essa proposta de ensino e 

aprendizagem, observamos que a ênfase no movimento é unânime, por meio de atividades que 

exijam um repertório motor na repetição de exercícios coordenados como, por exemplo, 

corridas, saltos, deslocamentos e execução de fundamentos no esporte, todos atribuídos a uma 

repetição exacerbada de movimentos, descaracterizando a reflexão sobre aquilo que está se 

fazendo. A maioria dos professores de Educação Física, com os quais conversamos em 

momentos formativos no município de Santo André, atribuem a esta perspectiva uma forma 

de aprimorar os aspectos motores das crianças através do trato pedagógico padronizado, 

enfatizando exercícios que envolvam padrões motores específicos para aprendizagem em 

algum tipo de esporte.  

O modelo curricular desenvolvimentista, mesmo tendo boa intenção, a de proporcionar 

aulas que possibilitassem a participação das crianças em atividades motoras e tornar a prática 

pedagógica diferente daquela apresentada pela aptidão física no esporte, também sofreu 

muitas críticas na literatura (COLETIVO DE AUTORES, 1992; DAOLIO, 2004; DARIDO, 

2003; NEIRA; NUNES, 2006; NEIRA, 2011). Percebemos que foram muitas críticas 

atribuídas ao movimento desenvolvimentista; esse fato gerou certa inquietação nos autores 

proponentes desta perspectiva, que se posicionaram escrevendo dois artigos de opinião vinte 

anos após a inauguração desta proposta de ensino (TANI, 2008; MANOEL, 2008). Ambos os 

autores se pronunciaram contra os argumentos realizados através da crítica feita por outros 

teóricos e Tani (2008) ainda afirma que o livro que tornou a perspectiva teórica conhecida foi 

escrito para apreciação dos professores que atuam na escola básica, e esses seriam os 

responsáveis em proferir críticas ou alternativas para a proposta. 
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Os autores ainda citam que esse debate tem cunho ideológico e partidário e eles foram 

alvos de “perseguição” por não pensarem da mesma forma que os críticos; ora, se estamos em 

um ambiente educativo e temos a liberdade de termos ideias e concepções diferentes, 

concordamos com o educador Paulo Freire quando diz que “educar é um ato político”; logo 

pensamos de forma contrária, opondo-nos à visão dos autores da proposta desenvolvimentista 

e acreditamos que nenhuma perspectiva teórica, concepção ou prática pedagógica estará livre 

de ideologias e pensamentos político-partidários. 

Para Darido (2003, p. 5), “Uma das limitações desta abordagem refere-se à pouca 

importância, ou a uma limitada discussão, sobre a influência do contexto sociocultural que 

está por trás da aquisição das habilidades motoras”. De fato, concordamos com a autora de 

que essa proposta deixou de lado a formação para a cidadania, a reflexão das crianças sobre os 

aspectos que foram atribuídos na aula, além do pouco contato dos alunos que têm pouco ou 

nenhuma predisposição para desempenhar repetição de movimentos coordenados e aqueles 

que envolvem a aprendizagem motora, o que poderá expor as crianças a situações 

desagradáveis por não conseguir realizar determinados movimentos. 

Desta maneira, o ensino de Educação Física, que é atribuído na prática pedagógica dos 

professores que atuam na escola, especificamente no município de Santo André, deve atentar 

aos princípios orientadores que a perspectiva desenvolvimentista propõe, para que os 

principais agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem não possam ser 

prejudicados, com os possíveis reducionismos e seleção entre habilidades que essa proposta 

atribui na escola. Através dessa reflexão e análise que realizamos na literatura, por meio de 

escritos dos diversos autores e atores que desenvolveram importantes pesquisas sobre as 

abordagens pedagógicas, e de uma maneira geral as importantes críticas feitas em torno do 

modelo desenvolvimentista, torna-se necessário pensarmos sobre o papel desta disciplina na 

escola e seu verdadeiro significado na formação dos educandos. Devemos inaugurar na escola 

um modelo de Educação Física que reforce a convivência entre as crianças em todas as 

atividades desenvolvidas na escola, para que possamos, de um modo unilateral, participar de 

práticas corporais que pensem no futuro e evitem o retrocesso no âmbito escolar. 

 

3.3 Perspectiva psicomotora do currículo 

 

Outro modelo curricular muito discutido nos cursos de graduação é a perspectiva 

psicomotora. Este movimento ganhou notoriedade nos anos de 1980 e tinha como objetivo 
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romper com o modelo hegemônico que perdurava na área escolar, denominado de aptidão 

física, voltado para o rendimento esportivo. O principal autor desta proposta é o professor de 

Educação Física francês Jean Le Boulch, formado também em Medicina e Psicologia. O autor 

se tornou conhecido após sua vinda ao Brasil para ministrar cursos e palestras sobre a 

psicomotricidade. Uma de suas principais obras sobre este tema é o conhecido livro Educação 

pelo movimento. De acordo com Darido (2003, p. 14), “O discurso e prática da Educação 

Física sob a influência da psicomotricidade conduz à necessidade do professor de Educação 

Física sentir-se um professor com responsabilidades escolares e pedagógicas”. 

Para Daolio (1997, p. 30), “A psicomotricidade nunca foi de uso exclusivo da 

Educação Física, mas também da Pedagogia, da Psicologia e da Psicopedagogia, sem falar do 

início de formação de psicomotricistas, iniciada na mesma época”. Na escola, os professores 

que optam por desenvolver sua prática pedagógica pautada nos princípios do currículo 

psicomotor atribuem nas aulas um significado baseado em circuitos motores, que entre outras 

coisas enfatizam a lateralidade, equilíbrio, deslocamentos, saltos e ainda estimulam o 

esquema corporal e a noção espaço-temporal nas aulas de Educação Física. Neste sentido, os 

alunos são submetidos a tarefas que envolvam a noção direita-esquerda, rolamentos e 

exercícios de pular corda e executar estrelinhas; essas são as atividades que os professores de 

Educação Física ministram por meio desta proposta curricular. 

 Em sua tese de doutorado, Daolio (1997, p. 30) relata que 

[...] a Psicomotricidade, de certa forma, contribuiu para a negação de conteúdos até 

então tidos como próprios da Educação Física, principalmente o esporte. Ao 

valorizar a formação integral da criança, o discurso da Psicomotricidade, centrado na 

"educação pelo movimento", fez com que a Educação Física se tornasse meio para 

outras disciplinas escolares, perdendo, assim, sua especificidade. 

A psicomotricidade vem crescendo proporcionalmente desde seu surgimento até os 

dias atuais. Diversas faculdades têm ofertado esse curso como forma de pós-graduação e 

extensão. Observamos que a procura por este curso é grande e uma possível causa é o 

conteúdo programático visível na ementa curricular que indica ser a psicomotricidade o 

caminho de descoberta dos problemas educacionais. Através dessa especialização, os 

professores e professoras que atuam em sala de aula ou nas aulas de Educação Física estarão 

aptos a identificar problemas como dificuldade de aprendizagem, problemas de coordenação 

motora e o que é principal: a crença da atuação psicomotora no processo de alfabetização e 

letramento dos alunos.  

Por este motivo, muitos professores de Educação Física utilizam do currículo 

apresentado pela psicomotricidade em suas aulas para terem suas “vozes” valorizadas no 
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ambiente escolar, ou seja, ajudando os professores de sala de aula no processo de ensino e 

aprendizagem de disciplinas como Português e Matemática, não que seja errado atuar de 

forma interdisciplinar, porém temos percebido que a Educação Física fica à mercê destas 

disciplinas e descaracteriza seus temas que são identificados na cultura corporal, entre os 

quais brincadeiras, jogos, ginástica, esporte, práticas de aventura e atividades rítmicas, além 

de não contribuir para a formação da cidadania e para o pensamento crítico sobre a sociedade. 

Nos anos entre 2014 e 2015, tivemos a oportunidade de participar da formação de 

professores de Educação Física da rede pública municipal de São Bernardo do Campo (SP). O 

conteúdo abordado nesta capacitação indicava os princípios do currículo psicomotor em seu 

referencial teórico. Os principais autores citados foram: Jean Piaget, Skinner, Vygotsky, 

Wallon, Manoel Sérgio, Jean Le Boulch e Vitor da Fonseca. As atividades indicadas pelo 

formador referiam-se ao esquema corporal, ao desenvolvimento motor, à praxia fina e à 

praxia global.  

Todavia, o município possui um currículo explícito para orientar a prática pedagógica 

dos professores de EF, elaborado com os preceitos da perspectiva cultural da EF, que tem 

como principais representantes os teóricos Neira e Nunes (2006). Sousa e Mafra (2016) 

realizaram estudo sobre a formação de professores que atuam em São Bernardo do Campo e 

identificaram uma imensa defasagem no que concerne aos conteúdos abordados na 

capacitação e a falta de relação dialógica com o currículo que se encontra explícito para 

contribuir com o trabalho pedagógico do professor, concluindo, com muita maestria, que a 

falta de diálogo entre perspectivas teóricas, no campo da prática, poderá tornar a formação de 

professores mera utopia. 

Observamos que os professores de Educação Física que participaram dos momentos 

formativos questionavam a pouca relação entre teoria e prática e sentiam dificuldade em 

aplicar o que era atribuído na formação em sua prática pedagógica, pois houve a 

especificidade teórica sem a devida aplicabilidade da práxis que é um princípio relevante para 

o sucesso escolar e principalmente para a reflexão sobre a prática.  

Em dissertação de mestrado sobre a Psicocinética, C. Silva (2015, p. 15) diz que 

É importante comentar que as obras de Le Boulch influenciaram a intervenção 

pedagógica e as pesquisas na área de Educação Física, entretanto, após a década de 

80 houve uma lacuna na tradução e publicação de seus trabalhos no Brasil, um 

“esquecimento” das suas ideias, seu trabalho não se consolidou após esse período.  

Analisando a prática pedagógica dos docentes de Educação Física pesquisa, 

especificamente os educadores/a sol, lua, estrela e terra, percebemos que a psicomotricidade é 
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a perspectiva curricular mais utilizada por esses professores/a de EF que atuam em diferentes 

escolas da rede municipal de Santo André.  

O que consideramos diferente na formação vivenciada no município de São Bernardo 

foi a ênfase no trato pedagógico e princípios psicomotores indicados pelo formador que 

constam na obra do autor Vitor da Fonseca, presente em seu livro Manual de observação 

psicomotora, publicado no ano de 2012. Este autor enfatiza a importância da junção 

neurociências com a Educação Física; esta relação atribui aos professores relacionar nas aulas 

os “deslocamentos laterais”, “rolamentos”, “estrelinhas”, “andar sobre linhas”, equilibrar-se 

com um só pé etc. De acordo com o formador, os professores que estimularem essas 

atividades poderão contribuir para o aprendizado das disciplinas como Matemática, 

Português, além de auxiliar na personalidade das crianças e no desenvolvimento motor. Vale 

frisar que essa perspectiva psicomotora pouco relaciona a contribuição destes estudos para a 

formação da cidadania. 

A autora Silva (2013), na tentativa de nos apresentar uma nova perspectiva curricular, 

apresenta-nos uma possibilidade de desenvolver as atividades de Educação Física na escola 

por meio da proposta da motricidade humana; para os autores, convém ressaltar que a escola é 

uma instituição social e, como tal, uma de suas especificidades é ser portadora da veiculação 

de conhecimentos sistematizados, bem como consiste num local onde ocorre a sistematização 

do processo de construção do conhecimento. A escola é a instituição em que os alunos têm a 

oportunidade e o direito de participar de diversas vivências motoras; neste sentido, a prática 

de atividades físicas pode contribuir no processo de aprendizagem de outros conteúdos, 

relacionados a outras disciplinas e na vida cotidiana; sendo assim, a Educação Física poderá 

contribuir para a transformação da realidade social dos alunos e o processo de 

desenvolvimento das potencialidades humanas, por meio dos seus conteúdos e do diálogo.  

Percebemos que a tentativa da autora pode ser querer reescrever a perspectiva 

psicomotora, de um modo diferente, porém similar ao que já fez Le Boulch, que, para C. Silva 

(2015), o autor abordou a compreensão da Motricidade Humana e a sua complexidade, 

defendeu o desenvolvimento e a aprendizagem da pessoa através do movimento do corpo. 

Desta forma, acreditamos que houve a intenção dos autores em reinventar o currículo 

psicomotor; nossa observação diante desta tentativa nos remeteu a uma velha pergunta 

proferida sob o título do livro do filósofo Manoel Sérgio denominado: Educação Física ou 

ciência da Motricidade Humana? E a nossa pergunta para estes autores seria definida da 

seguinte maneira: A abordagem da motricidade humana indicada como nova proposta no livro 
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Portas abertas para a Educação Física: falando sobre abordagens pedagógicas (SILVA, 

2013) não seria repetir o que foi proposto na perspectiva da psicomotricidade? 

Analisando o caso específico da rede municipal de Santo André, notamos que os 

professores de Educação Física que declararam desenvolver o currículo psicomotor em sua 

prática pedagógica, argumentaram ser essa proposta a mais preparada para se trabalhar com as 

crianças de 4 a 5 anos. A Educação Física deste município está presente desde a Educação 

Infantil até o Ensino Fundamental I, no caso específico da rede municipal de Santo André, 

que é o foco de estudo deste trabalho; outro fato que nos chamou a atenção foi que a maioria 

dos professores disse ter alguma dificuldade em ministrar aulas de Educação Física para o 

público infantil, que tinha a preferência de atuar no Ensino Fundamental I. 

 É interessante ressaltar que poucos municípios e estados brasileiros têm a atuação da 

disciplina de Educação Física (EF) na grade curricular das escolas, o que de certa forma pode 

tornar Santo André como um polo de referência na atuação com a Educação Física infantil. 

Neste sentido, torna-se necessário fortalecermos as práticas corporais desenvolvidas com as 

crianças e democratizar o conhecimento desenvolvido nas redes de aprendizagem escolar para 

que outros estados e municípios do País possam introduzir a EF nas escolas. Todos nós 

sabemos que necessita de intervenção do poder público e reivindicação da sociedade para que 

esse “inédito viável”, como diria Freire, seja possível de acontecer em todas as escolas 

brasileiras. 

 

3.4 Perspectiva construtivista da aprendizagem 

 

A perspectiva construtivista foi divulgada no Brasil por meio dos trabalhos do 

professor João Batista Freire, divulgado e conhecido no campo acadêmico por meio do livro 

Educação de corpo inteiro, publicado em sua 1ª edição no ano de 1989 (por rara coincidência, 

ano de meu nascimento). Freire estruturou seu livro fazendo críticas às escolas, pois, para o 

autor, a instituição escolar deveria ousar em ensinar além das carteiras da sala de aula, e a 

Educação Física, de forma audaciosa, deveria utilizar dos recursos do mundo da imaginação, 

do brinquedo e principalmente do faz de conta para interagir com as crianças desde a 

Educação Infantil até os anos posteriores da educação escolar. 

De acordo com Darido (2003), a proposta denominada construtivista interacionista 

também surge em oposição ao modelo que tinha como objetivo selecionar os mais habilidosos 

para participarem de competições esportivas de alto nível nas escolas, desconsiderando desta 
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forma os saberes populares advindos da vivência pessoal de cada aluno. Para compreender 

essa perspectiva da aprendizagem é interessante consultar os escritos de Jean Piaget, principal 

referencial teórico utilizado por essa proposta. Para o autor, o construtivismo se define como a 

construção do conhecimento a partir da interação dos sujeitos com o mundo, ampliando a 

relação do ensinar e aprender, o que, de certa forma, envolve esquemas de assimilação e 

acomodação. 

A teoria construtivista
9
 da aprendizagem é utilizada na escola por professores de sala 

de aula e pelos professores de Educação Física, que utilizam essa proposta confeccionando 

materiais com os alunos para a realização de atividades adaptadas do sentido original, como, 

por exemplo, elaborar atividades com “pneus”, “caixas de papelão”, “latas”, “copos de 

plástico”, “bastões de madeira”, “bolas de meia”, “garrafas de plástico”, “sacos de estopa”, 

“tampinhas de garrafa” e outros materiais que sejam construídos através da criatividade do 

professor (FREIRE, 1989). Observa-se que o autor faz a tentativa de apresentar uma 

estruturação curricular para a área de Educação Física, trazendo os recursos de materiais 

recicláveis e de fácil acesso para que as crianças da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I tenham acesso a esse repertório de atividades.  

Outra tentativa de Freire é tentar superar a carência de materiais que aflige muitas 

escolas do País. Essa proposta tem a intenção de apresentar aos professores a possibilidade de 

construir “raquetes de papelão”, “bolas de papel”, “perna de pau”, entre outros materiais. 

Desta forma, o educador não teria que depender ou esperar a escola comprar materiais oficiais 

para a prática de esportes ou jogos que tenham a especificidade de algum material exclusivo, 

substituindo essa ótica pela adaptação.  

Para o educador espanhol César Coll (2009, p. 25), “[...] a concepção construtivista 

oferece ao professor um referencial para analisar e fundamentar muitas das decisões que toma 

no planejamento e no decorrer do processo de ensino”. Sendo assim, a prática pedagógica 

orientada por essa perspectiva também utiliza os conhecimentos prévios dos alunos para a 

participação em jogos e brincadeiras de faz de conta. Esse modelo curricular enfatiza que 

aprender é construir, aprender é participar de atividades com sentido e significado e, 

principalmente, aprender é interagir com o mundo e com a imaginação. Concordando com 

essa visão, Coll (2009, p. 19-20) cita que, 

                                                           
9
 Entendemos a teoria construtivista como perspectiva de aprendizagem, diferentemente de perspectiva 

curricular, sendo assim, ressaltamos relevante descrever o tratamento teórico desta perspectiva nesta dissertação 

de mestrado por ser um referencial discutido na formação inicial dos professores de Educação Física, assim 

como em diversos concursos públicos da área. 
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Para a concepção construtivista, aprendemos quando somos capazes de elaborar uma 

representação pessoal sobre um objeto da realidade ou conteúdo que pretendemos 

aprender. Essa elaboração implica aproximar-se de tal objeto ou conteúdo com a 

finalidade de aprendê-lo; não se trata de uma aproximação vazia, a partir do nada, 

mas a partir das experiências, interesses e conhecimentos prévios que, 

presumivelmente, possam dar conta da novidade. 

Concluindo nossa análise sobre essa proposta, percebemos uma fragilidade no que se 

refere à avaliação. O assunto avaliação da aprendizagem é um problema para muitos 

educadores de diversas disciplinas curriculares. E seria diferente para a Educação Física? 

Outro motivo que consideramos relevante ressaltar, e que se torna difuso nessa proposta 

construtivista é que o próprio autor desta perspectiva não apresenta uma solução ou sugestão 

de avaliação, pois, na leitura de sua obra, que já está na 5ª edição, não identificamos um 

modelo de avaliação para contribuir com a prática pedagógica dos professores que queiram 

utilizar essa perspectiva nas aulas de Educação Física. Em suas próprias palavras, o autor 

deixa claro que a obra Educação de corpo inteiro está inconclusa e ainda cita que não há uma 

solução acabada para o problema. Segundo o autor, “[...] não será pelo que escrevi que essa 

tal Educação Física nova, transformadora, que vai exercer nas escolas um papel como o de 

outra disciplina qualquer, acontecerá” (FREIRE, 1989, p. 195). O autor ainda argumenta que 

a criança é uma especialista em brinquedo, logo indica que as instituições escolares deveriam 

levar em conta esse tipo de conhecimento para iniciar o programa escolar, e sair da rotina de 

sala de aula, das filas, do “corpo sem movimento” para a experiência alegre e diferente que 

educa de corpo inteiro. 

 

3.5 Perspectiva crítico-emancipatória do currículo 

 

O currículo crítico-emancipatório foi inaugurado no Brasil por um autor catarinense 

chamado Elenor Kunz. O autor possui doutorado pelo Instituto de Ciências do Esporte pela 

Universität Hannover (1987) e pós-doutorado pela Universität Hannover (1996). A ideia de 

elaborar esse modelo curricular surgiu no momento em que o autor esteve na Alemanha para 

realizar sua tese de doutoramento. Kunz, também, foi um dos autores que se preocupou em 

romper com a hegemonia esportiva que era praticada nas escolas através da aptidão física. O 

principal livro que tornou essa perspectiva conhecida é denominado Transformação didático 

pedagógica do esporte (KUNZ, 2006). Essa proposta foi influenciada pela Escola de 

Frankfurt, especialmente pelos trabalhos do filósofo alemão Jürgen Habermas, referencial 

teórico bastante utilizado nesta perspectiva. Kunz utiliza dos recursos da teoria de ação 
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comunicativa, característica da teoria crítica, para proporcionar à Educação Física um formato 

de currículo capaz de promover a emancipação dos educandos, por meio do constante 

questionamento durante as aulas, por parte dos alunos. Com este movimento, o autor pretende 

atribuir ao esporte um mecanismo de contribuição para a formação dos educandos, 

diferentemente da maneira como este tema foi ministrado nos anos de 1980. Como exemplo, 

o tratamento diferente dessa perspectiva é a presença de outras modalidades esportivas, como 

os esportes radicais, atletismo e outras modalidades que vêm ganhando espaço nas aulas de 

Educação Física. Para Kunz (2000, p. 2), 

[...] inúmeras experiências, denominadas também de práticas esportivas, como os 

esportes radicais que, além de se desenvolverem em espaços e tempos menos rígidos 

e fixados como os anteriores, têm a emoção, o risco e a aventura como bases para a 

sua prática. Portanto têm estes esportes, uma atenção mais acentuada sobre as 

manifestações humanas da Sensibilidade, da Percepção e da Intuição. 

Outro importante referencial teórico utilizado pelo autor proponente da perspectiva 

crítico-emancipatória é o educador Paulo Freire. Neste sentido, as aulas de Educação Física 

que utilizarem dessa referência para orientar a prática pedagógica terão que considerar os 

princípios dialógicos e de conscientização. De acordo com as premissas desta proposta, a 

prática pedagógica da Educação Física utilizará do tema esporte como principal caminho a ser 

desenvolvido nas aulas, porém o que diferencia o tratamento das modalidades esportivas 

coletivas tratadas nesta proposta em comparação com o modelo hegemônico e reprodutivista 

que atuou com prioridade nas aulas dos anos de 1980 é a consideração dos aspectos 

educacionais, segundo os quais o esporte ensinado para os alunos deverá contribuir para sua 

formação crítica e emancipadora enquanto cidadão. 

No modelo curricular crítico-emancipatório, o movimento humano é considerado o 

objeto central da proposta. No livro denominado Transformação didático-pedagógica do 

esporte (KUNZ, 2006), o autor nos apresenta quatro concepções básicas que podem ser 

trabalhadas nas escolas.  

A primeira concepção ressaltada pelo autor é a biológico-funcional, que, segundo 

Kunz, prioriza como atividade de ensino o exercício físico dos alunos, prescrevendo desta 

forma as atividades físicas e o esporte de forma sistematizada de acordo com a idade e sexo, 

visando atribuir o maior número de exercícios físicos e contribuir com a melhoria da saúde, o 

que significa não enfatizar a competição e o lazer nas atividades vivenciadas. 

A segunda concepção apresentada por Kunz é a formativo-recreativa, em que a 

Educação Física tem como função principal contribuir na formação da personalidade e das 

habilidades motoras dos(as) estudantes, possibilitando organizar ludicamente seu tempo livre. 
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Neste sentido, proporciona a vivência para os alunos nos jogos, buscando evitar a competição 

e o treino. 

A terceira concepção é denominada por Kunz de técnico-esportiva, na qual o autor 

considera ser hegemônica no contexto escolar. Esta proposta de cunho esportivo visa 

contribuir em âmbito mais geral na descoberta de talentos esportivos. O interesse dos 

professores em utilizar a prática esportiva nas aulas de Educação Física, de acordo com as 

premissas desta proposta, tem a finalidade de atribuir em sua prática pedagógica os padrões 

do esporte de alto rendimento, que de certa maneira pode especializar as crianças 

precocemente, provocando prejuízos emocionais nos momentos de frustração causados pelo 

fracasso nos campeonatos esportivos. De acordo com Kunz (2006, p. 49), “O treinamento 

especializado precoce no esporte acontece quando crianças são introduzidas, antes da fase 

pubertária, a um processo de treinamento planejado e organizado de longo prazo com o 

objetivo do gradual aumento do rendimento”. 

A quarta concepção, denominada pelo autor de crítico-emancipatória, visa utilizar o 

movimento humano para desenvolver algumas competências como, por exemplo, a 

autonomia, a competência social e a competência objetiva. Nesta premissa, parafraseando 

Kunz (2006, p. 107), 

É por intermédio dessa competência objetiva (praticamente a única objetivada nas 

outras concepções) que se valoriza, também, a condição física, o esporte, as 

atividades de lazer, da aprendizagem motora, da dança ou das atividades lúdicas 

vistas anteriormente, enquanto conteúdo específico da área; porém o 

estabelecimento dos objetivos para desenvolver a competência de autonomia, a 

competência social e a competência objetivo-instrumental precede à decisão 

temática e metodológica do ensino destas áreas.  

Como podemos perceber nas quatro concepções citadas por Kunz, a Educação Física 

demonstra ter um trabalho diversificado em relação aos temas e conteúdos da área. Neste 

sentido, ressaltamos que a concepção crítico-emancipatória, em nosso entendimento, é a que 

pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem no cotidiano escolar pela forma didática 

como aborda os temas. No entanto, para que seja possível a aplicação dessa proposta, que 

utiliza do esporte como aporte de transformação didática pelos professores de Educação 

Física, é necessário maior investimento na docência do ensino superior; ou seja, a prática 

pedagógica ministrada pelos professores universitários não pode ficar, como um monólogo, 

apenas com a ênfase no esporte de rendimento tradicional e na aprendizagem motora. O que 

pode contribuir com a prática dos professores que atuam na escola e os que ainda estão em 

fase de formação é a democracia do conhecimento promovida por intermédio de esportes 

diferentes, das práticas de aventura, dos jogos e brincadeiras, do hip hop, do funk, das 
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ginásticas e, de um modo geral, não precisamos negar a contribuição do futebol e dos esportes 

tradicionais no processo de ensino, tratados de maneira igualitária entre todos os participantes, 

mas não só estes últimos esportes se sobressaindo sobre os outros e vice-versa. Concordamos 

com Kunz (2006, p. 83) quando esclarece que 

Os cursos universitários de formação de professores de Educação Física, na tentativa 

de formar especialistas do esporte, ensinando a estes profissionais a mais 

especializada e evoluída tecnologia científica dos esportes, formam, na verdade, 

indivíduos leigos para o exercício da profissão de professor de Educação Física na 

maioria das escolas brasileiras. Provavelmente, na escola, nem o aluno nem o diretor 

farão qualquer distinção entre o trabalho prático realizado por esse profissional com 

curso universitário e o de uma pessoa qualquer que goste de ginástica e dos esportes. 

Finalmente, no livro Transformação didático-pedagógica do esporte, Kunz apresenta 

alguns exemplos do modelo curricular crítico-emancipatório. Dentre esses exemplos, citamos 

algumas situações de ensino. Na situação de ensino I, citada no livro, o autor demonstra o 

tratamento da modalidade atletismo. Nesta atividade, o aluno deverá vivenciar as 

possibilidades de imprimir o máximo de velocidade numa corrida sem o objetivo de se 

comparar com um companheiro ou correr contra um cronômetro, basta correr até uma 

distância predeterminada para concluir a tarefa (KUNZ, 2006, p. 131). Na situação de ensino 

II, o autor apresentou a atividade corrida veloz coletiva. No desenvolvimento da atividade, os 

estudantes realizam corrida de revezamento a partir de um problema apresentado ao grupo, 

por exemplo, correr 150 metros em 25 segundos. O autor demonstrou outros tipos de variação 

sobre a modalidade atletismo, enfatizando lançamentos com bolas, pelotas, arcos ou dardos 

simples, atividades sugeridas para serem ministradas no ambiente escolar (KUNZ, 2006, p. 

132). 

Em uma de suas obras mais recentes, Kunz (2013) nos apresenta o livro Didática da 

Educação Física. Ao fazermos a leitura do texto, foi possível compreender a materialização 

prática da perspectiva crítico-emancipatória através dos relatos de experiência que foram 

descritos na prática pedagógica dos professores de Educação Física que protagonizaram 

alguns dos capítulos do livro, apresentando algumas possibilidades para os educadores que 

queiram realizar seu trabalho pautado nesta perspectiva. No entanto, os autores deixam 

explícito que a obra não é uma receita, mas sim um processo de formação e reflexão. O livro 

apresenta os relatos de experiência organizados em forma de unidade didática que significa a 

organização do planejamento de ensino e aprendizagem sobre os temas e conteúdos a serem 

apresentados pelos alunos. Consideramos relevante ressaltar a prática pedagógica apresentada 

pelo professor de Educação Física e mestre de capoeira José Luiz Cerqueira Falcão, cujo 

relato tratou especificamente do tema capoeira. De acordo com Falcão (2013), a capoeira é 
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uma prática corporal da cultura afro-brasileira, que durante longo período foi condenada e 

proibida pelo poder constituído. 

Sobre a aplicabilidade prática do trabalho pedagógico na perspectiva crítico-

emancipatória, Falcão (2013, p. 55) nos indaga com as respectivas perguntas: Como ensinar 

capoeira na escola? Quais os conteúdos que devem ser privilegiados no processo de ensino-

aprendizagem da capoeira? Qual o papel do professor de capoeira? Como avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem da capoeira na instituição escolar? Neste sentido, o autor elaborou 

uma proposta de unidade didática de capoeira para o 4º ciclo do Ensino Fundamental, com 

duração de um semestre e aulas com duração de 1 hora e 30 minutos. Sobre os materiais e 

local apropriado para praticar a capoeira, o autor orienta que o espaço seja um salão com piso 

liso, que utilize os materiais berimbaus, atabaques, pandeiros, agogô e reco-reco.  

Finalmente, sobre as situações de ensino, o autor sugere que se inicie com a ginga, que 

constitui a movimentação básica da capoeira de onde partem todos os outros movimentos e 

golpes, caracterizando-se pela oposição entre braços e pernas, sendo que na movimentação do 

gesto perna direita fica à frente e braço esquerdo à frente, perna esquerda à frente e braço 

direito à frente, gingando simultaneamente buscando um equilíbrio dinâmico. Em seguida, 

Falcão (2013) indica a encenação como segundo gesto a ser ensinado na aula de Educação 

Física, sendo que, ao som do berimbau ou de alguma música de capoeira, o estudante deverá 

se deslocar individualmente por todo o espaço da sala de aula em diversas direções, 

executando movimentos de giros, soltura e descontração. Em seguida, o autor sugere que seja 

realizada a problematização dos gestos da capoeira, ampliação, reconstrução e por fim deve se 

iniciar o ensino dos golpes desta modalidade. Ao final da unidade didática, que teve a duração 

de um semestre, o professor realizou a avaliação da aprendizagem por meio de um festival de 

capoeira, no qual a turma organizou uma grande roda de capoeira, podendo convidar um 

membro externo que tenha experiência no tema. 

Consideramos que a unidade didática que tratou sobre a capoeira apresentou uma 

proposta crítico-emancipatória de organizar o ensino da Educação Física escolar. No entanto, 

na realidade escolar das escolas brasileiras, no que tange ao ensino da Educação Física, um 

semestre letivo que conta com o ensino de apenas uma prática corporal pode limitar o 

aprendizado dos estudantes sobre outros importantes temas da disciplina de EF, pois, tratar a 

capoeira em detrimento das brincadeiras, danças, esportes e demais temas do currículo escolar 

pode limitar o aprendizado das práticas corporais de interesse dos alunos e que tenham 

relação com o projeto político-pedagógico da instituição escolar. 
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3.6 Perspectiva crítico-superadora do currículo 

 

O currículo na perspectiva crítico-superadora foi inaugurado no Brasil por um coletivo 

de autores
10

. Todos eles têm uma história de contribuição para a área educacional muito 

representativa; nesta perspectiva, a Educação Física é entendida como cultura corporal. 

Segundo Souza Júnior et al. (2011), os responsáveis por tal proposta têm ideias diferentes 

sobre a definição da terminologia do conceito de cultura corporal. Vale citar que a 

aproximação deles para a elaboração do livro fez cada autor se distanciar das diferenças e se 

aproximar do verdadeiro objetivo da obra que é combater a visão conservadora e opressora 

que se tornou hegemônica na área de Educação Física, e se propuseram a apresentar uma 

proposta para contribuir com o trabalho dos educadores que atuam nas escolas de todo o 

Brasil. 

Este modelo curricular se tornou referência na área escolar na década de 1990, a partir 

do momento da publicação do livro intitulado Metodologia do ensino da Educação Física, 

publicado no ano de 1992 pela editora Cortez. A partir deste marco, diversas escolas 

espalhadas pelo Brasil receberam esse referencial teórico. O objetivo foi apresentar aos 

professores uma maneira renovadora de trabalho, com vistas à formação crítica do aluno. De 

acordo com Darido (2003, p. 8), “A proposta crítico-superadora utiliza o discurso da justiça 

social como ponto de apoio e é baseada no marxismo e neomarxismo”. Os principais autores 

utilizados nesta obra como referencial teórico são os educadores brasileiros Dermeval Saviani 

e José Carlos Libâneo, conhecidos na literatura por representar o materialismo histórico-

dialético. 

A perspectiva crítico-superadora, assim como os outros modelos curriculares que são 

conhecidos na literatura educacional, também surgiu como forma de oposição ao modelo 

mecanicista da aptidão física e do esporte, que não apresentaram uma contribuição efetiva 

para essa área de conhecimento e principalmente para a formação dos alunos. As aulas de 

Educação Física que são ministradas nos estados e municípios brasileiros apresentam diversas 

práticas pedagógicas. Essa diferença de ideias e concepções pedagógicas que cercam o dia a 

dia de muitos professores também acontece em Santo André. Nesta rede pública de ensino, os 
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 Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zulke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega 

Escobar e Valter Bracht (COLETIVO DE AUTORES). 



77 

 
 

professores têm autonomia para participarem dos jogos escolares
11

, evento que é realizado 

todos os anos, organizado pela secretaria de esporte. As modalidades esportivas oferecidas 

são: futsal, handebol, atletismo, ginástica artística, natação e lutas.  

Por conta deste evento, os professores de Educação Física que optam em realizar a 

inscrição de seus alunos para participarem do campeonato são responsáveis por selecionar um 

pequeno número de educandos para terem a vivência da competição esportiva. Neste 

momento de observação das aulas, os professores têm a tarefa de detectar os melhores em 

cada modalidade esportiva, com vistas à participação nos jogos escolares. Os alunos que são 

desprovidos de habilidades motoras são excluídos da participação, pois não apresentam 

potencial suficiente para competir em um evento em que o objetivo principal é a vitória.  

É interessante ressaltar que escolas públicas e particulares do município de Santo 

André são convidadas a participarem dos jogos escolares. A diferença entre as instituições 

escolares é que muitas escolas particulares realizam treino específico de cada modalidade 

esportiva e a rede pública não conta com horário definido de treinamento. Quando se inicia o 

campeonato, o resultado é visível através do placar dos jogos; ou seja, em muitas partidas que 

foram realizadas no ano de 2016, as escolas particulares ganhavam com uma diferença muito 

grande de gols a favor, demonstrando, através destas atividades, uma superioridade no esporte 

daqueles que detêm o capital financeiro maior. Na opinião de alguns professores das escolas 

públicas municipais de Santo André, o horário específico para treinar os alunos para a 

participação nos jogos escolares é um fator efetivo para ganhar as partidas. Esses educadores 

anseiam por atuar ministrando treinamento para os alunos no contraturno do período escolar. 

 É valido relatar que o objetivo principal das aulas de Educação Física não é formar 

atletas; no entanto, em nossa visão, o formato atual da participação nos jogos escolares pode 

ser um instrumento de utilizar a Educação Física como ferramenta utilitarista dos meios 

capitalistas e conservadores da sociedade, que outrora, nos anos de 1980, tornou esta 

disciplina como uma forma opressora em que apenas aqueles que possuíam alguma habilidade 

no esporte participavam das aulas e dos torneios esportivos. A perspectiva crítico-superadora 

tentou orientar os professores no âmbito de melhorar esse cenário no campo da prática de 

ensino e, segundo o Coletivo de autores (1992), pretende-se instigar o professor a definir, para 

sua prática, aquela perspectiva que atenda às exigências atuais do processo de construção da 

qualidade pedagógica do ensino da escola pública brasileira. 

                                                           
11

 No ano de 2016 foi realizada a 47ª edição dos jogos escolares do município de Santo André e no ano de 2017 

a 48ª edição dos jogos escolares. 
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O livro Metodologia de ensino da Educação Física é considerado um clássico da área 

escolar. Sua publicação gerou repercussão nos periódicos acadêmicos, diversas pesquisas 

surgiram utilizando esse livro como referencial teórico, porém na prática pedagógica pouco se 

houve falar sobre o desenvolvimento de trabalhos que estão amparados por essa proposta. 

Outro impacto gerado após a publicação dessa importante produção acadêmica é a indicação 

na bibliografia dos concursos públicos, tanto para ingresso na educação básica como para 

ingresso em cursos de mestrado e doutorado. Os cursos de formação de professores das 

universidades brasileiras também utilizam este livro como leitura obrigatória, presente em 

grande parte na ementa e conteúdo programático das disciplinas dos cursos de graduação. 

Em artigo que tratou sobre as abordagens, concepções e perspectivas pedagógicas da 

Educação Física, publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) no ano de 

2009, Barbieri, Porelli e Mello (2008) buscaram verificar se existe a predominância de 

alguma perspectiva na prática pedagógica dos professores que atuam na escola. Para tal 

investigação, foram analisados 11 artigos e 12 abordagens, incluindo as concepções e 

perspectivas da área de Educação Física. Os resultados do trabalho demonstraram que não 

existe uma abordagem predominante na escola, porém, na análise realizada, quatro artigos 

utilizaram como principal referencial a abordagem crítico-superadora, sendo neste caso a mais 

utilizada pelos professores que publicaram trabalho na RBCE em 2009.  

Embora este trabalho tenha demonstrado uma vantagem, em números de publicações, 

favorável à proposta crítico-superadora, em nossa experiência na rede municipal de Santo 

André, observamos que pode ter havido uma defasagem do professor na formação inicial, que 

acabou formando professores que não têm o devido entendimento sobre a prática pedagógica 

embasada nos diferentes modelos curriculares. Esse fato dificulta o entendimento sobre a 

importância da formação de professores, e da ideologia progressista que se mostra favorável 

para um currículo de Educação Física crítico, com a efetivação da pedagogia emancipadora. 

Em importante artigo que tratou sobre a formação de professores de Educação Física e 

as etapas da carreira docente, Hunger e Rossi (2012) realizaram entrevista semiestruturada 

com oito educadores, ambos atuam na rede pública estadual paulista, especificamente no 

município de Bauru. Este trabalho objetivou analisar os significados atribuídos por 

professores de Educação Física escolar à relação entre a formação continuada e as etapas do 

desenvolvimento profissional. Para as autoras, os professores têm necessidades diferentes em 

cada momento da carreira, em cada etapa verificada. Neste estudo, concluiu-se que os 

professores em início de carreira têm a meta de aprimorar a prática pedagógica; já em outros 



79 

 
 

momentos, necessitam de embasamento para trabalhar novos conteúdos e atualização 

constante diante das novidades educacionais. No entanto, ressaltamos que a formação inicial 

na graduação é primordial para o entendimento das diversas propostas existentes na área da 

Educação Física; consequentemente, para a compreensão da metodologia do ensino e 

principalmente para o sucesso profissional ao longo da carreira, é fundamental a constante 

atualização para que as formações continuadas tenham sentido, significado, envolvimento e 

diálogo na relação com a práxis educacional. 

Desta forma, salientamos que o currículo denominado crítico-superador é relevante 

para o campo curricular da Educação Física, para o entendimento da sociedade e para a 

prática pedagógica. Desta maneira, destacamos o esforço e a democratização do 

conhecimento que estes renomados autores se propuseram a fazer. Vale ressaltar que, após a 

publicação deste trabalho, os autores desta proposta não voltaram a se reunir e discutir sobre o 

impacto positivo ou negativo que teve a obra, e tampouco discutiram se esta perspectiva é 

atribuída na prática pedagógica dos professores de Educação Física escolar, o que pode ter 

sido uma falha não investigar se os professores que estão no chão da quadra utilizam e 

compreendem a proposta de efetivar a teoria na prática por intermédio da perspectiva crítico-

superadora. 

Sendo assim é importante que os educadores da rede municipal de Santo André e de 

outras redes municipais e estaduais do Brasil se proponham a relatar a própria prática 

pedagógica para que desta forma possamos elaborar novas propostas de práticas pedagógicas 

e até mesmo aprimorar este importante trabalho desenvolvido por um coletivo de autores, que 

pode ser definido pela dimensão de publicações destes protagonistas como um verdadeiro 

time de combate contra as diferenças e injustiças sociais que perpassa pela sociedade 

brasileira. 

 

3.7 Perspectiva plural da Educação Física 

 

A perspectiva plural foi inaugurada na área da Educação Física pelo autor Jocimar 

Daolio. O autor utiliza como principais referenciais teóricos os antropólogos Clifford Geertz e 

Marcel Mauss. Para Darido (2003, p. 10), “O autor, procurou ampliar o conceito de técnicas 

corporais à prática da Educação Física, tendo concluído que todo movimento corporal é 

considerado um gesto técnico”, porém não é possível atribuir valores para esta técnica. 

Consideramos um avanço a utilização do referencial antropológico para a área de Educação 
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Física. A apropriação destas ideias para a atuação da prática pedagógica poderá promover 

aulas inclusivas e reflexivas, favorecendo a participação ativa de todos os alunos. Essa 

perspectiva também poderá integrar as diferentes áreas do conhecimento que estão presentes 

na escola. Sobre a utilização da antropologia, Daolio (1997, p. 8) salienta que, 

Esse referencial antropológico, como se vê, pode ser utilizado por outras áreas do 

conhecimento, sobretudo nas pesquisas de cunho qualitativo, já que permite um 

deslocamento do papel e do lugar do pesquisador, abrindo a ele novas perspectivas 

de análise de objetos diversos, possibilitando, assim, uma melhor compreensão do 

homem nas suas várias expressões, atitudes e locais de atuação.  

No ano de 1995, Daolio publicou o livro da cultura do corpo. Esta bibliografia foi 

exigida como leitura imprescindível de vários concursos públicos da área escolar, de estados e 

municípios brasileiros, confirmando sua importância para o entendimento dos professores que 

atuam no campo escolar. Nesta obra, o autor apresenta o olhar antropológico,
12

 conceito 

importante que considera todos os alunos e alunas nas aulas de Educação Física. Em tese de 

doutorado que tratou sobre o tema Educação Física Brasileira: autores e atores da década de 

80, Daolio (1997) se propôs como objetivo analisar a construção do debate acadêmico da 

Educação Física brasileira. O ano de 1980 foi marcado pelo debate acadêmico em torno do 

objeto de estudo da Educação Física. Neste período, surgiram diversos trabalhos de mestrado 

e doutorado no Brasil, o que gerou uma grande crise de identidade da área e uma grande 

discussão em torno das perspectivas teóricas. 

Observando o cenário da prática pedagógica dos professores de Educação Física que 

atuam no município de Santo André, percebemos que os professores têm algumas dúvidas 

sobre como seria uma aula de Educação Física amparada por esta perspectiva. Uma aula de 

Educação Física que queira utilizar desses pressupostos, na prática, em nosso entendimento, 

deverá considerar os conhecimentos advindos dos alunos; neste sentido, a perspectiva plural 

ou antropológica, como citam alguns autores na literatura, poderá ser planejada juntamente 

com os alunos. 

O trabalho do professor Jocimar Daolio pode contribuir sobremaneira no campo da 

prática pedagógica da Educação Física, porém não identificamos trabalhos ou relatos de 

experiência que tenham utilizado deste referencial nas aulas de Educação Física. Para Daolio 

(2005, p. 216), esta disciplina curricular é definida como cultura corporal, entretanto, “Ainda 

não é consenso tratar da cultura corporal de movimento. Alguns estudiosos da área defendem 
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 Significado para atuação da prática pedagógica dos professores de forma consciente, ou seja, de modo que os 

educadores olhem para os alunos de forma não preconceituosa, considerando, desta forma, os alunos menos 

habilidosos, obesos, negros, brancos, índios, pessoas com deficiência e todos aqueles alunos que 

apresentarem alguma dificuldade de aprendizagem ou de movimento. 
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que a Educação Física trata da saúde, outros dizem que ela lida com o movimento humano”. 

Outros autores integram a Educação Física no campo das Ciências Naturais, desconsiderando 

a interface com as Ciências Humanas. Outra importante contribuição de Daolio é demonstrada 

principalmente por utilizar das técnicas da etnografia. Nesta área do conhecimento, a 

etnografia é muito utilizada pelos antropólogos, porém na educação estamos adaptando esta 

metodologia para aprimorar o trabalho do dia a dia na escola. Sobre a perspectiva plural, 

Daolio considerou que esta proposta apresenta o conceito de cultura, diferentemente do que 

fizeram outras perspectivas ao desconsiderar este conceito.  

No entanto, no que se refere à materialização desta perspectiva na prática pedagógica 

dos professores de Educação Física que atuam no cotidiano escolar, não encontramos 

trabalhos que utilizaram esse referencial para orientar a prática pedagógica com os estudantes. 

Sendo assim, é interessante ressaltar que a perspectiva plural não teve contribuição para o 

campo da prática
13

; sem generalizar, isto foi percebido em nossa pesquisa na literatura, pois 

parece que os professores de EF não tiveram acesso a esse referencial em documentos, 

tampouco em sua formação inicial, o que de certa forma poderia contribuir para um possível 

esforço em tentar fazer algum trabalho prático utilizando as premissas da perspectiva plural. 

 

3.8 Perspectiva multicultural do currículo 

 

O currículo multicultural foi apresentado na área de Educação Física pelos autores 

Marcos Garcia Neira e Mario Luiz Ferrari Nunes. Os autores têm ampla experiência no campo 

educacional e atualmente essa proposta vem sendo apontada como o principal caminho a ser 

seguido na prática pedagógica dos professores que atuam em diferentes municípios e estados. A 

partir do século XX, observamos que a Educação Física evoluiu em relação ao tratamento dos 

conteúdos e das perspectivas pedagógicas utilizadas nas aulas, através de propostas curriculares 

já concretizadas em alguns municípios brasileiros. De acordo com Neira, Muller e Nunes 

(2015), diversas redes educacionais como, por exemplo, os municípios de São Paulo (SP), 

Osasco (SP), Cubatão (SP) e Rio de Janeiro (RJ), além de outras instituições de ensino, como 

Franciscana, Marista e Sesi, fizeram a opção pelo currículo cultural da Educação Física, com a 

meta de fortalecer a prática docente e principalmente para beneficiar o aluno. Este modelo 
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 Consideramos relevante descrever essa perspectiva da Educação Física neste trabalho, por ser um referencial 

teórico requisitado em diversos concursos públicos desta área do conhecimento, no entanto, é interessante 

ressaltar que a perspectiva plural não é caracterizada como estruturação curricular, principalmente por não 

descrever os processos didáticos a serem tratados na prática pedagógica da disciplina de Educação Física.  
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curricular poderá ampliar a leitura de mundo dos educandos e, finalmente, possibilitar o 

engajamento de práticas renovadoras que vão combater os preconceitos e considerar todas as 

pessoas que convivem na sociedade, independentemente de religião, etnia, cor e gênero.  

A proposta multicultural utiliza os referenciais teóricos dos estudos culturais e do 

multiculturalismo crítico. Para Neira e Nunes (2006, p. 42), “Os estudos culturais concebem a 

cultura como campo de luta em torno da significação social”.  Consideramos um caminho real 

e possível para a Educação Física utilizar do legado deste referencial cultural para um bom 

desenvolvimento da prática pedagógica e para o entendimento da constituição da sociedade. 

Os autores ainda explicitam, 

A cultura é um campo onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas 

também a forma como as pessoas e os grupos devem ser. A cultura é um jogo de 

poder. Sinteticamente, poder-se-ia dizer que os estudos culturais estão preocupados 

com questões que se situam entre cultura, significação e poder. (NEIRA; NUNES, 

2006, p. 42). 

Desta forma, é significativamente nova e relevante para a escola utilizar desses 

caminhos para a formação crítica dos alunos. A proposta multicultural considera todos os 

educandos nas práticas corporais, ou seja, sem distinção de mais habilidosos e menos 

habilidosos; neste sentido, a prática pedagógica da Educação Física concebe uma realidade 

que outrora não foi considerada pelos modelos curriculares denominados tradicionais, 

hegemônicos, segregadores e eurocêntricos. Tratando-se de aulas de Educação Física, esses 

movimentos descaracterizaram aqueles e aquelas com menos aptidão para praticar os esportes 

e privilegiaram os mais habilidosos, o que se tornou conhecido na área como um retrocesso 

no processo educacional. 

Em tese de doutorado que tratou sobre A tematização e a problematização no 

currículo cultural da Educação Física, Santos (2016) ressalta que este modelo de currículo 

está amparado pela teoria pós-crítica e, de uma maneira ampla, utiliza a tematização das 

práticas corporais nas aulas de Educação Física. Entretanto, as atividades na escola não são 

meramente reproduzidas, pois os conteúdos inseridos no planejamento são definidos por todos 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. O que os professores que trabalham 

orientados por esse tipo de currículo ousam fazer é utilizar dos princípios da justiça curricular, 

da problematização e do mapeamento, para elaborar o trabalho a ser desenvolvido no 

trimestre. Com a utilização deste referencial teórico, o professor utilizará do engajamento e da 

coragem em prol da luta, criando assim efeitos contra-hegemônicos no currículo escolar.  

O entendimento atribuído por nós através da leitura do trabalho dos autores, e assim 

como também partilhamos do mesmo pensamento, é que temos que ser “militantes” no 
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processo educacional. O educador militante é aquele que luta por uma educação mais digna, 

por melhores salários, discute política, economia, reivindica direitos constitucionais, que em 

grande parte dos estados e municípios brasileiros não são cumpridos e efetivados na Educação 

Básica. Esses educadores têm perfil de constante luta, incentivam a formação crítica dos 

alunos e combatem as desigualdades sociais no interior da escola. Para uma efetiva mudança 

nos padrões estabelecidos para o convívio em sociedade e para que a educação tenha 

melhores condições de realizar um trabalho diferente e audacioso, no sentido da formação do 

cidadão, faz-se necessário a proliferação de professores militantes; só desta forma poderemos 

combater os governos conservadores que privilegiam a classe mais favorecida da sociedade e 

tentam restringir os poucos benefícios adquiridos ao longo do tempo pela população 

brasileira. 

No cotidiano escolar, os principais beneficiados por terem contato com professores 

militantes serão os alunos, porque eles precisam ser formados para atuar no mercado de 

trabalho e na sociedade, sabendo estabelecer critérios para possíveis intervenções e 

ocupações
14

 em espaços públicos. Quando o governo tentar retirar os espaços públicos da 

juventude e dos cidadãos, priorizar ações para o fechamento de escolas, reformar o ensino 

médio, a previdência, professores e alunos tentarão utilizar o diálogo e a consciência crítica 

para exercer sua cidadania, combater as adversidades e garantir os seus direitos. O currículo 

multicultural da Educação Física realiza constante trabalho para contribuir com o processo de 

ensino e aprendizagem. No ano de 2004, foi inaugurado o Grupo de Pesquisa em Educação 

Física Escolar (GPEF), um grupo de professores que se reúne em algumas sextas-feiras de 

cada mês, a cada 15 dias, para dialogar sobre as práticas corporais que são desenvolvidas em 

escolas de diferentes municípios do estado de São Paulo. Esse grupo disponibiliza um vasto 

repositório de artigos, relatos de experiência
15

 e livros que estão disponíveis gratuitamente em 

seu site, e a cada dois anos realiza o Seminário de Metodologia do Ensino da Educação 

Física
16

, evento que em todas as edições recebeu a participação de professores de todas as 

regiões do Brasil. 

O currículo cultural da Educação Física apresenta aos professores a possibilidade de 

desenvolver todos os temas envolvidos na cultura corporal. Neste sentido, o funk, hip hop, 

                                                           
14

 Os municípios do estado de São Paulo viveram dias de ocupações nas dependências públicas escolares, o 

motivo foi a reforma do ensino médio e a reforma do ensino público paulista, este foi um exemplo de 

militância exercido pela juventude paulista especificamente. 
15

 Os relatos de experiências, livros e artigos estão disponíveis no site <www.gpef.fe.usp.br>. 
16

 No ano de 2016, foi realizado o VI Seminário de Metodologia do Ensino da Educação Física. Este evento é 

realizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). 

http://www.gpef/
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capoeira, skate e todas as práticas corporais poderão ser tematizadas como artefatos da 

cultura, no quais os(as) estudantes terão a oportunidade de vivenciar e aprender todas as 

manifestações que não tiveram a oportunidade de aprender em outros espaços. Sendo assim, 

todos os professores e professoras que estiverem dispostos em contribuir com a justiça 

curricular nas aulas de EF poderão utilizar deste modelo curricular como forma de orientação 

da prática pedagógica, visando assim contribuir com a constituição de uma sociedade honesta, 

crítica e mais justa no que concerne a todos os aspectos da vida cotidiana. Todas as 

experiências realizadas por meio deste modelo curricular estão disponíveis no site do Grupo 

de Pesquisa em Educação Física Escolar (GPEF), que pode ajudar na melhor compreensão da 

materialização das práticas corporais que utilizam o referencial da teoria pós-crítica. 

 

3.9 Perspectiva saúde renovada do currículo 

 

O currículo da saúde renovada foi apresentado para a literatura educacional pelos 

autores Dartagnam Pinto Guedes, inicialmente, e Markus Vinicius Nahas, posteriormente. 

Dentre as obras utilizadas por esse modelo curricular, citamos o livro Atividade física, saúde e 

qualidade de vida (NAHAS, 2013). A prática pedagógica da Educação Física que utiliza essa 

proposta no campo escolar tem como objetivo principal diminuir o percentual de obesidade de 

escolares de uma maneira específica e da sociedade de um modo geral. Observa-se que, para 

alguns professores, o conceito da disciplina se refere aos aspectos de emagrecimento, 

qualidade de vida, promoção da saúde e o processo de aumento da massa muscular. No 

entanto, observa-se que os professores de Educação Física têm pouco conhecimento sobre a 

perspectiva saúde renovada. Este fato é nitidamente percebido nas formações docentes das 

quais tive a oportunidade de participar, especificamente nos municípios de São Bernardo do 

Campo e Santo André, ambos os municípios localizados na região do ABC paulista. Nos 

bastidores destas formações, os professores de Educação Física com os quais eu conversava 

afirmavam achar interessante contribuir com a saúde e o emagrecimento dos estudantes. 

Porém eu perguntava como seria um modelo de aula que se embasava nesta perspectiva. 

Muitos dos docentes respondiam prontamente que bastava deixar as crianças se 

movimentarem constantemente que o gasto energético contribuiria para o emagrecimento 

corporal. De certa forma, percebemos que essa proposta não foi bem disseminada para os 

professores de EF, pois nesta singela explicação que os colegas me proferiram fica ausente a 

explicitação prática da perspectiva saúde renovada. Logo concluímos que a formação inicial 
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dos professores de EF e a própria perspectiva da saúde não conseguiu disseminar a relação 

teoria-prática para contribuir com a formação da cidadania e com o trabalho pedagógico do 

professor. 

Em pesquisa realizada por Zancha et al. (2013), o objetivo era identificar de que 

maneira o conceito saúde é compreendido e trabalhado pelos professores de Educação Física 

do Ensino Fundamental II, no município de Jaguariúna, cidade localizada no interior de São 

Paulo e ainda descobrir se a perspectiva saúde renovada é conhecida e tem sido aplicada nas 

aulas escolares. Neste estudo, constatou-se que 100% dos professores entrevistados não 

possuem conhecimento sobre esse modelo curricular. No entanto, verificou-se que os mesmos 

profissionais trabalham com elementos da temática saúde ou atividade física em suas aulas. 

Segundo Nahas (2013, p. 49), “Define-se atividade física como qualquer movimento corporal 

produzido pela musculatura esquelética, portanto voluntário, que resulte num gasto energético 

acima dos níveis de repouso”. No mesmo sentido, Guedes e Guedes (1995, p. 22), 

explicitando sobre aptidão física, reforçam que “A saúde abriga aqueles atributos biológicos 

que oferecem alguma proteção ao aparecimento de distúrbios orgânicos provocados pelo 

estilo de vida sedentário que se torna, portanto, extremamente sensível ao nível de prática da 

atividade física”.  

Discorrendo sobre o tema saúde e aptidão física, percebemos que a tentativa de Nahas 

e Guedes em apresentar uma perspectiva teórica para a escola se torna distante da realidade, 

pois os aspectos biológicos enfatizados pelo modelo curricular defendido por ambos os 

autores é enfatizado em maior parte nas questões de emagrecimento, aptidão física, qualidade 

de vida e saúde, dados que se aproximam dos estudos e de objetivos das pessoas que 

frequentam as academias de musculação, com a meta de alcançar o corpo perfeito, porém na 

escola a preocupação é a formação do cidadão e a capacidade de pensar criticamente sobre o 

mundo e a sociedade. 

Em pesquisa histórica que tratou sobre a disciplina de Educação Física nos anos de 

1980, Medina (1983) realizou entrevistas com professores e estudantes da área para identificar 

a concepção na visão particular de cada entrevistado. O autor iniciou o diálogo indagando aos 

participantes sobre o que é Educação Física. Através das respostas coletadas, Medina 

descreveu três concepções de Educação Física, a partir do entendimento particular de cada 

pessoa. Entre as categorias citadas, destacamos a concepção que o autor denominou como 

revolucionária. Segundo o autor desse conceito, por essa perspectiva, significa dizer que a 
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Educação Física é uma disciplina que, por meio da cultura corporal, visa proporcionar o 

desenvolvimento integral da pessoa. 

No ano de 2016, aconteceram as eleições municipais. Na cidade de Santo André, o 

partido que exercia mandato até o ano de 2016 era o Partido dos Trabalhadores (PT). Após as 

eleições, neste ano de 2017, o partido político que assumiu o posto foi o Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). Na gestão anterior, havíamos iniciado uma discussão 

curricular onde foi publicado um documento denominado Histórico da Educação Física de 

Santo André. Nesta oportunidade, participei da comissão de estudos, contribuindo 

sobremaneira com a temática progressista, que considera um modelo de currículo que inclua 

todas as pessoas independentemente de aptidão física, habilidades motoras, gênero, cor ou 

raça. Para a surpresa do grupo de professores de Educação Física que foram protagonistas 

nesta discussão, a primeira reforma que a atual gestão partidária idealizou nesta rede de 

ensino no ano de 2017 foi retroceder à ideia de ter um currículo comum e igualitário, 

substituindo essa temática por uma discussão pautada em um currículo que outrora já foi 

repudiado pela literatura da área no Brasil; trata-se da proposta de aptidão física voltada para 

os princípios de saúde renovada.  

Esta discussão teve início através da indicação de um projeto educativo idealizado pela 

secretaria de educação de Santo André, cujo objetivo é diminuir a obesidade infantil nas 

escolas do município. Todavia, consideramos que esse projeto pode ser um retrocesso em 

relação aos princípios curriculares e à prática pedagógica que a Educação Física conquistou 

nos últimos anos no que concerne à formação para a cidadania e para a reflexão crítica, pois a 

proposta, a priori macro, é favorecer os ideais capitalistas amparados por um referencial 

teórico europeu de origem euro-estadunidense. Consideramos que todo avanço que tivemos 

no campo da Educação Física escolar no município de Santo André está ameaçado por uma 

ideologia opressora que irá desconsiderar todos os saberes dos educandos para que os mesmos 

sejam cobaias, sendo submetidos a testes de aptidão física e composição corporal, em 

pesquisas que não contribuirão para a emancipação das pessoas e tampouco para a leitura de 

mundo. Ressaltamos que refutamos e somos contra essa ditadura educacional que anseia 

tornar homens e mulheres reféns dos governos conservadores.    

Sendo assim, entendemos que o modelo curricular que enfatiza a saúde na escola é 

conivente com o sistema capitalista, que manipula as mídias tentando mostrar uma realidade 

em que o corpo magro e “treinado” é condição preliminar de saúde e estética, buscando 

proporcionar às pessoas a dependência e a subordinação a suplementos esportivos e 
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academias. Para nós, os professores de Educação Física que utilizam a abordagem saúde 

renovada em sua prática pedagógica, contribui sobremaneira para a colonização do currículo. 

Essa característica descaracteriza a formação social e o pensamento crítico dos alunos, 

tornando a prática pedagógica uma opressão para os educandos que não terão a oportunidade 

de dialogar sobre as diversas práticas corporais.  

Essa experiência antidemocrática acaba por tornar a Educação Física como uma razão 

oprimida do fazer pedagógico. Entretanto, corroboramos o pensamento de Romão (2010) que 

propõe uma razão alternativa que poderá orientar o trabalho pedagógico do educador para 

combater as teorias hegemônicas do currículo. Ainda, de acordo com esta premissa, Romão 

(2010, p. 8-9) diz: 

Vozes que ressoam, oportuna e consistentemente, contra as epistemologias 

hegemônicas. Cada um a seu modo, mas sempre denunciando o sistema auto 

referenciado etnocêntrico, ou melhor, norte-americano-eurocêntrico, branco, cristão 

e masculino, dá sua contribuição para que saiamos da verdadeira aporia da crítica 

eurocêntrica do eurocentrismo. 

Outra importante alternativa para que os alunos tenham a oportunidade de se 

emancipar na vida e para que possam alcançar a liberdade é apresentada na tese de doutorado 

do educador Jason Mafra (2007), cujo tema é A conectividade radical como princípio e 

prática da educação em Paulo Freire. Consideramos esta tese como uma contribuição para a 

prática pedagógica da Educação Física, diferenciando-se das propostas hegemônicas do 

currículo saudável e aproximando os educadores para ministrarem uma prática libertadora. O 

autor nos apresenta o conceito de conectividade radical em Paulo Freire, categoria que pode 

ser um caminho para o campo curricular desta disciplina, especificamente na cidade de Santo 

André. De acordo com essa ideia, Mafra (2007, p. 23) nos explica que “A conectividade pode 

ser entendida como a capacidade do ser humano de, fazendo-se sujeito consciente de sua 

inconclusão, unir-se às múltiplas dimensões da existência humana reinventando sua prática 

social”. Nesta proposta freiriana, o diálogo é um dos aspectos principais a serem trabalhados, 

destacando a verdadeira participação dos educandos e principalmente para ampliar a leitura de 

mundo em relação aos acontecimentos da sociedade e sobre a própria prática da Educação 

Física de um modo geral. 

 

3.10 Perspectiva metodológica do círculo de cultura 

 

Conheci a concepção do Círculo de Cultura ao ingressar no curso de Mestrado em 

Gestão e Práticas Educacionais oferecido pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), 
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durante a participação como aluno da disciplina Paulo Freire. Na ocasião, indagava-me sobre 

como poderia utilizar essa “novidade” nas aulas de Educação Física. 

A partir desse momento, minha prática pedagógica começou a se modificar. Tornou-se 

rotina nas aulas sentar-me com as crianças no chão da quadra das escolas dos municípios de 

São Bernardo do Campo e Santo André, cidades em que ministro aulas para crianças de 4 a 10 

anos de idade. Nesta disciplina, tive a honra de ser presenteado com o livro Círculos de 

Cultura: teorias, práticas e práxis, que foi organizado pelas autoras Nima Imaculada 

Spigolon e Camila Brasil Gonçalves Campos (2016). Essa obra nos deixa com brilho nos 

olhos para melhorar nossa práxis. Meus companheiros e companheiras desta disciplina 

também receberam esse importante referencial. Ao realizar a leitura do livro, deparei-me com 

uma importante citação do autor Carlos Rodrigues Brandão (2016, p. 15), dizendo que “No 

Círculo somos rostos, vemos rostos e corpos inteiros e eu somente dialogo com quem me vê 

inteiro, sendo por inteiro visto por mim”. 

Foi a partir do momento em que tomei conhecimento sobre como acontecia o processo 

de alfabetização idealizado por Freire por meio do Círculo de Cultura, que optei por esse 

caminho. A proposta foi apresentar o Círculo de Cultura para a disciplina de Educação Física 

como metodologia para contribuir para a prática pedagógica. Vale lembrar que Freire tentou 

estabelecer milhares de Círculos para alfabetizar adultos, mas infelizmente as forças 

conservadoras daquele período não deixaram essa magnifica ideia se propagar pelo Brasil. De 

acordo com Freire (2006, p. 128) “Se tivesse sido cumprido o programa elaborado no 

Governo Goulart, deveríamos ter, em 1964, funcionando mais de vinte mil Círculos de 

Cultura em todo o País. E íamos fazer o que chamávamos de levantamento da temática do 

homem brasileiro”. Costa (2016) confirma essa hipótese e salienta que com o famoso projeto 

do Círculo de Cultura iniciado na cidade de Angicos no estado do Rio Grande do Norte, 

foram alfabetizadas e conscientizadas 300 pessoas em menos de 40 horas. 

Ao propormos alguns processos didáticos nas aulas de Educação Física a partir do 

Círculo de Cultura, visamos aproximar as crianças, jovens e adultos de um efetivo diálogo e 

principalmente oportunizar o direito do educando de exercer sua “voz” no planejamento das 

aulas que orienta o processo de ensino e aprendizagem na escola. Freire demonstra que, 

quando o educador valoriza o saber do aluno, ele se aproxima da premissa em que as 

possibilidades de emancipação e transformação da realidade social se tornarão algo possível. 

Segundo Freire (1996), ensinar exige respeito aos saberes do educando; logo, o professor de 

Educação Física que estiver atento para exercer uma educação dialógica e diferenciada deverá 
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assumir uma postura de militância para combater todas as propostas hegemônicas que 

assolam o cotidiano escolar, e especificamente a prática pedagógica da Educação Física 

escolar. Romão e Gadotti (2012, p. 20), citando o importante antropólogo brasileiro Darcy 

Ribeiro, enfatizaram que “[...] o nível de consciência crítica necessária à revolução só pode 

ser alcançado mediante a combinação de esforço teórico e militância
17

 transformadora”. Para 

Costa (2016, p. 55), Freire “Foi desde o princípio um militante da justiça social, denunciando 

as mazelas que assolavam o povo e conclamando as autoridades a dar a devida atenção a esses 

problemas”. Pretendemos aqui descrever a contribuição do Círculo de Cultura e seus 

processos didáticos para que possa ser um eixo orientador do trabalho dos professores. Sobre 

essa importante categoria freiriana, concordamos com Brandão (2016, p. 16) que diz: 

O círculo de cultura – não criado, mas recriado por Paulo Freire e Elza Freire e sua 

primeira equipe no Nordeste – faz mais do que colocar pessoas face-a-face. Faz algo 

mais do que eliminar a hierarquia de saberes e transformar a palavra de quem fala e 

o silêncio atento de quem escuta, de uma ação de poder em um gesto de partilha. Eis 

a arquitetura social do diálogo. 

É essa arquitetura que praticamos em nosso dia a dia do fazer docente, tentando dar a 

oportunidade para que meninos e meninas participem de aulas de Educação Física, de forma 

democrática, igualitária e que promova a justiça curricular. Com base nesse termo, é possível 

inferir que uma distribuição equilibrada das diversas manifestações da cultura corporal a 

partir do seu grupo social de origem prestigia, pela valorização do patrimônio cultural 

corporal tradicionalmente excluído do currículo, a pluralidade dos grupos presentes na escola 

e na sociedade (NEIRA, 2011, p. 69).  

Sabemos que essa disciplina deixou marcas opressoras em muitas pessoas que 

consideramos subalternas
18

, principalmente aqueles e aquelas que concluíram a educação 

básica até os anos de 1990. Esse período foi representado por uma hegemonia esportiva e 

tradicional onde as pessoas desprovidas de alguma habilidade motora não tinham o direito de 

ter suas vozes valorizadas no interior da escola, ficando na maioria das vezes realizando 

atividades separadas no canto da quadra. Essa perspectiva metodológica de cunho tecnicista, 

                                                           
17

 Ressaltaremos no decorrer do texto a palavra militância visando apresentar aos leitores uma nova postura de 

educadores que atuam em escolas públicas nos diversos municípios e estados brasileiros. Consideramos 

como militantes todos aqueles e aquelas que lutam por uma educação pública mais justa, que estudam 

constantemente, que exercem diálogo com os alunos e equipe escolar e por fim que exercem uma posição 

política no ambiente escolar, com o intuito de combater as mazelas que as administrações públicas dos 

diversos municípios do estado de São Paulo tentam fazer, tirando os benefícios das famílias e até mesmo do 

funcionalismo público. Cabe aqui repudiarmos a tentativa do governo federal em tentar retirar disciplinas 

obrigatórias do currículo. 
18

 Todas aquelas pessoas que enfrentam desvantagem social, desigualdades na escola, exclusão de atividades 

nas aulas de Educação Física e na sociedade; por fim, o discurso dominante acaba responsabilizando essas 

pessoas por sua condição social. 
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esportivo e excludente afirmou a presença de uma reprodução exacerbada das desigualdades 

sociais e, neste caso específico, de uma desigualdade curricular. Neste sentido, estamos de 

acordo com Bourdieu e Passeron (1970, p. 124), quando denunciam que, 

É toda a lógica de uma instituição escolar baseada sobre um trabalho pedagógico de 

tipo tradicional e que garante até o extremo, “a infalibilidade” do “mestre”, que se 

exprime na ideologia professoral da “nulidade” dos estudantes, essa mistura de 

exigência suprema e de indulgência desabusada que inclina o professor a supor 

todos os fracassos da comunicação, por inesperados que sejam, como constitutivos 

de uma relação que implica por essência a má recepção das melhores mensagens 

pelos piores receptores. 

Todavia, em nossa prática, o mestre exerce função de conectividade com os 

educandos. Desta maneira, a práxis pedagógica é realizada utilizando os aspectos de 

participação igualitária de todas as pessoas – neste caso, crianças, jovens e adultos – pois, em 

todas as etapas da educação básica, o Círculo de Cultura exerce posição de atrelamento das 

situações vivenciadas nas práticas corporais, justificando a presença de qualquer tema, seja o 

esporte, dança, brincadeira, luta, ginástica, atividades rítmicas e a prática de aventura. Sendo 

esses temas de importante relevância para o campo do currículo da Educação Física, de 

acordo com Neira (2011, p. 14), 

Os novos aportes teóricos fizeram das práticas corporais anteriormente vistas como 

instrumentos de educação, produtos da gestualidade, formas de expressão e 

comunicação. Enfim, produtos da cultura. Quando brincam, dançam ou praticam 

esportes, as pessoas manifestam sentimentos, emoções, formas de ver o mundo, 

conhecimentos, relações de poder, enfim seu patrimônio cultural. Dado seu teor 

expressivo, as práticas corporais se configuram como uma das possibilidades de 

comunicação e interação entre e nos diversos grupos que compartilham a paisagem 

social, independentemente dos seus valores, normas ou padrões.  

Sendo assim, a intenção de promover atividades para todos os alunos sem a distinção 

de selecionar os melhores ou piores na execução das tarefas, isso se torna possível quando 

estabelecemos uma prática dialógica, conectiva, problematizadora e justa. A conectividade é 

uma categoria mestra na atuação do educador que queira desenvolver uma prática pedagógica 

renovadora e crítica, questionando, desta forma, a globalização, a sociedade, as desigualdades, 

as mídias e a política. Esse conceito de conectividade é pouco disseminado na literatura da 

área das ciências humanas e sociais, porém Mafra (2016, p. 67) descreve magnificamente o 

termo e nos orienta: 

A conectividade crítica é entendida como uma condição do sujeito que, por suas 

habilidades, competências e saberes, construídas socialmente, nas múltiplas esferas 

da existência humana (valorativa, conhecimento, pragmática), apropria-se de 

determinados elementos, os quais retrabalhados, crítica e organicamente, gerando 

outras conexões, configuram-se em novos saberes e em novas práticas sociais, 

destinadas a dar respostas a um determinado objeto de estudo e/ou às necessidades 

de uma dada realidade social. 
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Com o intuito de permanecermos conectados com os alunos e conceber o verdadeiro 

sentimento de ser contemplado na participação das aulas de Educação Física, continuamos 

nossa luta em desenvolver os aspectos do Círculo de Cultura no processo de ensino e 

aprendizagem. Para Romão et al. (2006, p. 177), “No Círculo de Cultura pesquisadores e 

pesquisandos são sujeitos da pesquisa que, enquanto pesquisam, são pesquisados e, enquanto 

são investigados, investigam”. Com a meta de disseminar uma educação humanizadora na 

escola pública, que vai ao encontro de um projeto que luta contra as desigualdades sociais no 

interior da escola, nossa intenção será a de promover um ambiente aberto ao diálogo. Tudo 

isso só será possível se as aulas de Educação Física utilizarem as categorias freirianas em sua 

prática pedagógica. Aqui trataremos especificamente do Círculo de Cultura, prática já 

efetivada por nós no município de Santo André. No reconhecimento das necessidades de 

legitimação da disciplina no campo escolar, nossa organização metodológica proporcionará a 

verdadeira liberdade dos educadores e da escola, de um modo geral, neste aspecto, atuando 

para que se efetive a descolonização das mentes e do currículo. 

Para compreendermos as práticas que se orientam por um modelo de currículo 

colonizado e, desta forma, podermos apresentar nossa proposta libertária de currículo, 

buscamos nos embasar nos autores que tratam desta temática. No entanto, foi através da 

leitura do renomado autor pós-colonial Homi Bhabha que encontramos as respostas a estas 

armadilhas que acabaram por tornar, homens e mulheres, professores e professoras em meros 

reprodutores das desigualdades sociais na escola. Em seu importante livro denominado O 

local da cultura, que trata sobre as questões do estereótipo, discriminação e colonialismo, 

dentre outras categorias, foi possível entender questões corriqueiras do cotidiano escolar. De 

acordo com Bhabha (1998, p. 107), o modelo de discurso colonial “É uma forma de discurso 

crucial para a ligação de uma série de diferenças e discriminações que embasam as políticas 

discursivas e políticas da hierarquização racial e cultural do currículo”.  

Citando um exemplo clássico, na área de Educação Física, o tratamento único de 

atividades psicomotoras, desenvolvimentistas e saudáveis que não enfatizam a reflexão sobre 

aquilo que os educandos estão praticando, poderá ter como resultado a formação de cidadãos 

que não saberão exercer sua cidadania na hora de escolher seus governantes, homens 

machistas, mulheres submissas e pessoas alienadas às mídias e aos governos. Vale ressaltar 

que nossa luta é para efetivar práticas pedagógicas em que a participação popular e as culturas 

locais sejam introduzidas nas práticas corporais, considerando a participação de pessoas com 

deficiência, obesos, índios, estrangeiros, negros, brancos; ou seja, todas as pessoas poderão 
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expressar seus sentimentos, anseios e necessidades durante as aulas de Educação Física 

escolar. Sobre essa problemática, Bhabha (1998, p. 111) nos alerta que 

O objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma população de 

tipos degenerados com base na origem racial de modo a justificar a conquista e 

estabelecer sistemas de administração e instrução. Apesar do jogo de poder no 

interior do discurso colonial e das posicionalidades deslizantes de seus sujeitos (por 

exemplo, efeitos de classe, gênero, ideologia, formações sociais diferentes, sistemas 

diversos de colonização, e assim por diante), estou me referindo a uma forma de 

governamentalidade que, ao delimitar uma "nação sujeita", apropria, dirige e domina 

suas várias esferas de atividade. Portanto, apesar do "jogo" no sistema colonial que é 

crucial para seu exercício de poder, o discurso colonial produz o colonizado como 

uma realidade social que é ao mesmo tempo um "outro" e ainda assim inteiramente 

apreensível e visível. 

Nossa proposta de intervenção, que utiliza o Círculo de Cultura como metodologia 

para o ensino da Educação Física, foi desenvolvida em nossa própria prática pedagógica 

enquanto professor de Educação Física. Utilizando o referencial freiriano, buscamos subsídios 

próprios do campo da prática, testando alternativas concretas que aconteceram no “chão da 

quadra”. Desenvolvemos algumas etapas que consideramos relevantes para orientar 

professores e professoras de Educação Física que queiram atuar como militantes da causa 

social, pessoas que queiram compreender a necessidade de formar cidadãos conscientes de 

seu papel na sociedade, além de serem educadores que queiram refletir sobre sua própria 

prática pedagógica.  

Na verdade, o que queremos propor são rotinas pedagógicas para que as aulas de 

Educação Física sejam mais organizadas, concebam a participação efetiva dos alunos e 

principalmente exerçam sua principal identidade, o ensino das práticas corporais que 

orientarão o educando para a transformação de sua realidade. 

Destacaremos os processos utilizados em nossa prática enquanto professor de 

Educação Física, para que assim outros educadores possam ser orientados por essa 

metodologia de aula. Sendo assim, o currículo que se baseia no Círculo de Cultura como 

proposta utiliza alguns processos didáticos. Por exemplo, no primeiro momento da aula, os 

alunos sentam no círculo que fica no meio da quadra. Com o intuito de facilitar para eles a 

organização no momento de organizar a proposta, explicamos que no círculo nenhuma criança 

pode ficar atrás, na frente ou em pé. Nesta proposta, todas as pessoas, sendo educadores e 

educandos, terão que permanecer em posição de igualdade, ou seja, um ao lado do outro, de 

maneira a poder se olhar uns nos olhos dos outros. A partir disto, o educador irá orientar os 

educandos sobre os combinados, regras e atividades a serem realizadas no dia, além de 

escolher aleatoriamente um menino e uma menina denominados capitães para serem ajudantes 
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do dia na aula. O ajudante tem como tarefa escolher as equipes para participar das atividades, 

ajudar o professor na busca de materiais e indicar a atividade do dia. 

A prática escolhida deverá ser indicada de acordo com o tema definido pelo professor 

juntamente com os alunos para cada bimestre ou trimestre. Nesta proposta, são tematizadas 

por aula duas atividades, sendo uma que o aluno ou aluna traz e outra que o professor indica. 

Dentro da temática escolhida, que será trabalhada em forma de projeto, antes de iniciarmos as 

práticas, o(a) aluno(a) ajudante do dia deverá explicar para os demais colegas o local de 

surgimento de tal atividade e como será seu desenvolvimento. A pesquisa é realizada na 

internet no local onde reside cada aluno que for escolhido durante as aulas; todos os meninos 

e meninas terão seu dia de serem os capitães. É explicado também que os alunos poderão 

indicar brincadeiras, jogos, esportes e qualquer outra atividade para apresentar em aula para 

que todos possam participar. O professor nesta metodologia também indica as atividades a 

serem realizadas, porém proporciona autonomia para os educandos pesquisarem e 

disseminarem suas tarefas práticas. Desta forma, consideramos primordial dialogar com os 

alunos, estimular a autonomia e aprender com eles ao mesmo tempo, valorizando as “vozes” 

no cotidiano de aulas. 

No segundo momento, iremos para a realização das atividades práticas, etapa em que 

participamos das atividades que os alunos trouxeram – neste caso, os capitães do dia. Durante 

o desenvolvimento da aula, o professor realizará intervenções para garantir o bom andamento 

das tarefas, como, por exemplo, se estiver vivenciando uma atividade esportiva, orientaremos 

os alunos sobre a importância de atuar nas equipes meninos e meninas juntos. Ressaltaremos 

também que as pessoas que estiverem tocando mais vezes na bola poderão ajudar aqueles ou 

aquelas que estiverem tocando pouco; desta forma, incentivamos uma participação ativa de 

todos durante a aula, independentemente de habilidades específicas individuais, pois aqueles 

que tiverem maior facilidade em “jogar” se sentirão motivados para auxiliar aqueles que 

estiverem tendo dificuldade no jogo. Nesta proposta que utiliza o Círculo de Cultura como 

perspectiva teórica, o professor realiza o papel de ser o orientador das atividades; desta forma, 

o educador não precisa ser aquele que utiliza um apito pendurado no pescoço com o objetivo 

de ser o árbitro das atividades. O educador efetivará combinados preestabelecidos nas aulas, 

que facilitarão a comunicação com os alunos.  

Outra importante mediação que o professor fará durante o desenvolvimento da aula 

será a realização dialógica, onde serão feitas algumas perguntas para melhorar o andamento 

das práticas corporais, como, por exemplo: Todos estão conseguindo tocar na bola? Como 
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podemos modificar esse jogo para torná-lo mais fácil de sair pontos? Como podemos 

modificar para torná-lo mais difícil? Meninos e meninas estão tocando na bola e fazendo 

pontos? Essas perguntas têm como objetivo fazer com que a participação nas aulas de 

Educação Física seja de muito aprendizado, prazerosa, dialógica e, principalmente, possibilite 

aos alunos fazerem a leitura de mundo por meio das práticas corporais, isso se tornará 

possível se nossas atividades estiverem relacionadas com o projeto político-pedagógico da 

escola e diferenciar nossas vivências do repertório midiático que as televisões apresentam, 

seja no jogo, brincadeira, esporte ou qualquer outra atividade da cultura corporal. Nossa 

proposta metodológica utiliza como elementos orientadores os conteúdos e temas oriundos 

das diversas culturas, considerando este conceito através do entorno em que os alunos estão 

inseridos, os costumes locais e a criação de novas atividades para que sejam realizadas nas 

aulas de Educação Física. 

No terceiro momento, tematizaremos a segunda atividade. Nesta proposta 

desenvolvemos duas atividades por dia. Por exemplo, o aluno apresentou na primeira 

atividade uma brincadeira, no segundo momento da aula será apresentada outra brincadeira, 

ou algum jogo, desde que seja efetivado por um aluno diferente, ou pelo professor que 

também traz as atividades para os estudantes vivenciarem. Como ressaltamos, sempre duas 

pessoas são responsáveis em trazer a atividade e explicar aos demais colegas. Outro aspecto 

importante de explicitar é que, em nossa metodologia, a aula posterior sempre é antecipada; 

ou seja, se hoje participamos de jogos e brincadeiras onde os alunos responsáveis por trazer a 

atividade foram o Bryan e a Emili, na mesma aula já falaremos quem serão as próximas 

crianças a trazer as atividades na aula seguinte.  

Caso o aluno ou aluna que foi escolhido falte neste dia, o professor é o responsável em 

apresentar tais atividades. Vale frisar que no Círculo de Cultura, educador e educando são 

autores do processo de ensino e aprendizagem. No desenvolvimento do segundo jogo, a forma 

de mediação do professor acontece da mesma forma, orientando os alunos e problematizando 

com questões sobre a participação de forma efetiva, tocando na bola, marcando pontos e 

contribuindo com o grupo no diálogo que acontece durante as atividades. Denominamos esse 

momento de estratégia da aula, sendo um pequeno período da aula em que os alunos de cada 

equipe se reúnem para combinar o papel de cada aluno, de forma individual, sem o intuito de 

ter a vitória como objetivo principal das atividades, mas possibilitando a participação efetiva 

de cada integrante das equipes.  
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No quarto momento e término da aula, o professor reúne os alunos novamente para 

dialogar no Círculo de Cultura final. O tempo de duração final do Círculo é de 5 a 10 minutos, 

o que pode durar menos ou mais tempo, isso é definido pelo próprio educador. Neste período, 

o professor irá dialogar sobre os acontecimentos da aula, como aprendizagem e conflito, e 

organizará a fala de cada aluno. A organização é estabelecida através do gesto de levantar a 

mão, ou seja, cada aluno ou aluna irá levantar a mão sempre que quiser relatar algo sobre a 

aula. Desta forma, o educador também estimulará a oralidade dos alunos, conceito requisitado 

pelas professoras e professores polivalentes que trabalham em sala de aula. Aqueles alunos 

mais tímidos também são estimulados na oralidade, pois todos e todas terão o seu momento 

para apresentar suas atividades no decorrer das aulas. As crianças do 1º ano participarão 

normalmente das aulas e das tarefas de trazer atividades, porém o que se diferencia dos 

demais anos/ciclos é que nesta faixa etária o professor de Educação Física terá que contar com 

a ajuda dos pais e professor(a) polivalente, no que tange à escolha das brincadeiras e demais 

atividades, incentivando os(as) filhos(as) a vivenciarem atividades no repertório da infância 

que se diferenciem de atividades tradicionais esportivas. 

Por fim, apresentamos um modelo de avaliação para compor nossa proposta, pois 

entendemos que o tema avaliação, na área da Educação, de um modo geral, gera controvérsias 

e na disciplina de Educação Física não é diferente. Há uma carência na literatura de estudos 

que tratam deste tema. Sabendo disso, propomos, em nossa metodologia, uma forma para 

avaliar os alunos de forma coerente com o princípio dialógico. A avaliação das aulas que 

utilizaram o Círculo de Cultura como perspectiva metodológica será realizada através de 

registro do professor sobre o diálogo realizado em cada círculo, aula por aula, utilizando 

como recurso caderno próprio. O educador sempre iniciará o círculo fazendo uma pergunta 

problematizadora, como, por exemplo: O que vocês aprenderam nesta aula? Quais foram as 

facilidades no desenvolvimento das atividades? Quais foram as dificuldades? Como podemos 

fazer para melhorar as atividades? O professor registrará as respostas em cada aula até o fim 

do trimestre. No último dia de aula, os alunos terão que responder as perguntas em um 

caderno individual, através de desenhos ou escrito manualmente e deverão entregar ao 

professor ao término da aula para realizar comparação com o que foi dito pelos alunos nos 

dias anteriores.    

A proposta metodológica de intervenção que propomos aqui, sobre o ensino da 

disciplina EF, em nosso entendimento, pode ser uma alternativa ao Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Por meio do Círculo de Cultura, professores e professoras têm uma importante 
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ferramenta para o desenvolvimento do diálogo, da conscientização, da leitura de mundo, 

dentre outros elementos da uma proposta freiriana de educação popular. Desta maneira, os 

temas oriundos das práticas corporais, numa proposta educacional inclusiva, serão efetivados 

por meio da participação de todos e todas, independentemente de cor, raça, habilidade 

individual, gênero, deficiência ou qualquer estereótipo que a sociedade conservadora produziu 

ao longo dos tempos.  

Vale considerar que essa proposta de intervenção se apresenta, para o município de 

Santo André, não como uma metodologia salvadora, mas como uma maneira de, a exemplo 

do que propunha Freire, construir um inédito viável possível, dentre outras possibilidades, 

para uma disciplina curricular que naquela cidade ainda não está contemplada com um 

currículo explícito para subsidiar o trabalho pedagógico dos professores.  
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CAPITULO 4 – O CURRÍCULO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR 

 

4.1 A prática pedagógica da Educação Física escolar no século XXI 

 

Vivenciamos por muitos anos, na disciplina de Educação Física, um cenário de aulas 

em que o trabalho proposto por diversos autores se pautava por um modelo de ensino que 

priorizava os esportes euro-estadunidenses, como, por exemplo, o futebol, o vôlei, o basquete 

e o handebol, fato que não é novidade na literatura, pois os periódicos acadêmicos 

disseminaram diversos trabalhos que denunciavam esta ênfase esportiva exacerbada. Não se 

pode culpar, evidentemente, essas modalidades pelo mero tratamento tradicional dado por 

diversos professores de Educação Física em sua atuação docente. São atividades esportivas 

tão relevantes como quaisquer outras. Mas é válido ressaltar que a área da Educação Física, 

especificamente no século XXI, necessitava de um implemento inovador para caracterizar 

esta disciplina efetivamente como componente curricular no ambiente escolar. 

É neste sentido que procuramos implementar, especialmente no município de Santo 

André, um trabalho que realmente possa contribuir para a melhoria e desenvolvimento da 

prática pedagógica dos professores de Educação Física. Para concretizar esta ousadia, tivemos 

que nos debruçar até o “chão” de algumas quadras desta rede de ensino, para diagnosticarmos 

o que cada professor participante da pesquisa de modo particular desenvolve nas aulas.  

Observamos, na literatura da área, o fato de poucos trabalhos terem se preocupado 

com os aspectos do cotidiano escolar. Nesta ótica, considerando as dificuldades encontradas 

pelos professores, suas angústias e motivações, neste momento de compreensão da conjuntura 

educacional pela qual passam os diversos educadores e educadoras atuantes na educação 

pública brasileira, ansiamos por melhores condições de valorização do magistério. Mas, além 

disto, temos a esperança de que cada professor e professora seja estimulado(a) primeiramente 

pelo próprio desejo individual de querer promover a mudança do ensino e do pensamento 

tradicional, invertendo tais conceitos pelas virtudes de revolução e luta. Os educadores que 

despertarem seus olhares com o objetivo da mudança e justiça curricular promoverão em suas 

aulas a tão desejada prática pedagógica emancipadora, dialógica e inovadora. 

Para descrevermos as práticas pedagógicas da Educação Física desenvolvida no século 

XXI, consideramos relevante dialogar com os autores que se destacam na literatura da 

atualidade, daquilo que é possível denominarmos como nova Educação Física, mais humana, 
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participativa, transformadora e inovadora. Dentre eles, estão Messina (2001), Bracht e 

Caparroz (2007), Faria et al. (2010), Neira (2011), Fensterseifer e Silva (2011), Kunz (2013), 

Gonzalez (2015), Maldonado (2016), dentre outros. Em nosso entendimento, esses autores se 

aproximam daquilo que é sinônimo de mudança das características pedagógicas da disciplina, 

disseminados até meados do século XX. Todavia, salientamos a necessidade de 

aperfeiçoamento profissional dos professores de um modo geral e da Educação Física de 

modo específico.  

Desta maneira, o educador poderá ampliar a sua leitura de mundo e entenderá, 

conforme diria Freire (1996), que ensinar é um ato político. A partir desta passagem, os 

professores compreenderão que os currículos, as metodologias e as diversas formas de ensinar 

e aprender são influenciadas por questões políticas inicialmente confundindo o entendimento 

dos educadores no que tange aos conhecimentos teóricos e práticos. Visivelmente, 

comprovamos que só a Universidade não é suficiente para formar professores capacitados 

para exercer a militância educacional, tampouco a docência, pela sua complexidade.  

Em alguns municípios do estado de São Paulo em que atuei como professor de 

Educação Física, pude observar, na prática, o tratamento recebido por essa disciplina nos 

aspectos que concernem ao entendimento e função da Educação Física no ambiente escolar. 

Em várias oportunidades, verifiquei que a função desta disciplina no cotidiano escolar se 

baseia em proporcionar o momento de descanso da professora polivalente que atua na sala de 

aula, ou ainda momento de os alunos extravasarem, pois tiveram cansaço mental nas 

disciplinas de sala de aula, ensaiar alunos para as festas da escola e preparar equipes para 

participar dos jogos escolares. Sobre esta temática, concordamos com González (2016, p. 11), 

casualmente parece que o autor está no próprio “chão” da quadra ou ainda no pátio da escola 

vivenciando o cotidiano escolar, 

Percebeu-se que ter um professor com disposição para ocupar seus alunos com 

práticas corporais sem maiores pretensões de ensino ajuda no funcionamento da 

escola, na medida em que esse espaço-tempo se converte numa espécie de curinga 

frente a imprevistos ou atividades atípicas à rotina escolar. Por exemplo, as aulas de 

Educação Física podem ser ocupadas com outras atividades da escola; 

eventualmente, podem ocupar os alunos em horas vagas; liberar parte dos estudantes 

para estes se ocuparem de outras atividades; ou sua interdição pode virar uma 

ameaça eficaz ou eventual castigo para “enquadrar” alunos indisciplinados.  

O autor parece ter muito entendimento e experiência sobre os aspectos que tratam 

sobre o cotidiano escolar. Consideramos necessário o envolvimento de autores em trabalhos 

de observação das práticas corporais que acontecem na escola, com o objetivo de contribuir 

com a literatura da área e principalmente com os futuros professores de EF, alunos de 
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graduação, que necessitam receber formação para ampliar a práxis, como, por exemplo, a 

importante tarefa de relação teoria e prática que fortalecerá o desenvolvimento do trabalho 

docente. Neste sentido, formaremos homens e mulheres nas universidades que queiram 

efetivar a disciplina EF como componente curricular. 

O reconhecimento das tarefas escolares vivenciado pelos professores tornará as aulas 

mais produtivas, dialógicas e emancipadoras, fazendo surgir, desta forma, vestígios de práticas 

pedagógicas inovadoras
19

, considerando o aluno como principal agente de comunicação e 

participação ativa na elaboração das atividades. Inicialmente, os professores que chegarem na 

instituição escolar promovendo práticas que tenham vestígios de aspectos inovadores, como, 

por exemplo, tematizando atividades que não são comuns de serem observadas em aulas de EF, 

esses professores terão dificuldades de ministrar as aulas a partir da dinâmica de ensaiar o novo, 

além da perseguição por parte da equipe gestora que poderá questionar o professor e não aceitar, 

indagando o profissional sobre o porquê de ministrar temas tão diferentes nas aulas de EF. Os 

argumentos principais por parte dos gestores podem ser do tipo: “Por que você não ministra 

futebol? Eles gostam de ver a bola rolando. Por que você não passa circuito motor?”. Além de 

outras atividades tradicionais sugeridas em muitas escolas que estão acostumadas a lidar com 

professores em fase de abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, 

concordamos com González (2016, p. 11), quando diz: 

Professores com atuações caracterizadas pelo abandono do trabalho docente, podem 

ser avaliados positivamente pelos gestores escolares por serem pessoas sempre 

dispostas a ajudar no funcionamento da escola. Ainda que isso implique não 

oferecer para os alunos um programa de ensino consistente na disciplina. 

Contrariamente, não são poucos os professores que relatam que quando iniciaram a 

trabalhar numa escola ou passaram a implementar novas propostas de Educação 

Física se viram na necessidade de explicar ou porque não estavam colaborando com 

a escola ao “negar-se”, por exemplo, a dar aulas a duas turmas juntas, ou a liberar 

parte dos alunos para auxiliar com o translado dos mantimentos do depósito da 

escola para a cozinha. 

Em nosso entendimento, o marco diferencial da Educação Física do século XXI se 

refere às intervenções pedagógicas realizadas no campo da prática de ensino, diferentemente 

do que aconteceu nos anos de 1980, quando diversos teóricos criticaram o modelo de EF 

vigente, no qual concebia o esporte como principal tema a ser ministrado no processo de 

ensino e aprendizagem. No entanto, alguns destes críticos apresentaram poucas propostas de 

intervenção prática. Sobre essa tentativa de mudança, convencionou-se chamar de 

"movimento renovador da Educação Física" na tentativa de atribuir novos rumos a esta área 
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 O tema inovação pedagógica aqui empregado refere-se a um movimento que está sendo discutido na 

atualidade pela literatura da área de Educação Física. Consideramos relevante enfatizar esse termo nesta 

dissertação, visto que seus temas e conteúdos também podem ser tratados no currículo desta disciplina.  
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do saber (ALMEIDA; FENSTERSEIFER, 2011). Neste anseio, houve uma defasagem nos 

aspectos que tangem a melhoria das categorias didático-metodológicas vivenciadas nas 

escolas brasileiras. Observou-se naquela época que necessitávamos de uma inovação nos 

rumos teórico-práticos da disciplina de EF, mudança que especificamente envolveria o 

trabalho pedagógico realizado na escola, dentre os quais vale ressaltar que a prática 

pedagógica seria o principal alvo a ser alcançado e reorientado. 

Para que seja possível acertarmos este alvo, considerado de extrema importância para 

o desenvolvimento das crianças, os professores assumiram a responsabilidade de orientar os 

alunos em todos os aspectos, dentre os quais ministrar boas aulas, incentivar a reflexão crítica 

sobre as tarefas cotidianas e ministrar temas que sejam possíveis de problematizar, 

questionando as mídias e o tradicionalismo no processo de ensino e aprendizagem. Estes são 

os principais desejos a serem alcançados, visando qualificar o trabalho pedagógico. Na 

Educação Física em particular, existe uma diversidade de modelos curriculares que 

influenciam sobremaneira a prática pedagógica dos professores. Alguns educadores têm o 

entendimento sobre a forma de tratamento e ideologias políticas que estão por trás dessas 

propostas. No entanto, a literatura da área aponta que a grande maioria dos professores de EF 

não tem o entendimento e o domínio dos temas e conteúdos das aulas que são tratados em sua 

prática pedagógica, o que caracteriza um cenário difuso no que concerne às diretrizes 

didáticas e principalmente aos aspectos políticos e metodológicos que representam as 

perspectivas teóricas em sentido amplo. Dialogando com Bracht e Caparroz (2007, p. 22), 

podemos compreender que 

Temos nos deparado, com frequência cada vez maior, com depoimentos e/ou 

indagações sobre como realizar e organizar o trabalho docente em educação física na 

escola. Ex-alunos da licenciatura apontam dificuldades em relação ao trabalho que 

desenvolvem. Recentemente, para citar um exemplo, uma professora (ex-aluna do 

curso de educação física oferecido por nossa instituição) comentava sobre a prova de 

um concurso público para seleção de professores de educação física, dizendo que 

havia ido muito bem e que estava feliz por tal, mas que, ao mesmo tempo, estava 

preocupada com a materialização da sua prática pedagógica. Em seus dizeres: “Eu 

sei tudo o que caiu no concurso, em relação às abordagens, mas não sei como 

concretizar isso na minha prática pedagógica na escola”. 

Esse comentário, em grande medida, representa a realidade do cotidiano de muitas 

aulas de Educação Física na Educação Básica. É que, na formação inicial de professores, há  

uma lacuna sobre a materialização das práticas pedagógicas a partir da relação teoria-prática, 

currículo-didática das aulas. O entendimento sobre essas relações, de forma proximal, 

favorece o processo de ensino escolar. Ainda enquanto eu atuava como aluno de graduação, 

em muitos momentos, percebia a defasagem sobre a atuação do professor de Educação Física 
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frente a esses princípios orientadores e, principalmente, como se concretizavam as aulas desta 

disciplina no bojo de cada perspectiva, pois prestei diversos concursos públicos, e nos editais 

dos certames já era explícita a exigência de conhecimentos oriundos da prática pedagógica, 

especificamente sobre essas perspectivas. 

Sendo assim, mesmo não compreendendo como cada proposta se manifestava na 

prática, a passagem pela Universidade me fez ter a curiosidade de pesquisar e conhecer, de 

forma mais profunda, como acontecia na prática a disseminação das matizes temáticas e qual 

modelo curricular se aproximava da minha concepção de mundo. Fui aprovado em diversos 

concursos públicos na área de Educação Física. Ingressei na rede pública e atualmente faço da 

minha própria prática pedagógica o meu laboratório de estudos e investigações. Nas aulas de 

EF, trabalho com a elaboração de sequência didática, que significa abordar os temas e 

conteúdos durante períodos bimestrais e trimestrais, visando atuar com continuidade nas 

tarefas escolares. Para concretizar meu trabalho docente, realizo filmagens de algumas aulas 

de EF, com o objetivo de contribuir com a formação inicial de professores de EF, 

respectivamente, estudantes de graduação. 

Todavia, após passar alguns anos atuando no ensino público na função de professor de 

EF, tinha como meta ingressar em alguma universidade brasileira, para contribuir com a 

formação dos discentes desta disciplina. No ano de 2016, essa meta foi concretizada e, mesmo 

com a atuação no Ensino Superior, não deixei de atuar na Educação Básica pública. Tive a 

responsabilidade de ministrar, na disciplina de prática de ensino, temas e conteúdos que se 

referem à didática do professor e, principalmente, como são as aulas a partir das perspectivas 

teóricas que estão explícitas na literatura da área. Desta maneira, a cada aula em que eu 

explicava sobre alguma determinada perspectiva eu relacionava tal aprendizagem com vídeos 

de aulas ministradas por mim em escolas da rede pública, destacando o tratamento de cada 

proposta na prática.  

Sendo assim, essa metodologia que relaciona teoria e prática na Universidade poderá 

fortalecer o processo de ensino e aprendizagem e principalmente mostrar aos discentes, como 

se concretiza na prática pedagógica cada perspectiva. Finalmente, minha contribuição, 

enquanto professor da educação básica e do ensino superior poderá contribuir com a formação 

dos futuros professores de Educação Física, facilitando desta forma as incumbências do trato 

pedagógico dos professores desta disciplina e o compromisso de contribuir para a melhoria da 

educação do país. 
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4.2 Práticas pedagógicas e inovação na Educação Física escolar 

 

Analisando o contexto em que perpassa a disciplina de Educação Física no século 

XXI, notamos que houve um avanço em termos didático-metodológicos. Essa mudança 

positiva que trata da prática pedagógica do professor de EF aponta vestígios de um processo 

de inovação pedagógica. Para caracterizar esse movimento nos embasamos em alguns autores 

que são nitidamente vistos como protagonistas desse movimento, especialmente com a 

elaboração de propostas audaciosas, que alteram os rumos da disciplina de EF, surgindo um 

movimento que denominaremos de Nova Educação Física. É válido ressaltar que essa 

temática de inovação não é a salvação para a disciplina de Educação Física, porém verifica-se 

que esta proposta apresenta novas contribuições nos aspectos teórico-práticos.  

No ano de 2017, foi lançado um livro sobre práticas pedagógicas inovadoras que 

contou com a publicação de trabalhos inovadores desenvolvidos no chão da quadra de 

diversas escolas dos municípios do estado de São Paulo. Estes trabalhos mostraram a posição 

política, de luta, resistência e militância de diversos professores interessados em contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino público brasileiro e, principalmente, para modificar os 

rumos pedagógicos da disciplina de EF (FARIAS; NOGUEIRA; MALDONADO, 2017). 

No ano de 2013, as escolas públicas de Ensino Fundamental I, localizadas nos 

diversos estados e municípios brasileiros receberam os livros que fazem parte do acervo do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola, produção composta por várias obras de apoio 

pedagógico. Especificamente para a disciplina de EF, os autores González e Schwengber 

(2012) foram os responsáveis em elaborar uma proposta curricular de abrangência macro. 

Trata-se do livro Práticas pedagógicas em Educação Física: espaço, tempo e corporeidade, 

cujo objetivo é orientar a prática pedagógica dos professores de EF que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, atuantes em diferentes escolas e culturas.  

Para identificarmos como os professores de EF estão organizando sua prática 

pedagógica, é válido nos remetermos à pergunta: O que vem sendo a EF no século XXI? 

Inspiramo-nos em Bracht (1995) neste sentido, para nos livrarmos da velha pergunta: O que é 

Educação Física? Na rede pública municipal de Santo André, iniciamos uma discussão 

curricular, com vistas à construção de um currículo comum para a disciplina de EF. Para tal, 

foram realizados diversos encontros formativos com todos os professores desta disciplina para 

discorrer sobre a verdadeira proposta teórico-metodológica que orientaria o trabalho 

pedagógico. Em um desses encontros, iniciamos o debate sobre a concepção de EF que cada 
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professor de maneira particular acreditava para darmos prosseguimento ao tema do dia; pois 

bem, para compreender a ideia de cada educador foi apresentada a pergunta clássica para 

todos os professores presentes na discussão curricular do município, já citada por nós 

anteriormente: O que é Educação Física? Neste momento, percebemos a grande confusão e 

falta de entendimento sobre a função social da EF, pois, em sua generalidade de respostas, 

cada professor que respondia à pergunta problematizadora apresentava uma definição 

diferente. 

De acordo com Medina (1983), a crise da Educação Física, remetida ao século XIX e 

XX, demonstrou uma variabilidade de entendimento sobre o verdadeiro sentido e contribuição 

desta disciplina curricular, que a efetivaria relevantemente na escola como um componente 

curricular. Em pesquisa realizada pelo autor, foram definidos três modelos de Educação 

Física, caracterizadas sobre os termos EF convencional, EF modernizadora e EF 

revolucionária. Os termos foram constituídos a partir da resposta dos participantes da 

pesquisa, de acordo com o seu grau de conhecimento. Por conta deste contexto difuso de 

respostas, o autor concluiu que a EF precisava entrar em crise (MEDINA, 1983).  

Anos mais tarde e já no século XXI, percebemos que a crise ainda permanece “viva” 

neste campo curricular. A primeira constatação foi concretizada quando tive a oportunidade 

de dialogar com os professores de EF de Santo André, no momento de discussão curricular. 

Neste encontro, as respostas dos professores foram ao encontro daquelas que o autor Medina 

já tinha coletado; ou seja, 34 anos depois, as respostas são as mesmas. Vale ressaltar que o 

modelo de EF revolucionário se apresenta como uma esperança para essa disciplina, por 

considerar, nas aulas de EF, as brincadeiras, jogos, esportes, lutas, ginásticas, atividades 

rítmicas e as atividades de aventura, inseridas nos aspectos das práticas corporais. 

Todavia, concordamos com González e Schwengber (2012), quando nos alertam que a 

dificuldade em legitimar a EF como área de conhecimento se ampara pela definição e crença 

de muitos profissionais desta área do conhecimento que conceituam a EF nos anos iniciais 

como: EF é recreação, EF é bola, EF é o lúdico, EF é psicomotricidade, EF é brincar na 

pracinha, EF é jogo, EF é brincadeira, EF é um divertimento, EF é futebol para os meninos e 

corda/conversa para as meninas, EF é gastar energia (GONZÁLEZ; SCHWENGBER, 2012).  

Em nosso entendimento, para modificar esse cenário e contribuir com a 

implementação das práticas inovadoras, é necessário promover formação continuada que trata 

dos aspectos das práticas corporais, orientadas por uma proposta curricular que seja amparada 

por esses aspectos inovadores. Inicialmente, cabe-nos fazer algumas perguntas: O que seria 
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inovação pedagógica
20

 nas aulas de Educação Física? Quais práticas podem ser consideradas 

como inovadoras? Como o currículo pode ser modificado por tais práticas? T. Silva (2015, p. 

134) aponta que os estudos culturais nos permitem fazer uma análise do currículo e 

compreender suas implicações e contribuições, quando diz que 

Os estudos culturais permitem-nos conceber o currículo como um campo de luta em 

torno da significação e da identidade. A partir dos Estudos Culturais, podemos ver o 

conhecimento e o currículo como campos culturais, como sujeitos à disputa e à 

interpretação, nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia. 

Deste modo, diagnosticamos que o currículo e as propostas curriculares não são algo 

neutro e desprovido de ideologias. A partir disto, temos que nos debruçar no campo da prática 

de ensino para modificar tais práticas, no qual destacamos a superação das práticas 

reprodutivistas e tradicionais, que em sua constituição não apresentaram uma teorização 

curricular capaz de contribuir para a formação e emancipação dos alunos de um modo geral.  

Descreveremos, inicialmente, a proposta definida por González e Schwengber (2012), 

que iniciam sua dinâmica apresentando a primeira dimensão do conhecimento, que se refere 

às possibilidades do movimentar-se humano, resumidamente trata-se da ideia de que os seres 

humanos, em sua caminhada histórica, foram descobrindo possibilidades de usar o corpo. 

Segundo González e Schwengber (2012, p. 24), “[...] essas técnicas corporais se acumularam 

como conhecimento cultural nos diferentes grupos sociais, tal conhecimento é atualizado 

quando as crianças são desafiadas a realizarem movimentos que se entendem tanto possíveis 

como desejáveis”. 

Nessa perspectiva, a Educação Física que queira utilizar dos aspectos de inovação 

poderá oportunizar à criança momentos de serem protagonistas no processo de ensino e 

aprendizagem, construindo o conhecimento através da criação de brincadeiras, jogos e todas 

as atividades que fazem parte do repertório motor e cultural dos alunos, destacando desta 

forma o mundo da criação, imaginação e expressão, podendo fortalecer os laços de integração 

entre professor e aluno, aluno e aluno, durante as aulas de EF.  

A segunda dimensão do conhecimento tratada nesta proposta é denominada de práticas 

corporais sistematizadas, que são vinculadas especificamente ao campo do lazer, ao cuidado 

do corpo e à promoção da saúde. Nessa perspectiva, as práticas corporais que fazem parte do 

campo de estudo da EF são: acrobacias, atividades aquáticas, dança, esporte, exercícios 
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 Entendemos por inovação pedagógica, nas aulas de Educação Física, todas as atividades das práticas 

corporais que são registradas pelo professor; possibilitam a reflexão sobre a prática, avaliam o processo de 

ensino e aprendizagem e especialmente utilizam diversos temas e conteúdos que se diferenciam dos 

tradicionais esportivos futebol, vôlei, basquete e handebol. 
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físicos, jogos motores, lutas, práticas corporais introspectivas, práticas corporais de aventura e 

na natureza (GONZÁLEZ; SCHWENGBER, 2012, p. 24). O universo que compõe essa 

segunda dimensão, mesmo que de forma e característica diferente, é conhecido pela literatura 

da área de EF como dimensão procedimental do conteúdo, ou como saber fazer; no entanto, 

os autores nos apresentam alguns implementos que nos capacitam a ter outro olhar para essa 

dimensão do conhecimento, favorecendo mais uma vez a prática pedagógica que acontece na 

escola. 

Finalmente, a terceira dimensão do conhecimento da Educação Física contextualizada 

por González e Schwengber (2012) refere-se às estruturas e representações sociais. Essa 

dimensão se aproxima daquela que a literatura da área denominou como atitudinal. Esta, por 

sua vez, refere-se à discussão sobre considerar os alunos de forma igualitária nas atividades, 

organizando times de forma mista e atribuindo o respeito ao conceito de cor, raça, gênero etc.  

Podemos relacionar ambas as dimensões, do conteúdo e do conhecimento, quando 

observamos a conjuntura da proposta elaborada por González e Schwengber (2012, p. 26), 

quando argumentam que “A questão de gênero não é apenas um assunto relacionado às 

práticas esportivas, e sim um marcador em quase todas as outras práticas corporais, como 

também na educação do corpo, nas políticas de lazer, na organização social e familiar do 

tempo livre, etc.”. Ainda, segundo os autores,  

Essa dimensão é composta pelos conceitos que permitem refletir sobre a origem e a 

dinâmica de transformação nas representações e práticas que se relacionem com as 

atividades corporais de tempo livre, o cuidado e a educação do corpo, seus vínculos 

com a organização da vida coletiva e individual, bem como os agentes sociais 

envolvidos em sua produção (Estado, Mercado, Mídia, Instituições Esportivas, 

Organizações Sociais, etc.) (GONZÁLEZ; SCHWENGBER, 2012, p. 26). 

Retomaremos com a ideia da proposta curricular que nos apresenta os autores 

González e Schwengber (2012), em sessão específica que trata sobre a pesquisa de campo e 

observação das aulas de EF de Santo André, porém é relevante ampliarmos essa discussão 

para tratar de práticas inovadoras, principalmente porque essa nova Educação Física que 

desejamos e temos a esperança de se efetivar de forma legítima no ambiente escolar deve se 

apresentar de maneira dialógica com as diferenças que estão presentes no cotidiano escolar, 

para lograr o sucesso aos alunos.  

Outro autor que contribui sobremaneira para a implementação dessas práticas 

inovadoras no campo da EF é Neira (2011). O autor não trata do termo inovação em si, mas o 

referencial teórico que sustenta a proposta elaborada por ele e a consolidação das práticas 

corporais oriundas de seu grupo de pesquisa em Educação Física (GPEF-USP) disseminadas 
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por meio de relatos de experiências, artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. Nestes quesitos de produção, já é possível reconhecer a contribuição do currículo 

cultural da EF para o ensino escolar. Ao ler as práticas relatadas por professores que utilizam 

o currículo cultural da Educação Física, percebemos nitidamente que algo novo está sendo 

realizado nas aulas de EF. 

Diversos concursos públicos de estados e municípios brasileiros utilizam do 

referencial teórico deste autor para compor sua bibliografia, constante no edital de abertura 

das inscrições. O autor traz as contribuições de diversas teorias educacionais para compor e 

fortalecer a base curricular da disciplina de Educação Física. De acordo com Neira (2011), 

“Os estudos culturais fornecem subsídios para afirmar o caráter político do currículo”. Para 

entender o contexto difuso e caótico em que vivem os professores de EF da rede municipal de 

Santo André, recorremos novamente ao autor que nos orienta: 

Os estudos culturais constituíram-se por diferentes vertentes que, superando seu 

modelo inicial neomarxista e preocupados com aspectos de hegemonia e ideologia, 

incorporam outras ferramentas de análise do social para operar em variadas esferas 

da política cultural. Como resultado, extrapolaram sua condição de produção teórica 

e transforma-se em forma de intervenção política que expõe os mecanismos de 

subordinação, controle e exclusão que produzem efeitos indesejados no mundo 

social. (NEIRA, 2011, p. 28). 

Especialmente no município de Santo André, no ano de 2016, estávamos caminhando 

para uma discussão curricular através da qual pretendíamos elaborar um currículo para 

orientar as práticas pedagógicas dos professores de EF. Formamos uma comissão de 

professores interessados em discutir o assunto e prosseguir nos encaminhamentos. 

Participaram da comissão de discussão curricular oito professores de EF e duas coordenadoras 

pedagógicas de EF. Do total de professores presentes nesta comissão, seis são do gênero 

masculino e dois do gênero feminino. Foram realizados aproximadamente 10 encontros com 

este grupo de educadores audaciosos e valentes. É interessante ressaltar que o total de 

professores efetivos nesta rede é de 140, divididos entre os períodos da manhã e da tarde; ou 

seja, houve pouco interesse em discutir um assunto tão pertinente para a melhoria do trabalho 

vivenciado nas escolas.  

Dos oito professores participantes da comissão de discussão curricular, tive a 

oportunidade de fazer parte da equipe, contribuindo com o diálogo que caminhava para rumos 

orientadores de um currículo progressista, pois, na maior parte das discussões, todos os 

professores, de forma unânime, repudiaram as práticas pedagógicas conservadoras, que, de 

uma maneira banal, excluíam das aulas as crianças menos habilidosas, os obesos, as pessoas 

com deficiência, dentre outros. A rede municipal de Santo André, representada pelos 
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professores de EF responsáveis pela comissão curricular, de forma diferente da proposta 

conservadora que foi hegemônica no século XX, repudia essas práticas segregadoras. 

Observamos que a política educacional do município tinha a mesma ideologia, quando nos 

esclarece que 

A secretaria de educação empenha-se para que crianças, jovens e adultos, sejam 

respeitadas em suas diferenças e considerando as diferentes experiências culturais e 

características cognitivas, biológicas, afetivas e sociais, bem como nos ritmos de 

aprendizagem, buscando o pleno desenvolvimento dos cidadãos e cidadãs, 

amparados em valores que possam contribuir para uma perspectiva transformadora e 

emancipadora. A política educacional de Santo André estabelecida para a rede 

municipal inspira-se nos valores humanos fundamentais, como, solidariedade, 

sustentabilidade, justiça, liberdade, respeito, cooperação e equidade na promoção do 

desenvolvimento e realização das pessoas. Está comprometida com a superação de 

todas as formas de discriminação, violência e com a solução dos conflitos por meio 

do diálogo (MEIRELES et al., 2016, p. 5). 

Diante desta citação, fica nítido que a disciplina de Educação Física no município de 

Santo André seguiria o mesmo caminho igualitário e humanista que indicava a secretaria de 

educação. No entanto, no ano de 2017, por conta das eleições municipais, houve substituição 

de partido político. Consequentemente, esse fato muda toda ideologia educacional e os 

princípios que orientavam a discussão curricular do ano de 2016, substituindo todos os 

princípios igualitários e humanistas.  

Inevitavelmente, a gestão partidária que assumiu a hegemonia exacerbada no 

município de Santo André, no ano de 2017, optou por implementar um projeto denominado 

Educação em Movimento, que tem seus primórdios nos princípios de saúde e aptidão física, o 

que pode intervir na formação das crianças andreenses, substituindo tal lógica por um padrão 

de pessoas que sejam magras, heterossexuais e, de preferência, brancos. Este projeto tem a 

meta de atuar em todas as escolas da rede municipal. Os professores, por sua vez, puderam 

decidir em participar do projeto ou não.  

Trata-se da concepção de Educação Física da aptidão física, que foi superada há 

muitos anos na literatura de EF no Brasil. Através da negação desse legado, identificado por 

meio de diversos artigos e livros, parece que a equipe de gerência dos projetos, juntamente 

com a coordenação da EF, não se atentou em tais referências, tornando a EF de Santo André 

um retrocesso em termos de ensino e aprendizagem e principalmente no processo de formação 

humana das crianças que necessitam conhecer e vivenciar atividades de cunho inovador e 

diversificado. Nesta ótica, cabe indagarmos à atual gestão educacional com a seguinte 

pergunta: Como promover uma educação emancipadora, dialógica e inovadora no século 

XXI, utilizando recursos e princípios que não deram certo no século XX? 
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Esse retrocesso que perpassa a EF do município de Santo André pode contribuir 

sobremaneira para características de desinvestimento pedagógico. Segundo Silva et al. (2010, 

p. 132), são “[...] aqueles casos em que os professores de EF escolar permanecem em seus 

postos de trabalho mas abandonam o compromisso com a qualidade do trabalho docente”. 

Neste caso, fazemos oposição a esta barbárie que poderá comprometer a qualidade da 

educação do município e, de forma muito agressiva, afetar a aprendizagem das crianças. 

Sobre esse holocausto, recorremos novamente aos autores que antecipam a discussão dos 

aspectos de desinvestimento pedagógico e denunciam que 

[...] esses professores são conhecidos como professores bola e, em outros, como 

professores rola-bola. São expressões pejorativas utilizadas para caracterizar (e 

caricaturizar) a prática de professores de EF que, por conta de uma série de fatores, 

muitas vezes, fica reduzida ao ato de distribuir os materiais didáticos aos alunos e 

sentar-se à sombra para, por exemplo, ler o jornal. Embora essa figura seja muito 

presente (talvez de forma crescente), esse fenômeno permanece pouquíssimo 

estudado, atribuindo-se a culpa, de forma simplista, aos próprios professores (falta 

de compromisso; vagabundo/preguiçoso; não tem vergonha). (SILVA et al., 2010, p. 

130). 

 

O projeto denominado “Educação em Movimento”, idealizado pela secretaria de 

projetos da prefeitura de Santo André, no ano de 2017, interrompeu a discussão curricular que 

vinha acontecendo entre os professores/a da rede desde o ano de 2016, no qual tratava sobre 

as perspectivas curriculares da EF existentes na literatura brasileira. Além da instituição do 

novo projeto, outro motivo que fez interromper esse processo dialógico foi a substituição da 

equipe de coordenação dos professores/a de EF, uma mudança de caráter nitidamente político, 

tendo em vista as eleições do ano anterior. Consideramos que isso significou um retrocesso no 

que tange à construção curricular, principalmente por sabermos que o projeto “Educação em 

Movimento” prioriza a formação corporal dos sujeitos (estética da magreza), buscando 

alcançar um determinado modelo de sociedade. Uma proposta como essa chega a ser irônica, 

considerando-se a realidade de grande parte das escolas do município, cujas famílias lutam 

diariamente para conseguir alimentarem-se de forma digna. 

Desta forma, como pudemos perceber em nossa prática pedagógica e na formação 

continuada, alguns idealizadores deste projeto, denominado Educação em Movimento, que 

não compreendem a dimensão política mais ampla, acreditam, ingenuamente, que a 

característica de ser magro pode melhorar a condição caótica e de crise que vive o Brasil. Em 

nosso entendimento, os educadores que se acomodarem com tal situação permanecerão na 

“sombra”, lendo jornal, sentados nos bancos das quadras, sem pretensões com a melhoria do 

trabalho pedagógico e com a formação dos educandos, caracterizando um trabalho de 
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zeladoria dos materiais (como, por exemplo, administrar bolas, cones, coletes, etc.), função 

que a rigor não exigiria formação em nível superior. 

 

4.3 Organização do trabalho de campo 

 

4.3.1 Grupo focal 

 

Inicialmente, para realização do grupo focal, solicitamos à Secretaria de Educação da 

rede municipal de Santo André uma autorização, por meio de uma carta na qual constava os 

objetivos e os procedimentos metodológicos desta dissertação. Primeiramente, pedimos para 

utilizar uma sala de aula específica, visando obter o silêncio necessário para captar o áudio da 

gravação sobre o diálogo realizado no grupo focal. No segundo momento, entramos em 

contato com oito professores(as) de Educação Física EF e uma assistente pedagógica 

responsável pelo grupo de professores de EF. O perfil dos(as) docentes(as) se mostrou 

adequado; isto é, de acordo com os requisitos da pesquisa, que buscou identificar o tratamento 

das aulas de EF em diferentes realidades socioeconômicas. Esses(as) educadores(as) atuam 

em escolas que estão localizadas no centro e na periferia do município de Santo André. 

Recebemos o aceite desses(as) educadores(as) prontamente. Explicamos os procedimentos do 

estudo e entregamos a todos(as) os(as) participantes o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), conforme consta no apêndice A. 

Prosseguindo com o protocolo da pesquisa, após 30 dias, recebemos resposta positiva 

da secretaria de educação do município de Santo André, que nos autorizou a utilizar uma sala 

de aula do centro de formação dos professores para iniciar a coleta de dados da pesquisa. Para 

a realização do grupo focal, utilizamos como instrumento de coleta das informações um 

gravador de áudio do celular e um gravador de áudio do notebook, ambos do próprio 

pesquisador, para registrar o diálogo em grupo. Posicionamos todos os participantes em 

cadeiras em um semicírculo e o pesquisador ficou em uma carteira para facilitar manusear o 

notebook e o celular. 

O diálogo em grupo focal teve a duração de 1 hora e 40 minutos, sendo realizada 

apenas uma sessão, seguindo os critérios estabelecidos por Gatti (2012), no que concerne à 

forma de tratamento dos procedimentos metodológicos em grupos focais. Iniciamos a 

pesquisa realizando apresentação pessoal e formação acadêmica do pesquisador, juntamente 

com a explicação de que o pesquisador não poderia ajudar os participantes da pesquisa nas 
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respostas diante das perguntas mencionadas. Neste caso, o pesquisador foi o próprio mediador 

das discussões. Em seguida, explicamos a todos(as) sobre o tema, objetivos e metodologia 

desta dissertação de mestrado. No segundo momento, solicitamos aos pesquisados para 

realizarem apresentação pessoal e formação acadêmica. O objetivo de realizar o grupo focal 

foi selecionar quatro professores dos oito participantes na pesquisa para serem submetidos a 

seis sessões de observação etnográfica, que foram realizadas posteriormente. O critério de 

escolha dos participantes da etnografia teve como base a observação das falas desses 

educadores no grupo focal, tendo em vista: 

a)  a afirmação de que o educador utiliza várias perspectivas teóricas nas aulas de 

Educação Física;  

b) a afirmação de que o educador realiza Círculo de Cultura nos momentos iniciais e 

finais das aulas de EF;  

c) o fato de trabalhar em escolas localizadas no centro da cidade e na periferia de 

Santo André. 

Para assegurar a não identificação dos participantes desta pesquisa, utilizou-se nomes 

fictícios para caracterizar os integrantes, visando manter o anonimato e facilitar a 

compreensão da análise dos resultados. Sendo assim, os participantes foram denominados: 

a) Sol: professora de Educação Física; 

b) Lua: professora de Educação Física; 

c) Estrela: professor de Educação Física; 

d) Terra: professor de Educação Física; 

e) Planeta 1: professor de Educação Física; 

f) Planeta 2: professor de Educação Física; 

g) Planeta 3: refere-se ao professor de Educação Física do gênero masculino; 

h) Planeta 4: refere-se ao professor de Educação Física do gênero masculino; 

i) Planeta 5: refere-se à assistente pedagógica dos professores de Educação Física. 

Sobre os(as) professores(as) que selecionamos na participação do grupo focal, 

seguindo os critérios da pesquisa, consideramos relevante transcrever o posicionamento 

deles(as) em relação a algumas perguntas orientadoras da seleção. Neste sentido, foram 

selecionados(as) os(as) professores(as) denominados(as) Sol, Lua, Estrela e Terra, cujo 

diálogo mais significativo da pesquisa realizado no grupo focal se encontra transcrito abaixo:  

1. Qual perspectiva teórica da Educação Física você considera como orientadora 

principal das suas aulas? 

 



112 

 
 

Professora Sol: Eu utilizo várias perspectivas, não utilizo só uma, utilizo todas, 

construtivista, desenvolvimentista, cultura corporal, de higiene. 

 

Professor Terra: A perspectiva teórica que orienta minha prática pedagógica é a dos 

jogos cooperativos e a cultura corporal são as que eu mais tenho intimidade. 

 

Professora Lua: Cultura corporal e desenvolvimentista, não acho que elas se 

relacionam na literatura, porém nas minhas aulas eu tento fazer elas se conversarem.  

 

Professor Estrela: Eu uso todas as perspectivas também, mas fica mais nítido a 

cultura corporal e esportivista, depende da realidade do contexto da aula.  

 

2. Vocês realizam círculo de cultura ou roda de conversa no início e no término das 

aulas de Educação Física? 

 

Professora Sol: 97, 98% eu faço a roda de conversa, no início acontece na sala de 

aula, às vezes eu tenho algum tema pra explicar, mas eu sempre realizo roda no 

início da aula, no final da aula depende do objetivo, geralmente eu faço um grito de 

guerra e às vezes eu sento no final também. Na educação infantil eu faço roda de 

conversa na sala e facilita quando eles chegam na quadra, pois eles ficam menos 

ansiosos com a utilização dos materiais. 

 

Professora Lua: Não conheço esse termo círculo de cultura, pra mim é roda de 

conversa, é rotina das aulas, inicial e final, inicial para antecipar sobre o que eles 

irão fazer na aula e no final para levantar as questões, apontar e aí é o momento 

deles. No começo quando eu entrei no Palmares não tinha conversa, hoje eles 

conseguem dialogar, ouvir os outros, nem que seja pra gente sentar e perguntar o 

que eles acharam da aula, rs. 

 

Professor Terra: No início da aula eu utilizo para informar o objetivo da aula e os 

jogos, eu acho importante esse momento, ao final da aula quase sempre eu realizo, 

porém não conhecia círculo de cultura. 

 

Professor Estrela: Eu utilizo muito no início da aula a roda de conversa na sala, 

porque na quadra não tem condições de ouvir o que se fala, depois que eu comecei a 

fazer a roda de conversa no início na sala percebi que eles vão mais tranquilo pra 

quadra e entendem que não precisa ir para a quadra correndo, na conversa final 

quase não dá tempo, eu sempre retomo no início da outra aula para perguntar o que 

aconteceu na aula anterior e assim vai. 

 

Sobre a localização das escolas dos participantes do grupo focal, as professoras Sol e 

Lua atuam em escola localizada na periferia de Santo André; os professores Terra e Estrela 

atuam em escola localizada no centro de Santo André. 

 

4.3.2 Observação etnográfica 

 

Para a realização da observação etnográfica da prática escolar, solicitamos da 

Secretaria de Educação da rede municipal de Santo André uma autorização, por meio de uma 

carta, na qual constavam os objetivos e os procedimentos metodológicos desta dissertação, 

para observar a prática pedagógica de quatro professores de Educação Física selecionados 

junto ao grupo focal. Para iniciarmos a observação etnográfica, fizemos o convite para quatro 



113 

 
 

professores(as) de EF que participaram respectivamente do grupo focal. Após receber a 

resposta positiva dos(as) educadores(as), enviamos para as escolas de atuação dos 

profissionais uma carta de autorização da Secretaria de Educação que nos possibilitou 

observar a prática pedagógica dos docentes participantes da pesquisa.  

Na observação etnográfica, levamos um caderno de registro que continha cinco 

perguntas, as quais foram respondidas pelo pesquisador através das aulas ministradas 

pelos(as) educadores(as). As respectivas perguntas seguem em anexo juntamente com as 

respostas. Ao chegar em cada unidade escolar para realizar a observação sobre a prática 

dos(as) professores(as), fomos bem recebidos pelas equipes gestoras e demais funcionários de 

todas as quatro Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental (EMEIEF) do 

município de Santo André, que nos acolheram em um ambiente fraterno e familiar, 

demonstrando toda sutileza e carisma que tem essa rede de ensino municipal. De forma 

recíproca, os(as) professores(as) de Educação Física nos deram todo suporte para observar as 

aulas ministradas. Durante os momentos de observação, ficávamos sentados no canto da 

quadra anotando todos os detalhes da aula em nosso caderno de registro; em outros 

momentos, nós nos aproximávamos do(a) educador(a) para anotar a orientação passada para 

as crianças visando identificar quais eram as reais perspectivas teóricas preferencialmente 

utilizadas em aula.  

Finalmente, é relevante registrar que durante a observação e seguindo os critérios da 

pesquisa etnográfica, adotando o referencial de André (1995), nos momentos das aulas, não 

houve interferência do pesquisador no processo didático utilizado pelos(as) professores(as), 

de forma a cumprir com o devido rigor todos os requisitos da pesquisa in loco. 

 

4.3.3 Teorias e práticas no cotidiano escolar 

 

A análise da pesquisa de campo foi realizada nas escolas de atuação onde cada 

professor exerce sua atividade docente. Para descrever essa análise, utilizamos o recurso da 

etnografia da prática escolar, conforme nos orienta André (1995). Para tanto, elaboramos um 

questionário semiestruturado para compor o processo de análise. Além de compararmos tais 

ações práticas dos professores participantes da pesquisa com o planejamento pedagógico, 

elaborado para orientar a prática docente, foram analisadas 24 aulas de Educação Física, 

sendo divididas em seis aulas para cada professor participante da pesquisa. Cada professor foi 

denominado com nomes fictícios, sendo Sol, Lua, Estrela e Terra, para descrever a prática 
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pedagógica dos docentes. É interessante ressaltar que tivemos uma excelente recepção por 

parte das escolas onde os professores atuam, assim como extrema atenção e prestatividade dos 

educadores e educadoras participantes desta dissertação. Ficam aqui registrados nossos 

agradecimentos. 

 

4.3.3.1 Concepções e fazeres docentes da professora Sol  

 

A primeira participante analisada foi a professora Sol. Sobre sua prática pedagógica, a 

educadora apresentou indícios de que teve contato com o modelo pedagógico didático 

amparado pelos referenciais teóricos de autores da EF escolar do século XXI (GONZÁLEZ; 

SCHWENGBER, 2012). Dentre as principais características observadas, destacamos o 

tratamento de temas que enfatizam a preocupação com o conhecimento corporal dos alunos. 

Quando assistíamos as aulas da professora Sol, foi possível fazermos analogia com o 

conteúdo didático apresentado no livro elaborado por González e Schwengber (2012). Neste 

momento, parecia que estávamos em contato próximo com os próprios autores, pela 

proximidade que a professora demonstrou ao ministrar as aulas de EF para a Educação 

Infantil, principalmente na aplicação dos processos didáticos que, dentre outra maneira, estão 

explícitos no livro desenvolvido pelos autores. 

Trata-se de um livro que foi enviado para todas as escolas da rede pública municipal 

de Santo André, com o objetivo de orientar a prática pedagógica dos professores de Educação 

Física. No entanto, por parte da Secretaria não foi oferecida nenhuma capacitação para 

relacionar o conteúdo do livro citado com o trabalho pedagógico dos professores de EF, 

tampouco os professores estudaram as ideias destes autores e seus benefícios para a formação 

do aluno que frequenta as aulas de EF.  

Por outro lado, quando pensávamos que seria fácil descrever a análise da prática 

pedagógica ministrada pela educadora Sol, fomos surpreendidos pelo desenvolvimento de 

conteúdos diferentes. Um dos motivos foi a diferença entre turmas e faixas etárias, pois ao 

assistirmos as aulas ministradas pela professora na Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

com a turma da Educação Infantil, identificamos a ênfase nos aspectos da psicomotricidade e 

da corporeidade, ambos disseminados por Le Boulch (1982), González e Schwengber (2012). 

Sobre os aspectos psicomotores, tivemos capacitações específicas sobre o desenvolvimento 

dessas funções, do esquema motor e da orientação espaço-temporal, o que pode ter 

contribuído para o desenvolvimento da prática pedagógica da professora Sol. De modo 
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diferente, no que trata dos aspectos da corporeidade, mesmo não havendo capacitação 

específica para compreender tal conteúdo, parece que a educadora recorreu à leitura do livro 

de González e Schwengber (2012, p. 76), sobre os aspectos de corporeidade, vivenciados no 

tempo e no espaço da escola, compreendendo que é importante 

Ampliar suas experiências de domínio corporal, sendo o corpo-próprio o primeiro 

objeto de conhecimento. Essa prática pedagógica, realizada quando o aluno chega ao 

ensino fundamental, pode ser classificada como diagnóstica, uma vez que nem todas 

as crianças tiveram oportunidade de adquirir esse conhecimento durante a educação 

infantil. O conhecimento do corpo é um tema estruturador e tem como função 

primeira sensibilizar a criança a se diferenciar corporalmente dos outros e respeitar 

suas diferenças. A principal referência é a noção de corpo-próprio, construída a 

partir da percepção de si, da superfície corporal. 

É interessante ressaltar que o município de Santo André é uma das poucas cidades em 

que a Educação Física está presente na Educação Infantil. Esse fato em si não faz dessa rede 

de ensino ser uma referência no campo da EF no Estado de São Paulo. Mas é relevante 

destacar que nessa rede há um espaço para discussão e reflexão para tratar sobre as práticas 

corporais diferenciadas. Esse momento acontece em todas as segundas-feiras, efetivado por 

meio da formação dos professores de EF. No entanto, mesmo tendo os momentos formativos 

garantidos, nos bastidores dessas formações o que se ouve dos professores é: “A Educação 

Infantil poderia ter aulas de 45 minutos”, “Não quero ministrar aulas na Educação Infantil, 

cansa muito”, “Na Educação Infantil eu ministro 30 minutos de aula e 30 minutos eu deixo 

eles brincando de forma livre”. 

Analisando esse contexto, identificamos uma lacuna no que se refere ao entendimento 

da EF na atuação com o ensino infantil. Neste sentido, concluímos que é necessário 

oportunizar nessas aulas momentos de maior diálogo com as crianças, que pode ser 

concretizado no momento de Círculo de Cultura. Como sugestão, valeria propor à professora 

Sol enfatizar essa categoria no início e no término das aulas de Educação Física, utilizando o 

espaço da própria quadra, visando contribuir para a melhor organização das aulas. A situação 

que percebemos no grupo focal, no qual a docente disse realizar roda de conversa na sala de 

aula, se comprovou também em nossa observação etnográfica. Em nosso entendimento, as 

aulas para o ensino infantil no município de Santo André poderiam diminuir para 50 minutos 

e deveriam ser realizadas mais formações de professores cujo tema envolva a prática 

pedagógica dos professores de EF para a atuação na Educação Infantil. Finalmente há uma 

urgência de implementar a EF no ensino infantil em todos os estados e municípios brasileiros, 

além de melhorar a relação da formação inicial em EF com as experiências práticas do ensino 

infantil.  
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Ainda sobre essa prática docente, identificamos que a professora Sol utilizou com 

prioridade em suas aulas a perspectiva psicomotora. Ficou nítido, em todos os momentos das 

aulas, a ênfase nas características psicomotoras, como, por exemplo, identificar as partes do 

corpo, olhar-se no espelho como forma de reconhecimento da personalidade, além da noção 

espaço-temporal. Em uma das aulas observadas, a professora Sol deu a seguinte orientação às 

crianças: “Pessoal, peguem o esqueleto do corpo humano e identifiquem em seu próprio corpo 

falando pra professora onde está o braço direito e a perna esquerda”. Não foi possível 

reconhecer outras perspectivas teóricas naquele contexto docente. 

Na observação das aulas da professora Sol para o Ensino Fundamental I, verificamos 

que houve mudança em termos de conteúdos e temas abordados nas aulas. Um dos possíveis 

motivos que tenham contribuído para modificar o conteúdo aplicado durante as aulas pode ser 

a diferença entre faixas etárias das turmas. Naquele grupo havia alunos que frequentam as 

aulas de EF na Educação Infantil, concomitantemente com alunos que participam das aulas de 

EF no Ensino Fundamental I.  

Rodrigues e Bracht (2010) realizaram etnografia em escolas municipais do estado do 

Espírito Santo e analisaram a prática pedagógica de alguns professores que atuam naquele 

Estado. Os autores investigaram as culturas existentes no cotidiano escolar e registraram a 

resposta de alguns alunos, especificamente no tratamento de seu trabalho pedagógico, e 

relataram a prática pedagógica de um dos professores participantes da pesquisa: 

Na prática desse professor, o esporte ocupa um lugar central, seja por ser o 

conhecimento privilegiado nas aulas e do próprio currículo da EF, explorando 

questões como saúde, obesidade, atividade física, informando aos alunos o valor do 

esporte como fator promotor de saúde, mas também por ser o meio pelo qual 

interfere diretamente na conduta e na motivação deles. O professor justifica essa 

seleção devido à preferência por parte dos alunos. (RODRIGUES; BRACHT, 2010, 

p. 99).  

No caso específico da análise que realizamos, também utilizando os requisitos da 

etnografia, a professora Sol não enfatizou o tema esporte, tampouco relacionou os aspectos de 

aptidão física e saúde. Em sua prática pedagógica ministrada para o ciclo do Ensino 

Fundamental I, o tema jogos e brincadeiras foi relacionado como prioridade no 

desenvolvimento das aulas. Durante o desenvolvimento das atividades ficou nítida a 

aproximação entre os aspectos lúdicos e a utilização de materiais alternativos, ambos 

caracterizados consubstancialmente nos jogos e nas brincadeiras. Considera-se que a 

educadora se amparou nos conceitos da teoria construtivista para materializar sua prática 

pedagógica. Em uma das aulas ministradas pela educadora registramos os trechos de algumas 

falas significativa proferidas para as crianças: “Pessoal, vocês trouxeram as caixinhas de leite 
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para construirmos juntos na quadra para participar do jogo de queimada?”. Isso é comum em 

atividades que são orientadas pela teoria piagetiana, utilizando o meio em que as crianças 

estão inseridas para construir o conhecimento. 

Considerando que a rede municipal de Santo André não tem um currículo oficial 

explícito para orientar a prática pedagógica dos professores de Educação Física, o trabalho 

pedagógico desta professora pode ser inferido a partir do resultado dos seguintes aspectos: a) 

influência de sua formação inicial; b) influência da formação dos professores de EF da rede 

municipal de Santo André; c)  influência do cotidiano escolar no qual realiza seu trabalho 

pedagógico; d) influência de suas experiências de vida no que tange à participação em jogos e 

brincadeiras.  

O pesquisador Maldonado (2016) também analisou o cotidiano escolar de diversas 

escolas públicas do município de São Paulo. Ele relata que o currículo é um princípio 

orientador da prática pedagógica e deve ter a participação dos professores em sua essência. 

Segundo ele, 

O currículo é uma construção humana e, por isso, contextualizada histórica e 

culturalmente. Dessa maneira, a prática de elaboração e implementação curricular 

nunca é definitiva, está em constante construção. Essa construção, por sua vez, não é 

feita apenas por aqueles que ocupam postos de gestão em órgãos centrais 

educacionais, mas, principalmente, resulta da ação conjunta, compartilhada, 

negociada e pactuada de diferentes atores educacionais, em especial os que atuam 

diretamente nas escolas. (MALDONADO, 2016, p. 100). 

Concordando com o pesquisador, acrescentamos, a partir de nossa experiência 

docente, que a rede municipal de Santo André, especialmente na disciplina de EF, precisa 

discutir os aspectos teórico-práticos que irão orientar a prática pedagógica dos professores. 

Todavia entendemos que a construção curricular não é algo fácil de definir, porém é urgente a 

necessidade de saber qual caminho a EF desta municipalidade irá seguir.  

Sobre a análise da prática pedagógica da professora Sol no Ensino Fundamental I, é 

possível concluir que a professora priorizou os aspectos da teoria construtivista em suas aulas. 

Todavia, para uma compreensão mais amplia, faz-se necessário observar outras práticas 

docentes desta professora para identificar se existem outras perspectivas teóricas que 

embasam seu trabalho, considerando que a própria docente declarou utilizar várias 

perspectivas sem, no entanto, declarar a preferência específica de uma sobre a outra.  

 

4.3.3.2 Concepções e fazeres docentes do professor Terra 
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Neste momento, descreveremos a análise da prática pedagógica do professor que 

denominamos com o nome fictício de Terra. Ao chegar na escola de atuação deste educador, 

percebemos que a quadra é dividida diariamente entre dois professores de EF, fato que em 

minha prática particular eu também vivencio. A maioria das escolas municipais de Santo 

André possui apenas uma quadra e, em casos extremos
21

, existem instituições escolares que 

não têm quadra para realizar as práticas corporais na disciplina de EF. Trata-se de um 

problema de política pública. Muitos governos entram e saem de seus mandatos, porém sem 

melhorar essa situação de abandono de alguns equipamentos públicos. 

Especificamente na escola de atuação do professor Terra, que se encontra em um 

contexto diferente, existe uma quadra coberta para a realização das aulas de Educação Física. 

Nos dias em que fui observar as aulas deste educador, a professora que também utiliza a 

quadra preferiu utilizar outro espaço. Segundo ela, para deixar a pesquisa ser desenvolvida de 

maneira melhor. A prática pedagógica ministrada por esse educador nos chamou atenção por 

alguns fatores:  

a) utilização de diversos conteúdos nas aulas no mesmo dia; 

b) utilização de diversas perspectivas teóricas; 

c) realização de Círculo de Cultura inicial no desenvolvimento das aulas;  

d) organização de atividades amparadas na formação dos professores de EF do 

município de Santo André. 

Observando essa problemática desenvolvida nas aulas de Educação Física do professor 

Terra, entendemos que é importante ter um currículo definido de forma explícita para orientar 

o trabalho pedagógico dos professores de EF, pois, desta maneira, o professor poderá elaborar 

sequências didáticas e utilizar temas de forma contínua e ininterrupta, contribuindo desta 

forma para uma aprendizagem significativa, contextualizada, para que o aluno tenha uma 

formação mais ampla e crítica, para saber fazer a leitura de mundo no futuro. Nessa lógica, T. 

Silva (2015, p. 147-148) amplia nosso entendimento sobre essa temática: 

O conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas indeléveis das 

relações sociais de poder. O currículo é capitalista. O currículo reproduz – 

culturalmente – as estruturas sociais. O currículo tem um papel decisivo na 

reprodução da estrutura de classes da sociedade capitalista. O currículo é um 

aparelho ideológico do estado capitalista. O currículo transmite a ideologia 

dominante. O currículo é, em suma, um território político. 
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 Um exemplo de escola que não possui quadra interna para utilização das aulas de Educação Física é a 

EMEIEF Carolina Maria de Jesus, localizada no bairro Cata Preta, periferia do município de Santo André. 

Tive a oportunidade de trabalhar nesta escola no ano de 2014 e presenciei de perto o descaso das políticas 

públicas nesta região de uma forma geral e na escola de forma específica. Fica aqui registrada nossa 

lamentação diante do caos que assombra esta escola municipal. 



119 

 
 

Considerando a relevância das ações da política pública, um dos motivos que 

possivelmente tenha barrado a construção de um currículo para orientar a prática pedagógica 

dos professores de EF de Santo André seja a constante troca de partidos políticos. Decorre-se 

disso, as mudanças de equipes técnicas da secretaria de educação e, principalmente, a difusão 

de diversas concepções teóricas, formação inicial e contínua diversificada na experiência 

particular de cada educador, além da formação de professores que conta com temas variados e 

sem continuidade. Esses e outros problemas podem ter refletido na prática pedagógica do 

professor Terra. 

Neste sentido, o que assistimos em suas aulas é significativamente reflexo do que 

vivenciamos na formação de professores. Cabe aqui fazer uma ressalva: embora sua prática 

manifeste-se difusa, o educador mostrou-se interessado, dedicado e atencioso com as crianças 

em suas aulas. Vale ressaltar também que o referido professor tem um bom conhecimento 

teórico no campo da EF, pois tem logrado aprovação em diversos concursos públicos na área.  

Neste processo complexo que é o cotidiano escolar, em pesquisa realizada, Maldonado 

(2016) conversou com 79 professores de EF e 56 gestores, educadores que atuam em 37 

escolas, localizadas em bairros diferentes. O pesquisador identificou nesta pesquisa que, no 

município de São Paulo, as dificuldades são semelhantes às encontradas em outros estados e 

municípios. Segundo ele, 

O cotidiano escolar público estudado é complexo e são diversos os fatores que 

interferem na prática pedagógica do professor de EF de forma negativa. Esses 

fatores podem ser de ordem sociopolítica, como a jornada de trabalho extensa e a 

baixa remuneração do professor, de ordem cultural, como a visão inadequada que a 

comunidade escolar possui da EF e a falta de postura dos alunos com os estudos, de 

ordem institucional, como o número de alunos por turma e as diferentes 

reorientações curriculares que ocorrem quando se muda o partido que assume o 

poder, de ordem organizacional da própria escola como a utilização da quadra pela 

comunidade no horário das aulas de EF, e a falta de livros e artigos na escola para 

que o professor possa continuar estudando sobre os conhecimentos que fazem parte 

da sua profissão (MALDONADO, 2016, p. 286). 

Essa é a realidade que perpassa a Educação Física em muitas realidades. O professor 

de EF, por sua vez, tem que encontrar diversos meios para efetivar sua prática pedagógica, 

porém, muitos desses educadores, atuam de forma oculta quando não encontram subsídios de 

efetivação plena das suas aulas, ou não acreditam no modelo curricular definido para orientar 

o trabalho pedagógico dos professores de EF. Sobre esse paradoxo, analisando a prática da 

EF, Rodrigues e Bracht (2010, p. 96) nos alertam: “Para além do que é selecionado e 

organizado, há práticas ocultas, contrárias às arbitrariedades curriculares oficiais. Há um 



120 

 
 

currículo oculto, paralelo ao oficial, no qual pode ser responsabilizado também pela 

constituição de uma cultura escolar”. 

Ao examinar as práticas de sala de aula, concluímos que o professor Terra, priorizou 

as perspectivas teóricas dos jogos cooperativos, construtivista e psicomotora. Um fato 

importante de se observar é que, no diálogo realizado em grupo focal, o educador afirmou 

utilizar apenas duas perspectivas; no entanto, na comprovação prática, identificamos a 

utilização de mais perspectivas que não foram destacadas pelo educador. Esse fato pode nos 

demonstrar que muitos professores de Educação Física, especificamente aqui em Santo 

André, pensam em modelos formativos que irão agregar no repertório de atividades que são 

ministradas para os alunos. As três perspectivas teóricas foram disseminadas na formação dos 

professores de EF, o que nos permite inferir, mais uma vez, que é importante o momento 

formativo que esta rede municipal disponibiliza. Os conteúdos que o educador Terra utilizou 

foram definidos por meio do planejamento anual, também discutido com todos os professores 

de EF. Dentre os conteúdos utilizados pelo professor Terra, destacamos a presença das 

brincadeiras, cantigas, jogos e esportes.  

Outro aspecto relevante a ser destacado é que professor realiza Círculo de Cultura nos 

momentos iniciais de suas aulas. Este tema ainda não foi utilizado na formação de 

professores. Entendemos que, para conscientizar os professores sobre a importância de 

realizar o Círculo de Cultura nos momentos iniciais e finais das aulas de EF, e para apresentar 

as técnicas de utilização na práxis pedagógica, o legado de Paulo Freire necessita ser 

explorado nos momentos formativos. Concordamos com Freire (1980, p. 26), quando nos 

orienta que a conscientização é 

Um teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais se “des-vela” a realidade, 

mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos 

para analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em “estar 

frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização 

não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade 

dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o 

mundo que caracteriza os homens.  

Na observação das aulas do professor Terra, percebemos que dois temas poderiam ter 

sido abordados nos momentos formativos dos professores de EF: avaliação e perspectivas 

teóricas da EF, discussões ainda inexploradas nas formações continuadas. Tais temas 

poderiam ter sido utilizados nas aulas observadas, pois, identificamos que o professor Terra se 

embasa em muitos momentos das aulas em temas que outrora foram disseminados na 

formação continuada. 
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Finalmente, concluímos a análise das aulas do professor Terra, lembrando de alguns 

trechos citados pelo educador, que nos possibilitou compreender quais foram as principais 

perspectivas teóricas utilizadas em suas aulas. Sobre a perspectiva construtivista, em uma das 

aulas ministradas pelo educador para a Educação Infantil, registramos essa passagem: 

“Crianças, quais animais vocês conhecem? Vocês terão que imitar até o outro lado da quadra 

um leão”.  

 

A partir da interação entre educador e educando, é possível avaliarmos que o diálogo é 

um meio de promover as aprendizagens significativas durante o processo de ensino e 

aprendizagem, de forma em que possa favorecer a interação social com o meio e com as 

crianças de sua convivência. 

Sobre a perspectiva dos jogos cooperativos, registramos o momento em que os(as) 

estudantes participavam de uma atividade de futebol em duplas no qual utilizavam roupas 

coletivas, ou seja, duas pessoas utilizavam a mesma camisa do uniforme cooperativo. Neste 

momento, o professor Terra enfatizou com os estudantes: “Pessoal, o objetivo do jogo futebol 

cooperativo é que todos devem jogar juntos e vencerão juntos”. Sobre a perspectiva 

psicomotora, em uma aula ministrada para o Ensino Fundamental I, o educador organizou um 

circuito motor e disse para as crianças: “Vocês terão que passar entre os materiais 

lateralmente, em seguida, farão saltos e terminarão a tarefa fazendo rolamento”.  

Ao observarmos tais práticas, concluímos que a cultura corporal, indicada pelo educador no 

grupo focal, como uma de suas perspectivas, não foi utilizada nas aulas observadas por nós. 

Evidentemente, isso não significa que esse professor não a utilize, já que nossa observação in 

loco contemplou período limitado no contexto de suas práticas.  

 

4.3.3.3 Concepções e fazeres docentes da professora Lua 

 

As observações das aulas da professora Lua aconteceram em um ambiente 

aconchegante e receptivo:  o Centro Educacional de Santo André (CESA), ambiente que faz 

parte da escola de atuação da educadora. Foram dias ensolarados nos quais pude ver o brilho 

nos olhos das crianças quando chegam à quadra para participar das aulas de Educação Física. 

De maneira recíproca, também, pude ver o brilho nos olhos da professora que demonstrava 

muito interesse, competência e paixão para ministrar as aulas de EF. Inicialmente, 

observamos as aulas ministradas para as turmas de Educação Infantil, tarefa considerada 
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desafiadora para muito professores de EF de Santo André. É interessante ressaltar que este 

município é o único da região do ABCDM
22

, que tem o(a) professor(a) de EF atuando neste 

nível de ensino. 

Outros Estados e municípios também contam com a presença do professor de 

Educação Física na grade de trabalho da Educação Infantil, entre os quais podemos citar Santa 

Catarina e a região de Serra localizada no Estado do Espírito Santo. De acordo com Perini e 

Bracht (2016), a EF foi introduzida no ciclo infantil na cidade de Serra a partir do ano de 

2012, configurando uma trajetória recente e desafiadora para os docentes.  Um dos principais 

desafios, a exemplo do que ocorre na rede de Santo André, é a ausência de um currículo 

explícito para orientar o trabalho pedagógico do professor de EF neste ciclo. Sendo assim, o 

objetivo dos autores, neste importante trabalho, foi investigar como tem se materializado a 

prática pedagógica dos professores de Educação Física, inseridos na Educação Infantil na rede 

de ensino de Serra (ES), dando visibilidade ao currículo praticado pelos docentes, 

especialmente por via de uma experiência pedagógica desenvolvida nesse contexto. 

Do mesmo modo, analisando a prática pedagógica da professora Lua e sabendo da 

ausência de uma diretriz curricular para a disciplina de EF do município de Santo André, 

parece que estamos enfrentando desafios, dificuldades e lacunas semelhantes ao que ocorre no 

município de Serra. Desta forma, a necessidade de referenciais curriculares de EF para 

orientar a prática do professor torna-se urgente e necessária, além da construção de um 

referencial curricular para a disciplina de EF, elaborado por diversos educadores que atuam na 

rede municipal de Santo André. Perini e Bracht (2016, p. 33), que estudaram o caso da cidade 

de Serra, entendem o currículo 

[...] como um processo de construções históricas e sociais, submetido às constantes e 

diversas operações e influências, sobretudo a partir de uma lógica de subversão 

imposta pelos que o vivenciam no espaço escolar e a ele imprimem novas 

interpretações e consequentes transformações. Por isso, o que se apresenta como 

ponto central nos debates acerca do currículo é a participação dos professores e dos 

alunos, ou seja, os sujeitos do contexto escolar na construção e na efetivação de sua 

versão real.   

Como se observa, o currículo é um campo de lutas, no qual também é importante 

incluir temas, objetivos e conteúdos, podendo favorecer o trabalho pedagógico desenvolvido 

com as crianças, além de apresentar outras práticas pedagógicas na atuação com este nível de 

ensino. Especificamente na rede de Santo André, há uma crença por parte de alguns 

professores de que a psicomotricidade é o tema prioritário a ser abordado na Educação 
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 Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema e Mauá. 
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Infantil. No entanto, percebemos na atuação da professora Lua que a docente é orientada por 

um modelo de currículo do senso comum, elaborada pela própria educadora das aulas de EF 

com a participação das crianças. Neste caso, não tendo o aporte teórico de uma diretriz 

curricular, a professora organiza a sua estrutura curricular baseando-se exclusivamente em sua 

própria experiência.  

De acordo com Ferraço (2005), o currículo e a formação continuada devem ser 

pensados a partir da experiência dos educadores, visando desenvolver uma lógica de trabalho 

que supere os conteúdos tradicionalmente propostos nos documentos prescritivos, e ainda 

ressalta que, diante do tratamento dos diversos temas e teorias, os docentes deverão explorar 

cada vez mais suas experiências cotidianas. 

A despeito de dominarem ou não uma dada informação, os depoimentos dos 

estudantes e educadores revelam um emaranhado de lógicas, discursos, ideias, 

hipóteses e metáforas, encharcadas de arbitrariedades, esperanças, solidariedade, 

valores, religiosidade, idiossincrasias, imediatismos, nonsense, absurdos, fantasias, 

pastiche, utilitarismos e preconceitos, que precisam ser assumidos como fios e nós 

presentes na tessitura das redes de saberesfazeres dos sujeitos cotidianos fazendo 

parte, portanto, dos currículos praticados e, por efeito, dos processos de formação 

continuada realizados no cotidiano escolar (FERRAÇO, 2005, p. 31). 

Por sua vez, a educadora utilizou processos didáticos que fortaleceram o processo de 

ensino e aprendizagem, pois, na aula observada, era fácil identificar aspectos relevantes de 

uma aprendizagem significativa. Dentre as principais características podemos citar: o diálogo 

com as crianças, a interação entre os alunos e a intervenção prática durante as vivências 

corporais. Todos esses aspectos juntos podem contribuir para o desenvolvimento social, 

afetivo e cultural dos alunos. Ressaltamos que se torna urgente discutir sobre as questões 

curriculares para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, contando com a participação 

efetiva dos professores no processo de elaboração de uma diretriz curricular. 

Na atuação junto ao Ensino Fundamental I, observamos que a educadora priorizava o 

diálogo com os educandos. Suas aulas eram marcadas pela realização do Círculo de Cultura, 

momento no qual a professora discutia as atividades de Educação Física com as crianças, 

além de estabelecer os combinados das aulas. Outro aspecto importante de abordar na aula é o 

contexto didático do processo de ensino, juntamente com conhecimentos básicos do campo da 

pedagogia, utilizando a parceria e a interdisciplinaridade no âmbito escolar. Neste sentido, 

cabe-nos apresentar as seguintes questões: “O professor de EF precisa ter conhecimentos 

sobre pedagogia e didática?” “A formação inicial em EF enfatiza tais conhecimentos?”  Para 

ajudar a responder tais indagações, recorremos aos autores Bracht e Caparroz (2007, p. 23), 

que realizam outros importantes questionamentos: 
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[...] centramos nossas reflexões na problemática apontada, a dificuldade de 

organizar/planejar/sistematizar o ensino da educação física na escola e, 

consequentemente, a dificuldade de ensinar esse componente curricular. Elegemos, 

para guiar nosso estudo, as questões: estaria a produção acadêmica, e em função 

disso, também os cursos de formação de professores de educação física, 

hipertrofiando as discussões pedagógicas e atrofiando as discussões da didática da 

educação física escolar? Qual o espaço e o lugar da didática na educação física? 

Essas perguntas não são fáceis de responder. Na experiência que tive como professor 

de Ensino Superior, observei que as discussões pedagógicas e os planos das disciplinas 

relacionadas à prática de ensino da instituição em que atuei como docente contribuíram 

sobremaneira para as discussões sobre planejamento de ensino e práticas pedagógicas 

vivenciadas no estágio. Desta forma, os aspectos da discussão sobre didática ficam a critério 

de uma disciplina específica para tratar deste assunto, o que pode ser considerado muito 

pouco, comparado com a importância da temática didática, que significa o ato de ensinar tudo 

a todos. O marco diferencial neste processo será efetuado por meio da atuação diferenciada 

dos próprios professores que atuam no Ensino Superior. Estes serão os responsáveis em 

explicar os processos didáticos que acontecem nas aulas de EF escolar, visando contribuir 

para a formação ampla do discente, o que poderá favorecer a prática pedagógica dos futuros 

professores. 

Na prática pedagógica apresentada pela professora Lua, verificamos a presença de 

algumas perspectivas teóricas, dentre as quais destacamos a perspectiva psicomotora. Em uma 

das aulas ministradas para a Educação Infantil, a professora ministrou aula de conhecimento 

sobre o corpo, utilizando diversas músicas com as crianças. Em um dos momentos da aula, a 

educadora paralisou a música e falou para as crianças: “Vocês deverão imitar uma estátua 

levantando a mão direita, em seguida esquerda, pé direito, esquerdo”. Ambas as solicitações 

são características do esquema corporal. Em seguida, a docente organizou os(as) estudantes 

em duplas, pediu para que uma das crianças fizesse um gesto como estátua e a outra deveria 

imitar seu gesto. Sobre a perspectiva construtivista, em uma de suas aulas, a docente 

ministrou um jogo no qual as crianças tinham diversas bolas a sua disposição, com diversos 

tamanhos e cores diferentes. Uma dessas bolas tinha tamanho diferenciado sendo a maior de 

todas e o objetivo do jogo era lançar as bolas menores sobre essa bola grande. Durante essa 

tarefa, a educadora interagia com os estudantes e perguntava: “Como vocês podem fazer para 

acertar o alvo de forma mais fácil? Quais as maiores dificuldades desta tarefa?”. Em seguida, 

a professora realizava modificações na atividade juntamente com as crianças. A descrição 

desse pequeno processo pedagógico, revela indícios de que, conscientemente ou não, trata-se 

de uma perspectiva construtivista de conceber a prática pedagógica. 
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Outra perspectiva utilizada pela professora Lua, em nosso entendimento, foi a crítico-

emancipatória. Neste caso, chegamos a essa conclusão após a docente ministrar um jogo de 

tênis no qual os(as) estudantes(as) utilizavam raquetes e em alguns momentos a própria mão 

para realizar os lançamentos. Durante a execução da atividade, a professora dialogou com as 

crianças e ressaltou: “Vocês podem utilizar diversas formas para arremessar a bola, tentem 

fazer ela chegar no colega”. Em seguida, a professora trocou as duplas e não enfatizou 

perfeição no gesto. Ao término da atividade, a educadora sentou com as crianças e dialogou 

sobre os aspectos que poderiam ser modificados para a aula seguinte. 

Na análise destas aulas, não identificamos os princípios de justiça curricular, 

perspectiva proposta por Marcos Neira (2011). Talvez seria necessário observar mais aulas 

desta docente, que demonstrou muito comprometimento no trabalho. No que tange à 

tematização de temas de diversas esferas sociais, Neira (2011) ressalta que as práticas 

corporais devem ser vivenciadas pelos(as) estudantes sem a distinção de um tema sobre outro; 

por exemplo, não podemos atribuir aspectos de prioridade no tema futebol em detrimento da 

capoeira, dentre outros. 

Os principais temas abordados nas aulas pela professora Lua foram: jogos, 

brincadeiras, dança e esporte. Analisando o desenvolvimento das três perspectivas utilizadas 

pela professora, cabe-nos indagar: “Será que a professora Lua conhece a disseminação 

prática de outras perspectivas?” “Será que os docentes que atuam na formação inicial de 

professores conhecem e ensinam a didática e os processos de ensino e aprendizagem das 

aulas de EF, apresentando cada perspectiva na prática pedagógica?”  

Notamos que a professora Lua, durante a sua participação no grupo focal, ressaltou 

utilizar em suas aulas as perspectivas desenvolvimentista e multicultural; no entanto, em 

nossa observação etnográfica não identificamos nenhuma dessas duas perspectivas na 

execução das aulas. O que pode ter ocorrido, neste caso, foi um certo equívoco da docente 

sobre o entendimento do tratamento das perspectivas desenvolvimentista e multicultural em 

sua prática pedagógica, que, por sinal, diferenciam muito no tratamento da didática e da 

prática de ensino. 

Ousamos em responder a essas indagações, relatando que os professores do ensino 

público, que atuam na escola em pleno século XXI, necessitam ter conhecimento da 

concepção de escola e sua função social, reconhecer que o currículo estabelece relações de 

poder. Nesse sentido, é fundamental ter entendimento de didática sobre a prática pedagógica 

da EF e, principalmente, reconhecer que a educação é ideológica e que ensinar é um ato 
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político. No caso específico da disciplina de EF do município de Santo André, indicamos 

alguns princípios do currículo multicultural para os professores de EF incluírem no 

planejamento e utilizarem no desenvolvimento das aulas. Destacamos os princípios 

enfatizados por Neira e Nunes (2006) e Neira (2011), dentre os quais, o mapeamento das 

práticas corporais, justiça curricular e relação com o projeto político-pedagógico da escola. 

Em nossa visão, para ser utilizado o modelo curricular denominado multicultural, é necessária 

uma política de formação de professores específica deste tema e de forma contínua.  

Após realizar etnografia com os professores participantes da pesquisa, verificamos que 

os temas e conteúdos ministrados na formação continuada tiveram presença efetiva na prática 

pedagógica ministrada pelos professores de EF deste município. No entanto, sobre o currículo 

multicultural, os professores que atuam no município de Santo André tiveram apenas duas 

formações sobre essa temática. É interessante ressaltar que, nos diálogos realizados pelos 

professores nos bastidores das formações, muitos afirmavam não saber como materializar este 

modelo curricular em sua prática pedagógica, mesmo tendo assistido a vídeos de professores 

que utilizam essa perspectiva teórica (muitos destes educadores atuam em outros municípios, 

como, por exemplo, docentes que atuam na prefeitura de São Paulo), além da formação sobre 

a tematização das diversas práticas corporais nas aulas de EF. No que concerne à 

compreensão da realização deste e de outros modelos curriculares na prática pedagógica, 

observo que pode ser um problema desafiador no campo da Educação Física escolar, 

especificamente na formação inicial dos professores sobre como efetivar tais currículos na 

prática pedagógica. 

Por fim, identificamos que a professora Lua utiliza um currículo denominado como 

“praticado”, no qual a educadora elabora, estabelece e ministra sua prática pedagógica a partir 

de experiências particulares, relaciona os aspectos que aprendeu na formação inicial e é 

amparada pela formação de professores de EF.  

Um currículo planejado é relevante, dentre outros aspectos, para estabelecer os 

conhecimentos que vão contribuir para a formação crítica, autônoma e emancipadora dos 

educandos, assim como favorecer a leitura de mundo por parte dos professores de EF, que, em 

muitos casos, se interessam em ministrar boas práticas pedagógicas. O cenário educacional e 

político que perpassa o País tem de ser um estimulador à reflexão crítica, já que é nesse 

contexto que o professor deverá exercer sua função pedagógica e a militância da causa social. 

 

4.3.3.4 Concepções e fazeres docentes do professor Estrela 



127 

 
 

 

Analisando a prática pedagógica do professor Estrela, percebemos que o educador é 

um profissional que desenvolve seu trabalho com muita seriedade e amorosidade. A quadra 

esportiva em que o professor atua tem dimensões pequenas, porém fica dentro da escola, 

diferentemente de outras realidades. Nas unidades escolares das professoras Sol e Lua, como 

vimos, a quadra é um espaço vulnerável, por situar-se do lado de fora, sendo um dos aspectos 

mais agravantes a presença de usuários de entorpecentes e, no limite, de traficantes de drogas. 

Sobre a prática pedagógica deste educador, podemos relatar que o docente utilizou, 

com prioridade em suas aulas, as perspectivas desenvolvimentista e construtivista. Suas aulas 

são amparadas por atividades aprimoradas e aprendidas na formação dos professores, como, 

por exemplo, cantigas, brincadeiras, jogos e esportes, demonstrando mais uma vez a 

importância desse momento formativo para contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem. Na participação do professor Estrela, no grupo focal, o educador afirmou 

utilizar com prioridade, em suas aulas, as perspectivas desenvolvimentista e esportivista, 

declarando também usar todas as perspectivas pedagógicas da área de Educação Física. Essa 

visão pessoal do educador reflete o pensamento de outros docentes da rede municipal de 

Santo André, que, outrora, nos bastidores das formações continuadas, disseram utilizar uma 

gama de perspectivas no trabalho pedagógico.  

No município de Santo André, a representação do tradicionalismo tem vínculo com os 

jogos escolares que acontecem todos os anos nesta rede de ensino. Por sua vez, identificamos 

as modalidades futebol, handebol e basquete exercendo hegemonia nos jogos. Cabe ressaltar 

que os professores de EF não são obrigados a participar deste evento, sendo uma forma 

opcional participar ou não.  

De modo inverso aos jogos escolares, existem os professores de EF que não 

consideram relevante participar deste tipo de competição, pois a exclusão das crianças menos 

habilidosas se torna nítida durante o momento de seleção dos(as) alunos(as) que participarão 

das atividades no torneio. Os docentes que se colocam nessa posição comentam nas 

formações de professores que optaram por desenvolver temas e conteúdos nas aulas de EF 

que se diferenciem dos tradicionais esportivos presentes nos jogos escolares. Esses(as) 

educadores(as) posicionam sua prática pedagógica em relevo, ou seja, favorecendo o 

aprendizado sobre as práticas corporais de forma crítica e emancipadora. Consideramos ser 

esses(as) docentes(as) os(as) educadores mais engajados nas propostas de uma educação 
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crítica, em Santo André. Em grande medida, situam-se em sentido oposto, aos professores(as) 

que se preocupam exaustivamente com a teoria tradicional e com os jogos escolares.  

Ainda sobre a prática do professor Estrela, observamos o tratamento do tema jogos e 

brincadeiras. Neste dia, o referido docente ministrou atividades como “mãe da rua” e “pique 

bandeira”. Ressaltamos um momento da aula em que o professor reuniu as crianças e 

explicou: “Pessoal quem já brincou de “mãe da rua”, onde mora?” “Vamos construir outras 

formas de brincar juntos, tá bom?”. Em seguida, vivenciaram a atividade de forma ativa e 

participativa contemplando a oportunidade de todos(as) participarem. 

De acordo com Oliveira (2005, p. 46), “Os professores estão não apenas modificando 

sua prática em virtude das circunstâncias de cada momento, mas, também em processo de 

formação continuada, ou seja, como ‘autoformação’”. É nesta lógica que observamos na 

formação continuada dos professores de Santo André uma verdadeira lacuna, principalmente 

no que se refere ao verdadeiro sentido de reunir educadores, assim como definir quais temas, 

conteúdos e perspectivas devemos estudar e refletir em cada momento formativo, com o 

objetivo específico de elaborar um Currículo explícito para esta municipalidade. 

Este deveria ser o verdadeiro anseio do grupo de professores e equipe gestora da 

Educação Física. No entanto, em uma das capacitações que aconteceu no mês de maio, 

recebemos a presença de uma equipe representante da Secretaria de Educação, responsável 

por iniciar a discussão curricular. Neaquele momento, as educadoras formadoras responsáveis 

nessa discussão apresentaram a proposta de efetivar a participação de professores de EF, 

escolhendo sete educadores para representar o grupo de educadores em uma discussão 

curricular mais ampla que pretende elaborar um currículo explícito para todas as disciplinas 

que compõem a educação básica da rede municipal de Santo André. Na nossa tentativa de 

entendimento sobre a efetivação dos professores de EF nesse grupo de discussão curricular, 

indagamos às formadoras como seria a efetivação da participação dos professores de EF. A 

resposta das professoras foi que estavam organizando a logística para que todos os 

representantes do grupo de EF pudessem participar. No entanto, ressaltamos que um modelo 

de currículo adequado teria que ter a participação efetiva de todos os educadores da rede de 

ensino, com vivências democráticas e reflexivas. 

Relacionando a prática pedagógica do professor Estrela com a observação das outras 

práticas analisadas, percebemos que a ideologia e concepção de mundo particular de cada 

docente fazem com que cada didática e as maneiras diversificadas dos educadores sejam 

repensadas. Concordamos com Apple (2006, p. 53), quando esclarece que 
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O que Ideologia significa é em geral algo problemático. A maior parte das pessoas 

parece concordar que se pode falar de ideologia quando se fala sobre algum tipo de 

“sistema” de ideias, crenças, compromissos fundamentais, ou valores sobre 

realidade social, mas aqui termina a concordância. A interpretação difere de acordo 

com o alcance ou extensão dos fenômenos que são presumidamente ideológicos e a 

função – o que as ideologias de fato fazem para as pessoas que as “têm”. 

Refletindo sobre o contexto em que se encontra cada escola e cada educador de um 

modo geral, na rede de Santo André, é nítido compreender as diferenças e proximidades em 

que cada professor se encontra. Mesmo com os aparatos favoráveis da formação dos 

professores de EF, esse momento formativo se torna complexo e difuso.  

Verificamos que cada educador se torna protagonista de seu planejamento e da própria 

prática pedagógica, principalmente nas relações que envolvem a concepção de educação e o 

entendimento do mundo de cada educador. De forma particular, dizemos que os professores, 

em sua generalidade, mesmo participando de encontros formativos, planejando em grupo com 

diferentes educadores, vivenciando práticas corporais diversificadas e discutindo sobre temas 

do contexto educacional mais amplo, encontram-se distantes da formação crítica, do domínio 

da didática, da compreensão e importância de uma diretriz curricular e principalmente da 

concretização efetiva do trabalho pedagógico. Diante desse quadro, emerge a necessidade de, 

a partir de uma política educacional comprometida com uma escola emancipadora, fortalecer 

a formação dos professores com as discussões curriculares para construir uma proposta 

curricular não mais difusa, mas, explícita, e adequada às realidades e exigências desse 

contexto educativo. 

Como se pode observar, no município de Santo André, os professores participantes da 

pesquisa, de maneira geral, ministram boas aulas, são dedicados em sua prática pedagógica, 

porém, amparam-se, frequentemente no senso comum do cotidiano escolar. Evidentemente, 

para constituírem-se como um corpo de educadores progressistas, uma nova política pública 

educativa se faz determinante. Se desejam trabalhar a EF numa perspectiva crítica, o Círculo 

de Cultura, neste sentido, pode ser uma alternativa.  Uma proposta pedagógica que trabalhe na 

perspectiva do Círculo de Cultura necessita, dentre outros aspectos:  

a) problematizar os acontecimentos pedagógicos das aulas; 

b) construir um planejamento pedagógico coletivo;  

c) programar suas aulas envolvendo os próprios alunos; 

d) incentivar os alunos a criar e a reinventar suas as próprias atividades;  

e) trabalhar novos temas para superar o engessamento dos assuntos tradicionais nas 

aulas;  
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f) aprimorar os critérios de avaliação das aulas com instrumentos diversificados;  

g) organizar as aulas em sequências didáticas;  

h) construir processos de diálogo com os(as) alunos(as) sobre assuntos sobre o 

cotidiano de sua disciplina, de sua escola e em seu contexto de vida, usando para 

tanto, distintos recursos didáticos;  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da complexidade de detalhar o percurso curricular da disciplina de Educação 

Física, pudemos identificar diferentes concepções e perspectivas teóricas desenvolvidas na 

prática pedagógica dos professores que atuam na rede municipal de Santo André. No entanto, 

percebemos as lacunas e os rótulos presentes na constituição do trabalho pedagógico dos 

professores de EF daquele município. De um lado, temos professores que exercem a 

militância da causa social e ministram aulas que abrangem temas de diversos matizes 

presentes na cultura corporal. Essa variação de temas e conteúdos possibilita ao docente 

ministrar atividades que contemplam a participação efetiva das crianças incluindo, nesse 

conjunto de tessitura, a dança, o esporte, a ginástica, a brincadeira, a luta e as práticas de 

aventuras. Esses requisitos, quando forem trabalhados em conjunto numa perspectiva 

progressista, poderão contribuir sobremaneira para a formação humanista e emancipadora dos 

educandos, e, por consequência, na formação de demais cidadãos da comunidade a que 

pertencem. 

Por outro lado, evidencia-se, na realidade em questão, um processo de alienação 

amparado pelas concepções tradicionais em grande parte dos professores de EF. Estes(as) 

docentes, via de regra, optam por ministrar suas aulas com o intuito de levar os(as) estudantes 

a participarem dos jogos escolares, torneios que abrangem diversas modalidades esportivas 

tradicionais, como futebol e handebol. Neste sentido, para se pensar uma educação crítica, 

observamos que se torna necessário realizar formação continuada sistemática com os 

professores e professoras de Educação Física, de forma a superar esses processos difusos. Em 

nosso entendimento, compreendendo o domínio da cultura como a dimensão mais relevante 

no trabalho docente da Educação Física, o referencial de Paulo Freire nos parece trazer uma 

grande contribuição.  

Priorizar a competição e os esportes hegemônicos nas aulas de EF, como se tem feito 

tradicionalmente, acaba por favorecer as armadilhas do sistema capitalista que rodeiam o 

cenário mundial e brasileiro e, por sua vez, as políticas públicas educacionais. Cinte disso, 

esta pesquisa procurou demonstrar as fragilidades dessa cultura pedagógica e, ao mesmo 

tempo, demonstrar outras possibilidades para a construção de outra Educação Física Escolar. 

Nesse sentido, confirma-se a hipótese deste trabalho, qual seja, a constatação da 

insuficiência do processo de formação continuada dos professores de Educação Física da rede 

municipal de Santo André. Como exposto, apesar das ações formativas promovidas 
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regularmente pela Secretaria de Educação para esse grupo de docentes, não se instituiu um 

movimento de construção curricular coerente nas práticas educacionais da disciplina 

Educação Física. Ao contrário, ao se depararem com uma multiplicidade de referenciais 

teórico-curriculares no campo da mencionada disciplina, os educadores e as educadoras, por 

iniciativas próprias, introduziram diferentes perspectivas curriculares em suas aulas. Essa 

situação provocou, no âmbito da política de formação, uma ambiguidade. De um lado, o 

reconhecimento do esforço político em se promover a formação continuada dos docentes; de 

outro, o desenvolvimento de práticas pedagógicas polissêmicas desses mesmos docentes, 

muitas vezes, em direções conceituais e didáticas opostas, impossibilitando a estruturação de 

um currículo comum capaz de orientar o trabalho pedagógico no âmbito de uma rede 

municipal de ensino. 

A partir da análise crítica da realidade dessa disciplina, desejamos, dentro dos limites 

possíveis de um trabalho como esse, e pelo compromisso docente com a rede a que estamos 

vinculados, dar a nossa contribuição à educação pública de Santo André, apresentando e 

discutindo este estudo, no contexto oportuno, junto à Secretaria de Educação do referido 

Município. Trata-se de uma modesta tentativa de mostrar que é possível efetivar um modelo 

curricular democrático, participativo, humanista e emancipador, a partir da construção de uma 

proposta de trabalho coletiva que oriente as práticas dos professores de Educação Física, de 

forma a superarem a cultura pedagógica da reprodução, instituindo uma cultura escolar 

criadora que problematize o contexto contemporâneo e fortaleça o processo crítico de ensino e 

aprendizagem com os seus alunos e alunas.  

O momento final de qualquer estudo, para mim, assemelha-se a uma despedida de uma 

viagem. Neste caso, de um local que me fez revigorar as energias para retornar à rotina do 

trabalho e continuar seguindo na trajetória de vida e de luta. O ir embora, o novo, a descoberta 

representam um momento sublime que nos permite trilhar trajetórias diferentes e conhecer 

lugares novos.  

No caso deste estudo que investigou o currículo de Educação Física da rede municipal 

de Santo André, o novo representa insistir acreditando na construção de uma educação 

pública de boa qualidade, no fazer docente dos professores, nas crianças e no sonho de 

conviver em uma sociedade mais justa e honesta. Conhecer a particularidade vivida por cada 

professor(a) de EF que participou desta pesquisa foi uma experiência incrível. Nesta 

oportunidade, tive a honra de ouvir as cantigas proferidas pelas crianças e ver o brilho nos 

olhos de cada uma delas. Nesse sentido, essas crianças fizeram nossa análise ser um momento 
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também de lembranças da infância vivida em um ambiente similar ao das escolas públicas em 

que adentramos, hoje, para pesquisar.  

Parafraseando e, em certo sentido, avançando em relação à abordagem de Tomaz 

Tadeu da Silva (2015), essa experiência mostrou-nos que o currículo é mais do que um 

documento de identidade. O currículo é muito mais que “uma bola de futebol política”, como 

disse Apple (2006), ou, ainda, é mais do que um campo de disputa política, como ressaltou 

Neira (2011). Na perspectiva de Paulo Freire, o currículo é tudo isso e também pode ser uma 

importante diretriz na formação de homens e mulheres capazes de transformar a realidade 

social em que vivem, tornando-os sujeitos em processo de emancipação.  

O desafio de pesquisar sobre o currículo de Educação Física da rede municipal de 

Santo André, o diálogo realizado em grupo focal e a observação realizada na etnografia 

fizeram-nos chegar a um consenso particular de que a formação inicial dos professores e a 

formação continuada de EF não aprofundaram as discussões curriculares no que se refere às 

pretensões das propostas curriculares mais críticas. Os(as) docentes(as), desde o primeiro 

encontro de pesquisa, afirmaram utilizar várias perspectivas teóricas em suas aulas e disseram 

não conhecer, dentre outras propostas progressistas reconhecidas no campo educacional, por 

exemplo, o Círculo de Cultura, de Paulo Freire.  

Durante esse período de estudo e investigação, observamos que, na rede municipal de 

Santo André, os professores de Educação Física utilizam diversos temas e conteúdos nas 

aulas, porém, a despeito das formações de que participaram, continuam a priorizar os esportes 

e as brincadeiras. Sobre as perspectivas teóricas, esses educadores atribuem a necessidade de 

utilizar diversas perspectivas na prática pedagógica e não enfatizam a formação crítica e 

emancipadora.  

Nossa contribuição à intervenção no campo educacional da disciplina em questão será 

a de sugerir à Secretaria de Educação do município, uma proposta que, articulada com as 

perspectivas críticas do currículo de Educação Física e da Educação, incorpore as 

possibilidades do Círculo de Cultura, no projeto pedagógico docente. Sabendo da importância 

do ato formativo, incluir o referencial teórico de Paulo Freire nas capacitações poderá ser um 

caminho possível na orientação do trabalho pedagógico dos professores de Educação Física. 

Trata-se de um intuito modesto, mas que pode ser relevante se, em alguma medida, contribuir 

para a melhoraria da qualidade do ensino da educação pública, efetivando, quem sabe, um 

inédito viável (novo caminho) para um novo currículo de Educação Física.  
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Este estudo mostrou-nos que, para instituir uma nova prática da Educação Física, não 

há um só caminho e nem um caminho pronto. Mas ele também revelou-nos que, se desejamos 

construir uma proposta de trabalho em que a Educação Física torne-se, ao lado de outras 

disciplinas no contexto escolar, protagonista de uma educação emancipadora, não podemos 

fazê-lo sem o protagonismo de seus docentes, discentes, gestores e de todos aqueles e aquelas 

que, dentro e fora da escola, lutam para uma justiça curricular e, igualmente, social. 
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                             APÊNDICE B: Pesquisa etnográfica 

 

 

Professor/a: Sol 

Aula 1 

CICLO: Infantil Inicial 

Idade: 3 a 5 anos 

1-  O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

 

Pesquisador: A professora iniciou a aula buscando os alunos na sala de aula e explicou o 

desenvolvimento das atividades, ao chegar no pátio da escola, local onde aconteceu a aula 
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professora explicou para os alunos sobre os ossos do corpo e disse que seria o tema a ser 

estudado, mostrou a imagem de um esqueleto construído com cotonetes e papel cartolina e 

explicou para os alunos que o corpo humano tem sua estrutura em forma de esqueleto. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Conhecimento corporal 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: A professora dividiu os alunos em duplas, não especificou que a dupla 

teria que ser heterogênea, deixando autonomia para os alunos escolherem em seguida pediu 

para as crianças formarem pequenos grupos e distribuiu cartolina pedindo para os alunos 

buscarem materiais na sala de aula como cola, canetinha, tesoura e entregou cotonetes para os 
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alunos realizarem a montagem do esqueleto. No desenvolvimento da atividade a professora 

mostrou novamente o esqueleto montado em uma cartolina e orientou os alunos para 

iniciarem a montagem do crânio do esqueleto onde teria que ser montado utilizando os 

cotonetes 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Psicomotricidade, pois, nesta atividade ficou nítido o trabalho 

psicomotor exigido nas tarefas enfatizadas através dos movimentos de praxia fina e praxia 

global, essas capacidades são associadas aos movimentos de recorte do cotonete, colagem na 

cartolina e precisão na medida de um lado para o outro da cartolina.  

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Durante a atividade a professora realizava intervenção ajudando os 

alunos e indicava o local correto que as crianças teriam que montar as partes do corpo do 

esqueleto, também orientou sobre como cortar e colar o cotonete na cartolina. Observamos 

que os alunos interagiram uns com os outros na atividade de forma motivadora, mesmo não 

estando na quadra onde geralmente é o local da prática de Educação Física, as crianças se 

mantiveram concentradas na tarefa, neste dia a aula foi realizada no pátio da escola, pois, a 

quadra fica do lado externo da instituição escolar e esta atividade não exigiria a necessidade 

do espaço da quadra. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término da 

aula? 

 

Pesquisador: No término da atividade os alunos entregaram o material construído 

para a professora e foram orientados a irem para o Círculo de cultura, é interessante ressaltar 

que durante o momento de diálogo quatro alunos ficaram terminando a atividade da 

montagem do esqueleto e não participaram do Círculo de cultura final, antes de levar os 

alunos até a sala a professora realizou um grito de guerra com os alunos gritando o nome da 

atividade realizada no dia. 

 

Professor/a: Sol 



147 

 
 

Aula: 2 

CICLO: Infantil Final 

Idade: 3 a 5 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

 

Pesquisador: A professora inicia a aula buscando os alunos na sala e em seguida 

realizou Círculo de cultura no pátio e perguntou aos alunos o que eles estão aprendendo, a 

maioria das crianças responderam que estão aprendendo sobre o corpo humano. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Conhecimento sobre o corpo 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

Pesquisador: A professora explicou que a aula do dia seria sobre a parte óssea do 

corpo humano e demonstrou através de seu próprio corpo o funcionamento corporal, 

explicando desde os alimentos consumidos até a defecação dos mesmos. Em seguida mostrou 

uma cartolina com o desenho de um esqueleto, onde a tarefa foi definida para os alunos 

construírem seu próprio esqueleto utilizando como materiais, cotonete, cola tesoura, canetinha 

e cartolina. Na 1º atividade os alunos foram divididos em duplas de forma aleatória, não 

sendo enfatizada a formação de duplas heterogêneas, ficando a critério dos alunos 

escolherem. No segundo momento a professora solicitou as crianças para formarem grupos e 

distribuiu os materiais aos alunos pedindo para iniciarem a colagem do esqueleto na cartolina, 

iniciando pelo crânio. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

               Pesquisador: Psicomotricidade 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 
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Pesquisador: No desenvolvimento da atividade a professora realizava intervenções 

verbais orientando os alunos a colarem o desenho da forma mais fácil. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: No término da atividade a professora realizou Círculo de cultura para 

dialogar sobre as atividades realizadas, neste momento as crianças que não haviam terminado 

a tarefa ficaram fora do Círculo de cultura, a professora mostrou a cartolina com um esqueleto 

e perguntou qual foi à dificuldade encontrada pelos alunos na execução da tarefa, em seguida 

comparou os desenhos construídos e por fim fizeram um grito de guerra falando o nome 

esqueleto. 

 

Professor/a: Sol 

Aula: 3 

CICLO: Infantil Final 

Idade: 3 a 5 anos 

 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

 

Pesquisador: A professora realizou Círculo de Cultura e explicou qual seria a 

primeira atividade. onde os alunos que estavam sentados no Círculo teriam que 

aguardar serem chamados pelo nome, a tarefa consistia em correr até a área da quadra 

recolher 5 coletes que estavam espalhados e entregar para a professora, o objetivo da 

atividade era fazer a chamada das crianças pelo nome e identificar quem seriam os 

mais rápidos na execução da tarefa.  

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Brincadeiras 
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3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

          Pesquisador: No primeiro momento a professora explicou o desenvolvimento da 

atividade, onde os alunos que estavam sentados no Círculo teriam que aguardar serem 

chamados pelo nome, a tarefa consistia em correr até a área de a quadra recolher os coletes 

que estavam espalhados no chão e entregar para a professora, o aluno que recolhesse a maior 

quantidade era considerado vencedor da tarefa, o objetivo da atividade era fazer a chamada 

das crianças pelo nome e identificar quem seriam os mais rápidos na execução da brincadeira. 

Durante o momento da atividade a professora alternava entre meninos e meninas para 

participarem da brincadeira, a variação era feita de acordo com a ordem da lista de presença.  

Pesquisador: No segundo momento da aula, a professora explicou aos alunos que a 

brincadeira seria o Pega-Pega Super Mário, enfatizando que cada aluno teria 3 chances na 

brincadeira, nesta atividade 1 aluno foi escolhido para ser o pegador, denominado de Super 

Mário e os alunos teriam que fugir sem serem tocados pelo pegador. A professora explicou 

para os alunos que ao serem pegos os mesmos teriam que ir até a educadora para ser feita a 

marcação com a caneta demarcadora na mão da criança, visando contabilizar a quantidade de 

vezes que o aluno foi pego, a criança que fosse tocada três vezes teria que virar Super Mário, 

ou seja, pôr o colete de identificação e virar pegador na brincadeira. No desenvolvimento da 

atividade a professora explicou que o ultimo aluno a ser pego seria considerado o vencedor da 

brincadeira. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista, principalmente pela ênfase dos aspectos de faz de conta 

relacionado às brincadeiras utilizadas. 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Observamos que a brincadeira foi motivadora, teve a participação de todas as 

crianças, a professora realizava intervenções durante a atividade orientava sobre a quantidade 

de marcações o aluno já tinha demarcado em seu corpo. A reuniu os alunos para explicar os 

acontecimentos da brincadeira e modificar a tarefa, porém as crianças pediram para seguir 

com o pega-pega porque estava “legal” a educadora atendeu a solicitação e seguiu com o 
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desenvolvimento da atividade. Ao término da brincadeira a professora orientou os alunos para 

guardarem os coletes e encerrou a tarefa. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta atividade não foi realizado Círculo de Cultura no momento final 

da aula 

 

Professor/a: Sol 

Aula: 4 

CICLO: Fundamental I 

Idade: 6 a 10 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

Pesquisador: A professora realizou Círculo de Cultura e explicou a primeira atividade 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

Pesquisador: Jogos e brincadeiras 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

Pesquisador: A professora foi até a sala de aula buscar as crianças, neste dia 

aconteceu uma cena que possivelmente pode ser frequente em aulas de Educação Física, a 

professora da classe pediu permissão a professora de EF para que 6 alunos permanecessem na 

sala de aula, o motivo era terminar a prova da disciplina, a professora de EF gentilmente 

respondeu que os alunos poderiam permanecer na sala terminando a prova. Essa situação 

confirma uma posição de hierarquia da disciplina que ministra as professoras/o polivalentes 

sobre a disciplina de EF, neste caso a disciplina de sala sendo superior a EF. 

Ao chegar na quadra a professora realizou Círculo de Cultura e explicou a primeira 

atividade, onde os alunos durante o momento de chamada teriam que correr um atrás do outro, 

sendo escolhido 2 alunos por vez aleatoriamente. 
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Na segunda atividade a professora explicou a atividade de queimada demonstrando 

para as crianças as partes do corpo em que a bola poderia acertar para validar o ponto. Em 

seguida separou as equipes organizando meninos e meninas atuando de forma mista na 

mesma equipe. Nesta atividade cada criança tinha que defender alvo que era uma caixa de 

leite vazia, ambas as equipes poderiam derrubar a caixa de leite do amigo, para anotar ponto 

para sua equipe. 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

Pesquisador: Durante a aula a professora reunia as crianças e problematizava com 

perguntas de intervenção dizendo que os alunos esqueceram as caixas de leite que era 

defendida por alguns amigos, facilitando para a equipe adversária queimar seu oponente. 

Outra intervenção que a professora realizou foi dizer aos alunos que para tentar queimar os 

colegas ou derrubar as caixas os alunos poderiam realizar saltos de forma parecida com o 

movimento do handebol, nesta atividade os espaços denominados “coveiro” eram as laterais 

da quadra e a área do gol. 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

Pesquisador: Ao término da aula a professora realizou Círculo de Cultura e perguntou 

aos alunos quais estratégias eles utilizaram para queimar os colegas, explicou que nas demais 

aulas de queimada as crianças poderiam utilizar salto e enfatizou que na aula seguinte as 

crianças participariam da queimada reinado. 

 

Professor/a: Sol 

Aula: 5 

CICLO: Infantil Final 

Idade: 4 a 5 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início 

da aula? 

Pesquisador: O professor/a realiza Círculo de Cultura para explicar as 

atividades e fazer chamada dos alunos. 
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2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ 

jogos, brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, 

esporte, prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Conhecimento corporal, consciência corporal 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

Pesquisador: A professora buscou os alunos na sala de aula para leva-los até o 

espaço onde aconteceria a aula, ainda na sala perguntou aos alunos qual tema eles estavam 

aprendendo nas aulas, neste momento uma aluna levantou a mão e disse que estavam 

aprendendo sobre o corpo humano.  

A professora seguiu até o espaço da sala de dança, local disponível para alunos que 

frequentam atividades no contra turno escolar, chegando no local a professora sentou junto 

com as crianças e iniciou a chamada, neste espaço a professora tinha materiais disponíveis 

step e colchões, ambos utilizados nas atividades de contra turno. Na primeira atividade a 

professora colocou 3 steps um em cima do outro e explicou que os alunos teriam que pular o 

objeto que ficaram centralizados no meio da quadra, os alunos ficaram alguns metros 

distantes do obstáculo e no momento em que a professora chamava cada criança pelo nome 

era o momento de ir até o step e tentar pular o objeto da forma em que achasse melhor. 

Na segunda atividade, a professora resgatou com os alunos o momento da aula anterior 

onde foi realizado a tarefa sobre o corpo humano. A educadora distribuiu algumas folhas de 

sulfite e lápis para as crianças. A tarefa era desenhar seu corpo na folha sulfite olhando para o 

mesmo e desenhando na folha ao mesmo tempo, a professora explicou que desta forma os 

alunos iriam desenvolver a consciência corporal. Foi extremamente motivante a atividade, 

pois, os alunos se surpreenderam ao olhar no espelho e ter que fazer o retrato de sua imagem 

no papel, a cada momento um aluno se levantava para mostrar o desenho para a professora. A 

educadora olhava o trabalho dos alunos e elogiava dando parabéns. Nos últimos minutos de 

aula a professora distribuiu bolas para os alunos participarem de suas respectivas brincadeiras, 

neste dia as crianças que não terminaram as atividades ficaram na sala de aula. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na 

aula? 
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Pesquisador: Psicomotricidade 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

Pesquisador: Na primeira atividade no qual a tarefa era pular o step, a professora fez 

intervenções e explicou para as crianças que não existe uma única maneira de pular o objeto e 

orientou as crianças a pularem da maneira que achassem melhor. Observamos nesta atividade 

que os alunos se sentiram desafiados ao ter que pular o objeto, tornando a atividade 

motivadora em seu desenvolvimento. Na segunda atividade a professora realizou intervenções 

auxiliando os alunos a fazerem o desenho de seu corpo na folha e explicava que se tratava da 

consciência corporal, pela forma dos alunos olharem no espelho e passar para o papel ao 

mesmo tempo. 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no 

término da aula? 

Pesquisador: Ao término da aula não foi realizado Círculo de Cultura 

 

Professor/a: Sol 

Aula: 6 

CICLO: Fundamental I 

Idade: 6 a 10 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

 

Pesquisador: A professora realizou Círculo de Cultura inicial e explicou o motivo 

da presença do pesquisador 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, prática 

de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogo 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 
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Pesquisador: Na primeira atividade a professora explicou aos alunos que realizaria 

um pega em dupla em dupla, onde ao realizar a chamada os alunos teriam que correr um atrás 

do outro, sendo o primeiro aluno a ser chamado fugitivo e o segundo pegador, o objetivo era 

sentar no Círculo sem deixar o colega tocar em seu corpo. Em seguida ainda em Círculo a 

professora explicou que os alunos participariam da queimada reinado, com a participação dos 

personagens rei, rainha, sapo, príncipe, princesa, bobo da corte e rainha, nesta atividade os 

principais representantes era o rei e rainha, acabando o jogo quando ambos fossem 

queimados. Os alunos foram divididos em equipes com números iguais de participantes sendo 

que meninos e meninas teriam que atuar de forma mista no mesmo time. Feita a divisão das 

equipes a professora solicitou aos alunos para reunirem as equipes e definir a estratégia de 

jogo.  

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

Pesquisador: Durante a atividade de queimada, a professora orientava os alunos sobre 

o posicionamento de jogo, reunia as equipes e dava dicas de estratégias além de problematizar 

as questões de desempenho de cada equipe. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término da 

aula? 

Pesquisador: Ao término da aula a professora realizou Círculo de Cultura e enfatizou os 

acontecimentos do jogo, aspectos positivos e aspectos a serem melhorados. 

Professor/a: Terra 

Aula: 1 

CICLO: Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

Pesquisador: O professor realizou Círculo de Cultura  
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2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

Pesquisador: Brincadeiras e Jogos cooperativos 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

Pesquisador: Na primeira atividade o professor sentou em Círculo com as crianças e explicou 

que os alunos participariam da atividade pega-pega americano, enfatizando que para salvar os 

alunos seria necessário passar por baixo da perna da criança que estivesse pega, nesta 

atividade o professor distribuiu coletes para os alunos que iniciaram como pegador na 

atividade. No segundo momento o professor sentou com os alunos em Círculo de Cultura e 

perguntou aos alunos quem se lembrava do projeto que estavam participando denominado: 

Jogos cooperativos. Neste momento os alunos foram divididos em duplas de forma mista, ou 

seja, meninos e meninas atuando na mesma equipe. A atividade realizada foi vivenciada 

através do futebol cooperativo em duplas. Utilizando o mesmo colete cada dupla tinha que 

defender a sua equipe, que estava identificada através das cores azul e laranja. Observamos 

que nesta atividade houve a participação de todos os alunos de forma igualitária, porém era 

nítido que os meninos tocavam mais na bola que as meninas. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

Pesquisar: Jogos cooperativos 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta atividade o professor não realizou intervenção, pois, ficou 

auxiliando as crianças apitando o jogo. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Ao término da aula o professor sentou em Círculo com as crianças e 

dialogou sobre os acontecimentos da aula.   
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Professor/a: Terra 

Aula: 2 

CICLO: Infantil Inicial 

Idade: 3 a 5 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

Pesquisador: O professor realizou Círculo de Cultura e iniciou o diálogo com uma 

cantiga de roda 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

Pesquisador: Brincadeiras e Conhecimento corporal 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

Pesquisador: O professor iniciou a aula cantando diversas músicas com os alunos, observava 

nesta atividade que o professor enfatizava as partes do corpo das crianças como aprendizado 

especifico. Já na outra atividade o professor disse aos alunos que participariam de um pega-

pega, sendo que que o pegador seria o próprio educador e o objetivo das crianças era fugir do 

professor, esse fato tornou a brincadeira muito interessante e motivadora. Nos últimos 

minutos da aula o professor distribuiu diversas bolas para os alunos experimentarem 

livremente em duplas, individual, trios e etc. Percebemos nesse momento que as meninas se 

reúnem para realizar suas brincadeiras e os meninos da mesma forma se organizam para 

chutar a bola ou jogar futebol. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

Pesquisar: Psicomotricidade/construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 
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Pesquisador: Nesta aula o professor fez intervenções durante a atividade que ele foi 

protagonista sendo o pegador 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Ao término da aula o professor não realizou Círculo de Cultura, 

organizou as filas e foi para a sala. 

 

 

 

Professor/a: Terra 

Aula: 3 

CICLO: Infantil Final 

Idade: 3 a 5 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

Pesquisador: O professor realizou Círculo de Cultura e iniciou o diálogo com uma 

cantiga de roda, chamando as crianças pelo nome.  

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

Pesquisador: Brincadeiras  

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

            Pesquisador: O professor organizou a quadra colocando diversos cones espalhados na 

quadra, solicitou aos alunos para imitarem um sapo, até o outro lado da área, chegando lá às 

crianças tinham que imitar um leão e ir para o outro lado da área e assim sucessivamente, 

alternando os animais, cachorro, canguru e caranguejo. Em seguida o professor perguntou aos 

alunos qual animal eles gostariam de imitar e as crianças escolheram jacaré, logo o professor 

pediu aos alunos para imitarem uma cobra e em seguida águia e galinha. Na segunda 
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atividade o educador distribuiu pneus e diversas “bolinhas” de plástico para que as crianças 

pudessem brincar de forma espontânea, explorando diversos movimentos com os objetos 

distribuídos. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

Pesquisar: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula o professor não fez intervenções durante a atividade  

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula não foi realizado Círculo de Cultura final 

 

 

 

 

Professor/a: Terra 

Aula: 4 

CICLO: Infantil Inicial 

Idade: 3 a 5 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

Pesquisador: O professor buscou as crianças na sala de aula e ao chegar na quadra 

realizou Círculo de Cultura e iniciou o diálogo com uma cantiga. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

Pesquisador: Conhecimento corporal/brincadeiras 
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3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

            Pesquisador: O professor iniciou a aula realizando uma cantiga no qual foi enfatizado 

as partes do corpo, bochecha, e os pés. Em seguida iniciou outra cantiga utilizando estratégias 

como pular, andar para frente, para trás, até ficarem parados como estátua. No segundo 

momento o professor explicou para as crianças a brincadeira corre cutia e escolheu uma 

aleatoriamente para iniciar a brincadeira. Em seguida o educador ensinou a música da 

serpente e perguntou para as crianças o que era uma serpente, as crianças responderam que 

era uma cobra. Após isto o professor iniciou outra cantiga, incluindo alguns animais na 

atividade, no momento em que a música parava de tocar iniciava - se um pega-pega. Por fim, 

o educador distribuiu raquetes e bolas para as crianças participarem espontaneamente de 

diversas maneiras. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

Pesquisar: Construtivista/Psicomotora 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta atividade não foi realizado intervenções durante a aula 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula não foi realizado Círculo de Cultura final 

 

 

Professor/a: Terra 

Aula: 5 

CICLO: Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início da 

aula? 

Pesquisador: O professor inicia a aula realizando Círculo de Cultura 
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O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, prática de 

aventura, outros? 

Pesquisador: Conhecimento corporal/brincadeiras 

 

2- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

            Pesquisador: O professor iniciou a aula realizando uma cantiga no qual foi enfatizado 

as partes do corpo, bochecha, e os pés. Em seguida iniciou outra cantiga utilizando estratégias 

como pular, andar para frente, para trás, até ficarem parados como estátua. No segundo 

momento o professor explicou para as crianças a brincadeira corre cutia e escolheu uma 

aleatoriamente para iniciar a brincadeira. Em seguida o educador ensinou a música da 

serpente e perguntou para as crianças o que era uma serpente, as crianças responderam que 

era uma cobra. Após isto o professor iniciou outra cantiga, incluindo alguns animais na 

atividade, no momento em que a música parava de tocar iniciava - se um pega-pega. Por fim, 

o educador distribuiu raquetes e bolas para as crianças participarem espontaneamente de 

diversas maneiras. 

 

3- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

Pesquisar: Construtivista/Psicomotora 

 

4- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta atividade não foi realizado intervenções durante a aula 

 

5- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula não foi realizado Círculo de Cultura final 

 

Professor/a: Terra 

Aula 5 

CICLO: Ensino Fundamental I 
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Idade: 4 a 10 anos 

 

1. O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: O professor inicia a aula fazendo Círculo de cultura, neste momento é 

realizado algumas cantigas. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogos e brincadeiras 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: O educador iniciou esta aula realizando diversas cantigas, no qual os 

alunos interagiram cantando e brincando de pega-pega. Nesta aula o professor teve a presença 

de duas estagiarias que trabalham na unidade escolar acompanhando as crianças com 

deficiência. No segundo momento o professor realizou outra cantiga onde os alunos teriam 

que interagir uns com os outros passando por baixo da perna do amigo. Em seguida foi 

explicado para as crianças a brincadeira vampiro vampirão, sendo que os alunos teriam que 

ficar em fileira um ao lado do outro e apenas uma criança tem que ficar ao centro da quadra, 

neste momento os alunos fazem a contagem de números até chegar no horário de “meia 

noite”, em seguida o aluno pegador que esta no meio da quadra tem como objetivo pegar os 

demais colegas e assim sucessivamente. Finalmente, no último momento o professor 

distribuiu raquetes para os alunos e solicitou a realização de movimentos espontâneos, como 

por exemplo, explorar diversas formas de rebater a bola, podendo ser a participação de forma 

individual ou em grupos. 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 
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5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula o professor realizou algumas intervenções nas brincadeiras, 

visando facilitar o desenvolvimento e participação dos alunos. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula não foi realizado Círculo de Cultura. 

 

Professor/a: Terra 

Aula 6 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula o professor realizou Círculo de Cultura. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogos e Brincadeiras 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: Nesta aula o professor explicou a brincadeira pega-pega para os alunos, 

em seguida cantou uma cantiga que encerrava com outro tipo de pega-pega. No último 

momento o educador demonstrou como realizar o movimento de rebatida da bola do jogo de 

tênis adaptado, sendo que os alunos teriam que formar duplas para vivenciar a participação 

deste jogo.   
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4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula não foi realizado intervenções. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula não foi realizado Círculo de Cultura final. 

 

Professor/a: Lua 

Aula 1 

CICLO: Infantil inicial 

Idade: 3 a 5 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: A professora realiza círculo de cultura no inicio da aula e dialogou com as 

crianças sobre o que fizeram no fim de semana, ao falarem os nomes cada aluno/a tem a 

oportunidade de falar o que fez no sábado e domingo. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Brincadeira, conhecimento sobre o corpo 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 
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 Pesquisador: A professora pediu para os alunos/a ficarem em pé em círculo ainda em 

círculo e iniciou uma cantiga, utilizando palmas com o intuito de identificar as partes do 

corpo, como cotovelo, punho e joelho. Na 2º atividade a professora explicou aos estudantes/a 

que eles iriam participar de uma atividade com musica e teriam que dançar, no momento em 

que a musica fosse pausada a educadora mostrava uma figura que variava entre posicionar 

uma mão sobre a outra, direita e esquerda, colocar uma das mãos no chão, em seguida colocar 

as duas mãos no chão e assim a professora variava os movimentos conforme a figura 

mostrada em forma de desenho do corpo humano. Durante a aula a professora realizava 

intervenções perguntando para as crianças sobre cada figura mostrada, em seguida a 

educadora fez uma variação na atividade mostrando 2 cartazes um com a cor verde dizendo 

que ao mostrar aquela cor os alunos teriam que ficar em pé no momento em que a musica 

parasse de tocar. O outro cartaz tinha a cor rosa e as crianças teriam que agachar no momento 

em que a professora mostrasse o objeto. 

Na 3º atividade em duplas com uma bolinha para a dupla as crianças teriam que 

equilibrar a bolinha sem deixar cair no chão, utilizando partes do corpo de forma variada 

testa, barriga e costas. Em seguida a professora fez a variação na atividade, onde as crianças 

teriam que ficar deitadas no chão da quadra e em duplas no qual cada criança utilizou uma 

bolinha pequena para fazer massagem levemente no corpo de seu amigo/a, ao som de uma 

musica selecionada pela própria educadora. 

Ao final da aula a professora não realizou círculo de cultura e encerrou a aula 

perguntando para um aluno sobre o que ele tinha achado daquela aula. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Psicomotora 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim a educadora interagiu bastante durante todas as atividades 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 
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Pesquisador: Nesta aula a professora não realizou círculo de cultura 

 

Professor/a: Lua 

Aula 2 

CICLO: Infantil Final 

Idade: 3 a 5 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim e realiza perguntas sobre a aula anterior para relembrar as crianças 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Dança, conhecimento sobre o corpo 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: A professora iniciou a aula pedindo aos alunos para ficarem em pé em 

seguida começaram a cantar uma cantiga, o objetivo foi identificar as partes do corpo. Na 2º 

atividade a professora explicou aos alunos que eles vivenciariam a brincadeira pega pega 

espelho utilizando também as partes do corpo, a educadora explicou para as crianças que ao 

serem tocadas em seu corpo deveriam ficar paradas e imitar um gesto e os amigos/a que 

fossem salva - los teriam que imitar o colega para que o mesmo pudesse retornar para a 

atividade. 

Na 3º atividade a professora explicou aos estudantes que eles vivenciaram os gestos da 

dança no qual dançaram de formas variadas e quando a musica parasse de tocar as crianças 

teriam que imitar o movimento apresentado na placa demonstrativa que a educadora mostrava 

para as crianças e eles/a teriam que se posicionar em forma de estátua, na mesma atividade a 

professora  fez uma variação na atividade e mostrou dois cartões , sendo um verde e outro 

rosa, explicou que ao mostrar o cartão verde os alunos teriam que fazer uma pose em forma 
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de estátua sentado na quadra, e ao mostrar o cartão de cor rosa os alunos teriam que fazer uma 

pose em pé, sempre no momento em que a musica fosse pausada. 

A 4º atividade a professora dividiu as crianças  de forma heterogênea sendo um 

menino e uma menina em seguida a educadora distribuiu diversas bolinhas pequenas e os 

alunos/a tiveram como objetivo dançar sem deixar o objeto cair no chão, utilizando as partes 

do corpo, testa, barriga e bochecha. Finalmente, na 5º atividade a professora explicou que os 

estudantes/a vivenciariam uma atividade relaxante no qual as crianças tiveram que massagear 

uns aos outros utilizando o movimento das próprias mãos para massagear levemente as partes 

do corpo dos colegas, sendo costas, ombros e rosto as principais áreas massageadas. 

 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Psicomotora 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim a educadora interage com os educandos, realiza perguntas e 

participa na demonstração dos gestos. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? Nesta aula a professora não realizou círculo de cultura final 

 

Pesquisador:  

Professor/a: Lua 

Aula 3 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim e explicou os processos didáticos das aulas 
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2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogos e brincadeiras 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: Na 1º atividade a professora ministrou para as crianças a brincadeira 

pega pega avatar, na explicação da tarefa a educadora ressaltou que haveriam dois pegadores 

onde no momento em que fossem pegando os colegas os mesmos deveriam ficar parados com 

as mãos para o alto, para retornar para a brincadeira e voltar a correr as crianças que 

estivesses salvas teria que se aproximar para salvar os colegas. 

Na 2º atividade a educadora ministrou um jogo chamado pimbolim, como materiais 

foram utilizados 3 bolas, sendo 2 pequenas e 1 grande, foram divididos 2 equipes de números 

iguais de participantes, cada equipe ficou com uma bola e o objetivo do jogo era lançar a bola 

pequena para tentar acertar a bola grande que ficou posicionada no meio da quadra, caso a 

bola grande fosse para o lado da equipe adversária o time que fez o lançamento anotava 1 

ponto. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim, durante a atividade a educadora realizava diversas perguntas como, 

por exemplo, como podemos fazer para deixar o jogo mais fácil? Como podemos acertar mais 

vezes a bola grande? 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 
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Pesquisador: Nesta aula a professora não utilizou círculo de cultura final, deixando os 

últimos 5 minutos da aula para as crianças brincarem livremente. 

 

Professor/a: Lua 

Aula 4 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim e orientou as crianças sobre a importância de usar roupas adequadas 

nas aulas de Educação Física 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogos e brincadeiras 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: A professora explicou para as crianças que a 1º atividade seria o pega 

pega hot dog, nesta atividade a educadora escolheu uma aluna para ser a pegadora e 

esclareceu que no momento em que as crianças fossem tocadas pela pegadora  eles teriam que 

ficar parado posicionando as mãos para o alto, em seguida a professora disse que as crianças 

teriam que salvar aqueles e aquelas que estivessem sido pego pelo pegador/a. 

Na segunda atividade do dia a professora ministrou o jogo da batalha, foram divididas 

duas equipes no qual cada time teria que ficar em um espaço determinado da quadra, 

dividindo as equipes de forma mista, sendo meninos e meninas atuando juntos. Nesta 

atividade a professora posicionou uma bola grande no centro da quadra e cada aluno de ambas 

equipes ficou com uma bola de tamanho pequeno na mão, o ponto era registrado quando a 

equipe conseguisse fazer a bola grande ultrapassar a linha delimitada da quadra lançando a 

bola grande para o lado da equipe adversária. 
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4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim, a educadora orientou as crianças sobre a delimitação do espaço e 

sobre a importância dos alunos/a trocarem de lugar com os amigos para arremessar a bola. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim, nesta aula a professora realizou círculo de cultura e dialogou com 

os estudantes/a sobre os acontecimentos das aulas, retratando os pontos positivos e negativos. 

  

Professor/a: Lua 

Aula 5 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim, explicou o que as crianças iriam vivenciar nas praticas corporais e 

realizou chamada nominal. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Brincadeira e esporte 
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3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: Na 1º atividade a professora ministrou a brincadeira gato e rato, a 

educadora pediu para os estudantes/a se espalharem pela quadra e sentassem em algum espaço 

do local, em seguida escolheu dois meninos para serem os pegadores e dois como fugitivos, 

neste momento a educadora explicou que as crianças que fossem fugitivas teriam que correr e 

pular a perna de outro amigo que estivesse sentado, neste momento o aluno/a que fosse o 

pegador teria que virar fugitivo e a criança que estava sentada virariam o pegador/a. 

Na 2º atividade a professora explicou que as crianças vivenciariam o esporte tênis no 

qual no primeiro momento realizaram trocas de passe lançando a bolinha de tênis com a 

própria mão, a educadora demonstrou a tarefa para os estudantes/a, formando duplas para a 

realização da atividade, e enfatizou para os alunos/a deixarem a bolinha quicar uma vez no 

chão antes de rebate-la. Os alunos ficaram a maior desta aula realizando movimentos com as 

mãos, variando entre mão dominante e não dominante. Nos momentos finais da aula a 

educadora distribuiu raquetes para as crianças e diversas bolinhas de tênis para os estudantes/a 

vivenciarem e conhecerem as raquetes da modalidade esportiva. 

 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Crítico emancipatória 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim, a educadora permaneceu a maior parte da atividade interagindo 

com as crianças, enfatizando a importância de fazer o toque com ambas as mãos, sendo direita 

e esquerda, além de demonstrar os gestos sem padronizar uma forma como correta de rebater 

a bola. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 
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Pesquisador: Sim e explicou que na aula seguinte as crianças vivenciaram as mesmas 

atividades. 

 

 

Professor/a: Lua 

Aula 6 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim e realiza chamada dos alunos 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Brincadeira e esporte 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: Na 1º atividade a professora ministrou a brincadeira gato e rato, a 

educadora pediu para os estudantes/a se espalharem pela quadra e sentassem em algum espaço 

do local, em seguida escolheu dois meninos para serem os pegadores e dois como fugitivos, 

neste momento a educadora explicou que as crianças que fossem fugitivas teriam que correr e 

pular a perna de outro amigo que estivesse sentado, neste momento o aluno/a que fosse o 

pegador teria que virar fugitivo e a criança que estava sentada virariam o pegador/a. 

Na 2º atividade a professora explicou que as crianças vivenciariam o esporte tênis no 

qual no primeiro momento realizaram trocas de passe lançando a bolinha de tênis com a 

própria mão, a educadora demonstrou a tarefa para os estudantes/a, formando duplas para a 

realização da atividade, e enfatizou para os alunos/a deixarem a bolinha quicar uma vez no 

chão antes de rebate-la. Os alunos ficaram a maior desta aula realizando movimentos com as 

mãos, variando entre mão dominante e não dominante. Nos momentos finais da aula a 
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educadora distribuiu raquetes para as crianças e diversas bolinhas de tênis para os estudantes/a 

vivenciarem e conhecerem as raquetes da modalidade esportiva. 

 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Crítico emancipatória 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim, a educadora solicitava aos estudantes/a para enfatizar a força para 

rebater a bolinha além de perguntar aos alunos como fazer para facilitar e dificultar a tarefa. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Sim, a educadora dialogou com os estudantes sobre a aula seguinte onde 

disse que as crianças vivenciaram as mesmas atividades. 

 

 

 

Professor Estrela 

Aula 1 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: O professor inicia a aula na sala fazendo chamada das crianças e em 

seguida explicou o desenvolvimento da atividade. 
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2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogos e brincadeiras 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: A 1º atividade foi um pega pega realizado de forma livre, enquanto isso 

o professor preparava a quadra para a realização do jogo pique bandeira. Em seguida o 

educador separou as equipes de forma mista com meninos e meninas atuando na mesma 

equipe, o objetivo do jogo pique bandeira foi pegar o colete da equipe adversária sem deixar o 

oponente tocar em seu corpo. No 2º momento da aula o professor explicou a brincadeira mãe 

da rua, no qual escolheu um aluno para ficar no meio da quadra sendo denominado pegador e 

caso pegasse algum amigo o mesmo deveria ficar no meio da quadra em cima da linha que 

divide a quadra para ajudar o colega a pegar os demais e assim sucessivamente até pegar 

todos/a. 

No 3º momento da aula o professor ministrou a brincadeira bem 10 e a princesa, nesta 

atividade os alunos/a foram divididos por gênero, sendo que os meninos ficaram de um lado 

da quadra e as meninas do outro lado, o objetivo da brincadeira era  os meninos correr atrás 

das meninas e  em seguida invertia o papel na atividade e as meninas corriam atrás dos 

meninos, durante esta atividade o professor cantava algumas musicas infantis como forma de 

dar um sinal para as crianças começarem a correr. 

 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 
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Pesquisador: Sim, o educador interagiu com as crianças ora cantando, ora correndo 

atrás dos alunos/a de forma bem cativante e alegre, além de orientar os estudantes/a no 

desenvolvimento das aulas. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: O professor não realizou círculo de cultura nesta aula 

 

 

 

 

Professor Estrela 

Aula 2 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o professor realiza chamada das crianças na sala de aula e explica 

quais serão as atividades a ser realizadas na quadra. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogos e brincadeiras 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: A 1º atividade que o professor ministrou foi o pega pega gelo, o 

educador escolheu um aluno para ser o pegador e explicou aos demais que todos os outros 
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seriam fugitivos, no momento em que o pegador tocasse nos demais colegas os mesmos 

teriam que ficar parado até algum colega que estivesse salvo tocasse no amigo para salva-lo, 

caso as crianças fossem tocadas pelo pegador 2 vezes teriam que se tornar pegadores/a 

também. 

Na 2º atividade o professor explicou aos estudantes/a que iriam vivenciar o jogo pique 

bandeira, nesta atividade o educador organizou os alunos/a em duas equipes com números 

iguais de participantes, no qual meninos e meninas participaram juntos do jogo, no 

desenvolvimento da atividade o educador ressaltou que as crianças teriam que pegar o colete 

da equipe adversária e levar até o lado em que sua equipe estivesse posicionada, neste jogo 

anotava os pontos a equipe que conseguisse resgatar dois coletes da equipe oponente sem 

deixar o oponente tocar em seu corpo, o total de coletes disponibilizados para cada equipe 

eram 2. 

 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta atividade o professor interagiu pouco com as crianças, sendo 

responsável a maior parte do tempo em apitar o momento em que ambas equipes anotavam os 

pontos. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Ao final da aula o professor sentou no banco da quadra e as crianças 

sentaram no chão, neste momento o educador dialogava sobre os acontecimentos principais da 

aula. 
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Professor Estrela 

Aula 3 

CICLO: Infantil Final 

Idade: 4 a 5 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o professor vai até a sala de aula buscar os alunos/a e explica a 

atividade que será realizada na quadra na sala de aula. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Brincadeira 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: A 1º atividade ministrada pelo educador para a turma infantil final foi o 

pega pega espelho, nesta atividade o educador escolheu duas crianças para serem as 

pegadoras e explicou que no momento em que os pegadores/a tocassem nos fugitivos os 

mesmos teriam que ficar parado e imitar algum gesto com o próprio corpo e os alunos/a que 

estivessem salvos teriam que imitar o mesmo gesto para salvar os amigos, ao serem pegos 2 

vezes os fugitivos teriam que virar pegadores. 

Na 2º atividade o educador explicou para as crianças que eles/a vivenciaram a 

atividade de imitar animais, para iniciar a brincadeira o professor iniciou uma cantiga com o 

ritmo essa é a história de uma bruxa... Em seguida o professor ressaltou que os estudantes/a 

teriam que imitar um animal no momento em que ele parasse de cantar a musica. 

A 3º atividade o professor distribuiu diversas bolas para as crianças e pediu para que 

os mesmos brincassem livremente em seguida concluiu a atividade no parque da escola. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 
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Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim, principalmente na atividade em que o educador cantava para as 

crianças realizarem a imitação dos animais. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, nesta aula o professor não realizou círculo de cultura. 

 

 

Professor Estrela 

Aula 4 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o inicio da aula acontece na sala de aula 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Esporte 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 
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 Pesquisador: Na 1º atividade o professor o professor disse aos alunos/a que 

vivenciariam o esporte frescobol, para iniciar a tarefa o educador entregou  uma raquete para 

cada criança no qual teriam que formar duplas, em seguida o professor explicou a tarefa no 

qual as crianças teriam como meta controlar a bola de tênis em cima da raquete sem deixar a 

mesma cair no chão, é interessante ressaltar que nesta aula os alunos auxiliaram uma criança 

que tem síndrome de down. Em seguida o educador orientou os estudantes/a para rebaterem a 

bola para o chão duas vezes e em seguida controlar em cima da raquete, foram realizados 

vários fundamentos nesta aula, como por exemplo, o professor organizou as crianças ao final 

da aula em duplas novamente e pediu aos estudantes para rebaterem a bola uns aos outros, 

alternando as duplas sucessivamente. 

  

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Desenvolvimentista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Sim, nesta aula o educador orientava cada dupla sobre o posicionamento 

de pegar a raquete e rebater a bola, além das orientações sobre a forma de posicionar as 

pernas e braços. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o educador finalizou a aula e levou as crianças até a sala de aula. 

 

 

 

 

Professor Estrela 

Aula 5 
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CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o professor dialogou com as crianças, porém ficou em pé. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Brincadeira 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: O professor explicou aos estudantes/a que a primeira atividade seria o 

pega pega gelo, neste momento o educador escolheu uma criança para ser a pegadora e as 

demais seriam as fugitivas, no momento em que os fugitivos fossem tocados pelo pegador os 

mesmos deveriam ficar parados no local e poderiam voltar a correr no momento em que 

algum amigo tocasse em seu corpo, ao serem pegos 2 vezes os fugitivos se tornariam 

pegadores. 

No 2º momento da aula o educador iniciou uma cantiga no qual no decorrer da música 

as crianças teriam que imitar um animal indo de um lado da quadra para o outro fazendo 

diversos gestos. Ao final da aula o professor distribuiu alguns materiais para as crianças 

brincarem livremente. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 
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Pesquisador: Sim, no desenvolvimento da aula o educador interagia com as crianças 

de forma descontraída, cantando e correndo atrás dos alunos/a. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o educador terminou a aula levando as crianças até a sala sem 

realizar círculo de cultura. 

 

 

Professor Estrela 

Aula 6 

CICLO: Ensino Fundamental I 

Idade: 4 a 10 anos 

1- O professor/a realiza círculo de cultura/roda de conversa no início 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o professor vai até a sala de aula buscar as crianças e explica os 

processos didáticos das aulas de Educação Física na própria sala. 

 

2- O professor/a priorizou qual tema da Educação Física na aula/ jogos, 

brincadeiras, lutas, ginástica, dança, atividade rítmica, esporte, 

prática de aventura, outros? 

 

Pesquisador: Jogo 

 

3- Quais etapas metodológicas são utilizadas durante a aula pelo 

professor/a? 

 

 Pesquisador: O educador foi até a sala de aula buscar as crianças e explicou sobre o 

jogo ludo adaptado, nesta atividade o objetivo dos alunos/a é pegar a bola que está 

posicionada no meio da quadra e levar até o bambolê que estava posicionado na quadra, 

durante a atividade diversos bambolês estavam disponíveis para as crianças terem a 
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oportunidade de marcar o ponto, o professor separou 4 equipes de números iguais de 

participantes, para anotar a pontuação cada equipe deve pegar a maior quantidade de bolas e 

levar para o bambolê que estiver posicionado próximo ao seu time. 

Na 2º atividade o professor ministrou a atividade de queimada, dividiu duas equipes 

com números iguais de participantes, com meninos e meninas atuando na mesma equipe, 

interessante ressaltar que um aluno indagou o professor nesta atividade para que seu time 

pudesse realizar alguns minutos de discussão sobre a estratégia de jogo. 

 

4- Qual perspectiva curricular da Educação Física é utilizada na aula? 

 

Pesquisador: Construtivista 

 

5- O professor/a faz intervenções durante a aula? 

 

Pesquisador: Nesta aula o professor não realizou intervenção. 

 

6- O professor/a realiza círculo de cultura/ roda de conversa no término 

da aula? 

 

Pesquisador: Não, o professor terminou a aula e levou as crianças até a sala de aula. 


